وعلى اﻷمر عدد  1413لسنة  1988المؤرخ في  22جويلية
 1988المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واﻹسكان كما هو منقح
ومتمم بالنصوص الﻼحقة وخاصة اﻷمر عدد  121لسنة 2008
المؤرخ في  16جانفي ،2008
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التجهيز واﻹسكان المؤرخ في  3أكتوبر
 1995المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في
 20ديسمبر  2012المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد
مثال التهيئة العمرانية لقرية بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية من
وﻻية قبلي،

وعلى مداولة المجلس الجهوي بقبلي المنعقد بتاريخ 30
ديسمبر ،2010
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية
بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية من وﻻية قبلي ،الملحق بهذا
اﻷمر الحكومي.
الفصل  2ـ وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ووزير
الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري ووزير الشؤون الثقافية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  1مارس .2017
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  1مارس  2017يتعلق بتعيين
أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب
اﻷهداف ﻹنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق اﻻجتماعية
ودعم الخدمات الصحية بالخط اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق
ذات اﻷولوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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  793لسنة  1981المؤرخ في  9جوان
 1981المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة الصحة وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها اﻷمر عدد
 3939لسنة  2014المؤرخ في  24أكتوبر ،2014
وعلى اﻷمر عدد  1236لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية
 1996المتعلق بوحدات التصرف حسب اﻷهداف،
وعلى اﻷمر عدد  1426لسنة  2013المؤرخ في  22أفريل
 2013المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
مشروع المساعدة على تقليص الفوارق اﻻجتماعية ودعم
الخدمات الصحية بالخط اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات
اﻷولوية وخاصة الفصل  6منه،
وعلى اﻷمر عدد  4775لسنة  2014المؤرخ في  29ديسمبر
 2014المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة
لوزارة الصحة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ تضبط تركيبة لجنة متابعة وتقييم المهام
الموكولة لوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
المساعدة على تقليص الفوارق اﻻجتماعية ودعم الخدمات
الصحية بالخط اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات اﻷولوية
كما يلي :
الرئيس  :وزيرة الصحة أو من يمثلها،

اﻷعضاء :

٭ ممثلي وزارة الصحة المعنيين بالمشروع :

ـ المسؤول الوطني عن المشروع،
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ـ ممثل عن وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
المساعدة على تقليص الفوارق اﻻجتماعية ودعم الخدمات
الصحية بالخط اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات اﻷولوية،
ـ ممثل عن التفقدية اﻹدارية والمالية،
ـ ممثل عن التفقدية الطبية والموازية للطبية.
٭ ممثل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
٭ ممثل عن وزارة المالية،
٭ ممثل عن وزارة التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية،
٭ ممثل عن وزارة التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره
للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل  2ـ تتم تسمية أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام
الموكولة لوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
المساعدة على تقليص الفوارق اﻻجتماعية ودعم الخدمات
الصحية بالخط اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات اﻷولوية
بمقرر من وزيرة الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  1مارس .2017
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  341لسنة  2017مؤرخ في  28فيفري
 2017يتعلق بضبط اﻷحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقﻼت
السفن العسكرية والسفن التابعة لقوات اﻷمن الداخلي
والديوانة بالموانئ البحرية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية
ووزيرة المالية ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار المصادق عليها
بالقانون عدد  6لسنة  1985المؤرخ في  22فيفري ،1985
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13
لسنة  1962المؤرخ في  24أفريل  1962وعلى جميع النصوص
التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  3لسنة 2004
المؤرخ في  20جانفي  2004وخاصة الفصل  2منها،
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وعلى القانون عدد  32لسنة  1995المؤرخ في  14أفريل
 1995المتعلق بوكﻼء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
عدد  43لسنة  2008المؤرخ في  21جويلية ،2008
وعلى القانون عدد  44لسنة  2008المؤرخ في  21جويلية
 2008المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 48لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية  2009وخاصة الفصل 4
منها،

وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  342لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الداخلية المنقح باﻷمر
عدد  1454لسنة  2001المؤرخ في  15جوان ،2001

وعلى اﻷمر عدد  671لسنة  1975المؤرخ في  25سبتمبر
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزير الدفاع الوطني،
وعلى اﻷمر عدد  1242لسنة  1984المؤرخ في  20أكتوبر
 1984المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  718لسنة  2001المؤرخ في  19مارس
 2001المتعلق بضبط اﻷحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقﻼت
السفن العسكرية بالموانئ البحرية التجارية،

وعلى اﻷمر عدد  2122لسنة  2005المؤرخ في  27جويلية
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة السياحة كما تم تنقيحه
وإتمامه خاصة باﻷمر الحكومي عدد  2761لسنة  2015المؤرخ
في  31ديسمبر ،2015
وعلى اﻷمر عدد  409لسنة  2014المؤرخ في  16جانفي
 2014المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة النقل،

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

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ لتطبيق هذا اﻷمر الحكومي يقصد بـ :

ـ سفينة عسكرية  :كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما
وتحمل العﻼمات الخارجية المميزة للسفن العسكرية التي لها
جنسية هذه الدولة ،وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من قبل
حكومة تلك الدولة ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو في
ما يعادلها ،ويشغلها طاقم من اﻷشخاص خاضع لقواعد اﻻنضباط
في القوات المسلحة النظامية.
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