الفصل  3ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية مكلفان ،كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  16ماي .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الفﻼحة والموارد المائية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

والصيد البحري
سمير الطيب

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي

وعلى مثال قطعة اﻷرض المقترح تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل ـ يتم تغيير وصف قطعة اﻷرض التي تمسح  20هك
التابعة لملك الدولة الغابي للرسم العقاري عدد  1109قابس
الكائن بوﻻية قابس كما هي محددة بخط بنفسجي على المثال
الطوبوغرافي الملحق بهذا اﻷمر الحكومي من ملك الدولة الغابي
وإدماجها بملك الدولة الخاص ﻻستغﻼلها في إنجاز مستشفى
متعدد اﻻختصاصات.

الفصل  2ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز واﻹسكان
والتهيئة الترابية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  16ماي .2018

أمر حكومي عدد  440لسنة  2018مؤرخ في  16ماي 2018
يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي
وإدماجها بملك الدولة الخاص.

وزير الفﻼحة والموارد المائية

باقتراح من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،

سمير الطيب

إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  20لسنة  1988المؤرخ في  13أفريل
 1988المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد  1لسنة  2018المؤرخ
في  3جانفي  ،2018وخاصة على الفصل  15من المجلة
المذكورة،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  1991لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية
 2005المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

والصيد البحري

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي

وزير أمﻼك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16ماي  2018يتعلق بتنقيح
القرار المؤرخ في  13جانفي  2015المتعلق بضبط أنموذج
استمارة الموافقة الرشيدة في إطار التجارب الطبية
أو العلمية لﻸدوية المعدة للطب البشري.

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى القانون اﻷساسي عدد  63لسنة  2004المؤرخ في 27
جويلية  2004المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

صفحــة 1900

إن وزير الصحة،
بعد اﻻطّﻼع على الدستور،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في 24
مارس  2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
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وعلى القانون عدد  63لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية
 1991المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى اﻷمر عدد  1064لسنة  1974المؤرخ في  28نوفمبر
 1974المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموﻻت أنظارها،
وعلى اﻷمر عدد  1401لسنة  1990المؤرخ في  3سبتمبر
 1990المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لﻸدوية
المعدة للطب البشري ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر عدد  3657لسنة  2014المؤرخ في  3أكتوبر
،2014

وعلى اﻷمر عدد  1155لسنة  1993المؤرخ في  17ماي
 1993المتعلق بمجلة واجبات الطبيب المتمم باﻷمر الحكومي
عدد  34لسنة  2018المؤرخ في  10جانفي ،2018

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  16ماي  2018يتعلق
بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة
التصرف حسب اﻷهداف ﻹتمام اﻹعداد ﻻفتتاح مدينة الثقافة
واستغﻼل فضاءاتها الفنية والتجارية.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اﻷمر عدد  1236لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية
 1996المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب اﻷهداف،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر عدد  1875لسنة  1996المؤرخ في  7أكتوبر
 1996المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر
عدد  1819لسنة  2003المؤرخ في  25أوت  2003وباﻷمر
عدد  1885لسنة  2012المؤرخ في  11سبتمبر ،2012

وعلى القرار المؤرخ في  28ماي  2001المتعلق بالمصادقة
على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية لﻸدوية
المعدة للطب البشري ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة القرار المؤرخ في  1جوان ،2015

وعلى اﻷمر عدد  2273لسنة  2008المؤرخ في  9جوان
 2008المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
دراسة حول صيغ التصرف في فضاءات مدينة الثقافة واﻹعداد
ﻻفتتاحها واستغﻼل فضاءاتها الفنية والتجارية كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  99لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010وباﻷمر عدد  2145لسنة  2010المؤرخ في  30أوت
،2010

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في  13جانفي  2015المتعلق بضبط أنموذج
استمارة الموافقة الرشيدة في إطار التجارب الطبية أو العلمية لﻸدوية
المعدة للطب البشري.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تلغى المطة السابعة المتعلقة برقم بطاقة
التعريف الوطنية الواردة بالفقرة  IIمن الملحق المرفق بالقرار
المؤرخ في  13جانفي  ،2015المشار إليه أعﻼه.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  16ماي .2018
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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وزير الصحة

عماد الحمامي

وعلى اﻷمر عدد  1707لسنة  2005المؤرخ في  6جوان
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الثقافة والمحافظة على
التراث،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  76لسنة  2017المؤرخ في 6
جانفي  2017المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف
ﻹتمام اﻹعداد ﻻفتتاح مدينة الثقافة واستغﻼل فضاءاتها الفنية
والتجارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تضبط تركيبة لجنة متابعة وتقييم المهام
الموكولة لوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹتمام اﻹعداد ﻻفتتاح
مدينة الثقافة واستغﻼل فضاءاتها الفنية والتجارية كما يلي:
رئيس اللجنة  :وزير الشؤون الثقافية أو من يمثله،
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