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 مع األخذ بعين  االعتبار المعلومات ذات الصلة  ـ16الفصل 
المتاحة لها فيما يتعلق بمناطق اإلنتاج والجمع، بما في ذلك 

لمراقبة الذاتية، المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل ا
  .يمكن للسلطة المختصة  أن تمنع إنتاج أو جمع الرخويات المعنية

يجب استخدام هذه المعلومات، خاصة المتعلقة بالظروف 
البيئية والرصد الجوي، لتحديد طريقة المعالجة المناسبة التي 

  .سيتم تطبيقها على دفعات الرخويات المجمعة

   نوفمبر28حة المؤرخ في يلغى قرار وزير الفال ـ 17الفصل 
المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق  1995

  .إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ18الفصل 
  .التونسية

  .2022 أفريل 1تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

موارد المائية وزير الفالحة وال
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

     

من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  قــــرار
يتعلق بضبط طرق تكييف  2022 أفريل 1 مؤرخ في

  .الرخويات الحية ذات الصدفتين
    إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117لى األمر الرئاسي عدد وع
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 المتعلق بصيد وبيع 1941 جويلية 3وعلى األمر المؤرخ في 
 لسنة 56القوقعيات وغالل البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  ،1959 ماي 29 المؤرخ في 1959

 ديسمبر 7المؤرخ في  1992 لسنة 117وعلى القانون عدد 
   المتعلق بحماية المستهلك،1992

 جانفي 31 المؤرخ في 1994ة ن لس13وعلى القانون عدد 
 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص 1994

 2018 لسنة 30خرها القانون عدد آالتي نقحته  أو تممته  و
  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 جويلية 23المؤرخ في  1994 لسنة 86وعلى القانون عدد 
 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد 1994
خرها آوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و  البحري

  ،2000 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 18القانون عدد 

 مارس 9 المؤرخ في 1999 لسنة 24وعلى القانون عدد 
ند التوريد  المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية ع1999

  والتصدير،

 فيفري 26 المؤرخ في 2019 لسنة 25وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية 2019

  الحيوانات،

 أوت 14 المؤرخ في 1995 لسنة 1474وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية 1995

ير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على عند توريد وتصد
  المحالت،  

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419 وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 مارس 26 مؤرخ في 2002 لسنة 668وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم تدخل األطباء البياطرة واألعوان المكلفين 2002

  صحية البيطرية عند التوريد والتصدير،بالمراقبة ال

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج 
الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته 
أو تممته وآخرها قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد 

  ،2018 فيفري 5البحري المؤرخ في 

  1995  نوفمبر28 وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بضبط شروط السالمة الخاصة بالرخويات الحية ذات 
الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها 

 5قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 
  ،2018فيفري 

  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
  يب  الرخويات الحية ذات الصدفتين،المتعلق بضبط شروط تزر

  1995 نوفمبر 28 وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات 

  الحية ذات الصدفتين،

  1995 نوفمبر 28 وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
ادقة المتعلق بضبط شروط تهيئة المحالت وحفظ الصحة والمص

  على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،

  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
  المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،

  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
تسويق المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة إلنتاج و

  الرخويات الحية ذات الصدفتين،
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  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين 

  ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،

  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
وضع عالمات إرساليات الرخويات الحية ذات كيفية   المتعلق بضبط

  الصدفتين،

  1995 نوفمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج  الرخويات الحية 

  ذات الصدفتين،

وعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
لمتعلق بضبط إجراءات المراقبة   ا1998 سبتمبر 19المؤرخ في 

الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها 
  .2018 أوت 16كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

  :قرر ما يلي 

 يجب تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين في  ـالفصل األول
  .ظروف صحية مقبولة

  : ويجب على األواني والحاويات المستعملة 

  أن ال تساهم في إفساد الخصائص العضوية لهذه الرخويات، -

 وأن ال تساهم في انتقال الكائنات المضرة بصحة اإلنسان -
  إليها، 

أن تكون صلبة لتضمن حماية فعالة للرخويات الحية ذات  -
  . الصدفتين

 يجب تكييف أو تغليف المحار وصماماته الجوفية  ـ2الفصل 
  .إلى األسفل

جب أن تكون كل طرود الرخويات الحية ذات  ي ـ3الفصل 
 ،الصدفتين التي تغادر مركز إرسال نحو مركز إرسال آخر مغلقة

كما يجب أن تبقى طرود الرخويات الحية ذات الصدفتين مغلقة 
 حين تسليمها إلى بائع  من مركز اإلرسال وإلىانطالقاومختومة 
  .  عرضها للترويج للمستهلكالتفصيل و

غى قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد  يلـ 4 الفصل 
 المتعلق بضبط طرق 1995 نوفمبر 28البحري المؤرخ في 

  .تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 5الفصل 
  .التونسية

  .2022 أفريل 1تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

زير الفالحة والموارد المائية و
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

من وزيـر الفالحـــة والموارد المائيــة والصيـد البحري  قـــرار
 يتعلق بضبط كيفية وضع عالمات 2022 أفريل 1 مــؤرخ فــي
  .الرخويات الحية ذات الصدفتين إرساليات

  لبحري،إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد ا

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 المتعلق بصيد وبيع 1941 جويلية 3وعلى األمر المؤرخ في 
 لسنة 56القوقعيات وغالل البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  ،1959 ماي 29 المؤرخ في 1959

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992 لسنة 117وعلى القانون عدد 
   المتعلق بحماية المستهلك،1992

 جانفي 31 المؤرخ في 1994ة ن لس13وعلى القانون عدد 
 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص 1994

 2018 لسنة 30خرها القانون عدد آالتي نقحته أو تممته و
  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 جويلية 23 المؤرخ في 1994 لسنة 86وعلى القانون عدد 
    المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري1994

خرها القانون عدد آوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و
  ،2000 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 18

  مارس9 المؤرخ في 1999 لسنة 24وعلى القانون عدد 
لمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد  ا1999

  والتصدير،

 فيفري 26 المؤرخ في 2019 لسنة 25وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية 2019

  الحيوانات،

 أوت 14 المؤرخ في 1995 لسنة 1474وعلى األمر عدد 
دان المراقبة الفنية  المتعلق بتعيين السلطة المختصة في مي1995

عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على 
  المحالت،  

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 مارس 26مؤرخ في ال 2002 لسنة 668وعلى األمر عدد 
اطرة واألعوان المكلفين  المتعلق بتنظيم تدخل األطباء البي2002

  بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 




