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الساجواني یصدر قرارا وزاریا بتشكیل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة
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أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزیر الزراعة والثروة السمكیة قرارا وزارایا یقضي بتشكیل لجنة للحد من زراعة

التبغ في السلطنة ، ویأتي ھذا القرار استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 20/2005 بالموافقة على انضمام السلطنة الى اتفاقیة

منظمة الصحة العالمیة االطاریة لمكافحة التبغ ، والى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحدید اختصاصات وزارة الزراعة

والثروة السمكیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي ، والى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006 ، والى الالئحة

التنفیذیة لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2010 .

وقد نص القرار في مادتھ االولى بتشكیل بتشكیل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة برئاسة وكیل الوزارة للزراعة وعضویة

كال من : مدیر عام الجمارك بشرطة عمان السلطانیة - مدیر عام الحصر واالتفاقیات الضریبیة بوزارة المالیة - مدیر عام

التخطیط وتنمیة الوالیات بوزارة الداخلیة - مدیر عام المواصفات والمقاییس بوزارة التجارة والصناعة – مدیر عام التنمیة

الزراعیة – مساعد مدیر عام الدخل بوزارة المالیة – مدیر دائرة مكافحة ومراقبة االمراض غیر المعدیة بوزارة الصحة – المدیر العام المساعد بالمدیریة العامة للشؤون

المالیة والمشاریع بالوزارة – مدیر دائرة االرشاد واإلنتاج النباتي بالوزارة عضوا ومقررا .

وقد اختصت المادة الثانیة بعدد من المھام وھي اقتراح االلیات المناسبة للحد من زراعة التبغ في ضوء االتفاقیة المشار الیھا واقتراح البرامج والمشاریع وآلیات الدعم

المناسبة لتشجیع المزارعین للتحول التدریجي من زراعة التبغ الى زراعات اقتصادیة عالوة على اعداد الموازنات المطلوبة للتحول من زراعة التبغ الى زراعات

اقتصادیة واقتراح الموازنة المالیة لذلك ودعم وتعزیز االنشطة والبرامج االرشادیة واإلعالمیة الموجھة للمزارعین للتحول من زراعة التبغ الى زراعات اقتصادیة .

ونصت المادة الثالثة على ان تجتمع اللجنة كل ثالثة اشھر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئیسھا او من ینوب عنھ قانونا عند غیابھ وال یكون اجتماعھا صحیحا

إال بحضور ثلثي االعضاء وتصدر توصیاتھا بأغلبیة االعضاء الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس .

ونصت المادة الرابعة على انھ یجوز تشكیل فریق عمل من بین اعضائھا او من غیرھم للقیام بمھام عمل اذا اقتضت الضرورة لذلك .

وجاءت المادة الخامسة من القرار الوزاري لتؤكد على ضرورة رفع اللجنة توصیاتھا وتقاریرھا الدورة عن اعمالھا الى وزیر الزراعة والثروة السمكیة لالعتماد وعلى

اعضائھا متابعة تنفیذ ھذه التوصیات لدى الجھات الممثلین لھا كل حسب اختصاص جھتھ 

وزارة الزراعة والثروة السمكیة - دائرة االعالم التنموي - 12, سبتمبر 2013 
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