بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

سميت السيدة مارقريتا الزريبي ألباتوفا ،مهندس رئيس ،في
رتبة مهندس عام.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017
سمي المهندسون اﻷولون اﻵتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس :
ـ جمال الطرابلسي،
ـ كريم العابد،
ـ المنذر الدقي،
ـ رشيدة براهمي،
ـ نوفل هويدي،
ـ خليل خﻼيفي،
ـ كوثر مومني،
ـ محبوبة عطوي،

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

يعفى السيد الهادي نصيبي ،متفقد أول للمدارس اﻹعدادية
والمعاهد الثانوية ،من مهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة
التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات واﻻتصال بالمندوبية
الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

يعفى السيد كمال بن سليمان ،أستاذ أول مميز ،من مهام
رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية
الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من  8أوت .2017

ـ فادرة بن حسونة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

سميت السيدة ليليا الموحلي حرم الشابي ،حافظ المكتبات
أو التوثيق ،في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

سمي السيد والسيدة ،متصرفان مستشاران للتربية ،اﻵتي
ذكرهما ،في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من  1أفريل
: 2017
ـ عبد الفتاح الفطناسي،

ـ وفاء الذيب.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  12ديسمبر .2017

سمي السادة ،متصرفون مستشارون للتربية ،اﻵتي ذكرهم ،في
رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من  1جويلية : 2017
ـ سامي التومي،

ـ سليم بن إبراهيم،
ـ سامي تبيني،

ـ نجوى بن فرحات حرم بن محمد،
ـ سندس الرايس،

ـ عز الدين زلفاني،

ـ محمد أمين عبيدي.

صفحــة 4224

أمر حكومي عدد  1335لسنة  2017مؤرخ في  11ديسمبر
 2017يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
مشروع التصرف المندمج في المناطق اﻷقل نموا وبضبط
تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  53لسنة  2017المؤرخ في  4جويلية
 2017المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في  22أفريل
 2017بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لﻺنشاء والتعمير
لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق اﻷقل نموا،
وعلى اﻷمر عدد  49لسنة  1996المؤرخ في  16جانفي
 1996المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اﻹدارة وطريقة
إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
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وعلى اﻷمر عدد  1236لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية
 1996المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب اﻷهداف،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بتنظيم وزارة الفﻼحة وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  1560لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1245لسنة  2006المؤرخ في  24أفريل
 2006المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة
المركزية واﻹعفاء منها،

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

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تحدث بوزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع التصرف
المندمج في المناطق اﻷقل نموا وتوضع تحت سلطة المدير العام
للتمويل واﻻستثمارات والهياكل المهنية.

الفصل  2ـ تغطي وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
مشروع التصرف المندمج في المناطق اﻷقل نموا وﻻيات بنزرت
وباجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدي
بوزيد.
الفصل  3ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
مشروع التصرف المندمج في المناطق اﻷقل نموا فيما يلي :
 1ـ السهر على مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

 2ـ تنسيق مراحل اﻹنجاز الفعلي للمشروع قصد مﻼءمتها مع
اﻷهداف المرسومة،

 3ـ اتخاذ القرارات المﻼئمة في الوقت المناسب قصد تعديل
سير المشروع،

وبصفة عامة ،إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع
والتي تسندها لها سلطة اﻹشراف.
الفصل  4ـ حددت مدة إنجاز مشروع التصرف المندمج
للمناطق اﻷقل نموا بسبع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا اﻷمر
الحكومي.
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تضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

 1ـ تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل
الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة
بإنجاز اﻷشغال المبرمجة في نطاق المشروع،

وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا
اﻷمر الحكومي،

 2ـ تدعيم التصرف المندمج للمشاهد الفﻼحية والغابية
والرعوية بإعداد برامج التنمية المحلية وبتنفيذ تقنيات التصرف
المندمج للمشاهد،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من
تاريخ نفاذ هذا اﻷمر الحكومي،

 3ـ تدعيم منظومة المنتجات الفﻼحية والغابية والرعوية بدعم
قدرات المؤسسات العمومية والمقاوﻻت وبإحداث آليات تمويل
برامج اﻻستثمار،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من
تاريخ نفاذ هذا اﻷمر الحكومي،

 4ـ تنمية وتدعيم الجانب المؤسساتي والقانوني وتحسين
التصرف الغابي والرعوي بتعبئة المختصين في الميدان للتأطير
الفني وبتكوين فنيي الغابات وإنجاز دراسات بحوث تطبيقية في
القطاع الغابي،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من
تاريخ نفاذ هذا اﻷمر الحكومي،

 5ـ تحقيق التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية لسكان المناطق
الفﻼحية والغابية والرعوية بإعداد وتنفيذ  25مخطط تنمية
مندمجة للمشاهد وتكوين وتأطير المنتفعين،

وحددت مدة إنجازها بست سنوات من بداية السنة الثانية من
تاريخ نفاذ هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  5ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :

 1ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات
المبذولة ﻻختصارها،
 2ـ بلوغ اﻷهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على
الرفع من مردوديته،
 3ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،

 4ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها،

 5ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة
نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال
المشروع،
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 6ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل  6ـ تشتمل وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز
مشروع التصرف المندمج في المناطق اﻷقل نموا على الخطط
الوظيفية التالية :
 1ـ مدير الوحدة ،له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

 2ـ كاهية مدير التصرف المالي واﻹداري ،له خطة وامتيازات
كاهية مدير إدارة مركزية،

 3ـ كاهية مدير العمليات الفنية ،له خطة وامتيازات كاهية
مدير إدارة مركزية،
 4ـ رئيس مصلحة الصفقات العمومية ،له خطة وامتيازات
رئيس مصلحة إدارة مركزية،

 5ـ رئيس مصلحة المتابعة والتقييم ،له خطة وامتيازات رئيس
مصلحة إدارة مركزية،
 6ـ رئيس مصلحة التصرف المالي واﻹداري ،له خطة
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

 7ـ رئيس مصلحة الغابات والمراعي ،له خطة وامتيازات رئيس
مصلحة إدارة مركزية،

 8ـ رئيس مصلحة الفﻼحة والزياتين ،له خطة وامتيازات رئيس
مصلحة إدارة مركزية،

وتتولى اﻹدارة العامة للتمويل واﻻستثمارات والهياكل المهنية
مهام كتابة اللجنة.

الفصل  8ـ يرفع وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة
التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع التصرف المندمج في
المناطق اﻷقل نموا طبقا ﻷحكام الفصل  5من اﻷمر عدد 1236
لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية  1996المشار إليه أعﻼه.
الفصل  9ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير المالية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  11ديسمبر .2017
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

 9ـ رئيس مصلحة التنمية المحلية وسﻼسل القيمة له خطة
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  1336لسنة  2017مؤرخ في 6
ديسمبر .2017

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من
وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،

بمقتضى أمر حكومي عدد  1337لسنة  2017مؤرخ في 6
ديسمبر .2017

الفصل  7ـ تحدث بوزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري لجنة يرأسها وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة
التصرف حسب اﻷهداف وذلك باﻻعتماد على المقاييس المحددة
بالفصل  5من هذا اﻷمر الحكومي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص ،يكون في رأيه فائدة،
لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
وﻻ تكون مداوﻻتها قانونية إﻻ بحضور نصف أعضائها على اﻷقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة اﻷولى يعاد
استدعاء اﻷعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ
الجلسة اﻷولى وفي هذه الحالة تكون مداوﻻت اللجنة قانونية مهما
كان عدد اﻷعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين
وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
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كلف السيد حمادي الحبيب ،أستاذ التعليم العالي الفﻼحي،
بمهام مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير
الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري ،وذلك ابتداء من 9
أكتوبر .2017

كلف السيد عبد الرؤوف العجيمي ،أستاذ التعليم العالي
الفﻼحي ،بمهام مدير عام للتمويل واﻻستثمارات والهياكل المهنية
بوزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري ،وذلك ابتداء من
 9أكتوبر .2017

بمقتضى أمر حكومي عدد  1338لسنة  2017مؤرخ في 8
ديسمبر .2017
كلف السيد جﻼل بن عمر ،مهندس عام ،بمهام مدير عام
للمركز الوطني للدراسات الفﻼحية ،وذلك ابتداء من  7سبتمبر
.2017
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