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  :قررا ما يلي

ر وحدة طاتحدث بالمدرسة العليا للفالحة بمالفصل األول ـ 

  :تي ذكرهاالبحث اآل

  .ـ التنوع البيولوجي وتثمين الموارد بالمناطق الجبلية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .التونسية

  .2019 سبتمبر 10تونس في 
  

  

  

  

   اطلع عليه

 رئيس الحكومةعن 
  وبتفويض منه 

الوظيفة العمومية وزير 
وتحديث اإلدارة والسياسات 

  العمومية
 نكمال مرجا

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  سليم خلبوس  

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

  

 

 

  

 سبتمبر 10 في مؤرخ  2019 لسنة 814 عددأمر حكومي 
بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز تعلق  ي2019

تكثيف الفالحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق مشروع 
  .سيرها

 الحكومة، رئيس إن

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 في  المؤرخ1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى

 بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 8 المؤرخ في 1989 لسنة 44وعلى القانون عدد 

حداث مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية كما هو  المتعلق بإ1989

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1994 لسنة 116متمم بالقانون عدد 

1994،  

 جانفي 22 المؤرخ في 2019 لسنة 7وعلى القانون عدد 

 7 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2019

شاء  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلن2018جوان 

  والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفالحة السقوية بتونس،

 جوان 29 المؤرخ في 1989 لسنة 832وعلى األمر عدد 

 سير ة المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطريق1989

المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وعلى جميع النصوص التي 

 2017 لسنة 730نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد 

  ،2017 جوان 9المؤرخ في 

 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001

 2018 لسنة 503نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد 

  ،2018 ماي 8 المؤرخ في

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124دد وعلى األمر الرئاسي ع

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 

   بالحكومة،عضو المتعلق بتسمية 2018جويلية 
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 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 22 المؤرخ في 2019 لسنة 16وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بين 2019جانفي 

الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل 

  شروع تكثيف الفالحة السقوية بتونس،م

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

رد المائية والصيد الفصل األول ـ تحدث بوزارة الفالحة والموا

 مشروع تكثيف تصرف حسب األهداف إلنجازالبحري وحدة 

ام للهندسة الريفية مدير العالفالحة السقوية وتوضع تحت سلطة ال

  .اهواستغالل المي

 ـ تغطي وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2الفصل 

 واليات وهي جندوبة 6مشروع تكثيف الفالحة السقوية ست 

  .وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس

 إلنجاز تتمثل مهام وحدة التصرف حسب األهداف ـ 3الفصل 

  : ما يليمشروع تكثيف الفالحة السقوية في

السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق  - 1

  .المشروع

 تنسيق مراحل اإلنجاز الفعلي للمشروع قصد مالءمتها مع -2

  .األهداف المرسومة

 اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب قصد تعديل -3

  .سير المشروع

  .شروع الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالم-4

 إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع وبصفة عامة

  .والتي تسندها إليها سلطة اإلشراف

 تكثيف الفالحة السقوية مشروع ـ حددت مدة إنجاز 4الفصل 

  .سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا األمر الحكومي) 6(بست 

  :وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي

ها من وسائل العمل نلتصرف وتمكي تركيز وحدة اـ 1

الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة 

  .بإنجاز األشغال المبرمجة في نطاق المشروع

 ـ تعصير المؤسسات بتركيز متصرف جديد بالمناطق 2

  السقوية في الواليات المعنية بالمشروع،

ق السقوية في  ـ القيام بأشغال إعادة التهيئة وتحسين المناط3

  الواليات المعنية بالمشروع،

  . ـ دعم التنمية الفالحية والتسويق4

وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا 

  .األمر الحكومي

  :طبقا للمقاييس التالية ـ يتم تقييم نتائج المشروع 5الفصل 

 آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات احتراممدى  ـ 1

  بذولة الختصارها،الم

 ـ بلوغ األهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على 2

  الرفع من مردوديته،

 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها مع 3

  المحافظة على تحقيق األهداف المرجوة للمشروع،

   المشروع وكيفية تجاوزها،اعترضت ـ الصعوبات التي 4

الخاص بوحدة التصرف ودرجة  ـ نظام المتابعة والتقييم 5

  ،المشروعات الخاصة بنسق تقدم إنجاز ينجاعته في ضبط المعط

  . ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع6

تشتمل وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز  ـ 6الفصل 

  : تكثيف الفالحة السقوية على الخطط الوظيفية التاليةمشروع

جاز مكونات  ـ رئيس الوحدة مكلف باإلشراف على إن1

  المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

 ـ إطار مكلف بإعادة تهيئة البنية التحتية المائية له خطة 2

  وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

 ـ إطار مكلف بالتنمية الفالحية والتسويق له خطة وامتيازات 3

  كاهية مدير إدارة مركزية،

لشؤون اإلدارية والمالية له خطة  ـ إطار مكلف بالتصرف في ا4

  وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

خطة وامتيازات كاهية   ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له5

  مدير إدارة مركزية،

رئيس صالحيات  ـ إطار مكلف بالصفقات له خطة وامتيازات 6

  مصلحة إدارة مركزية،
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 مشروع له ـ إطار مكلف بالتصرف في الشؤون المالية لل7

  خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

 ـ أربع إطارات مكلفة بمهمة التنسيق للمشروع على الصعيد 8

الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة وباجة 

  وسليانة وبنزرت لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ادة التهيئة المائية بكل من أربع إطارات مكلفة بمتابعة إع ـ 9

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة وباجة وسليانة 

  وصفاقس لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

 ـ إطاران مكلفان بمتابعة اإلنتاج النباتي بكل من المندوبية 10

الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة وباجة لهما خطة وامتيازات 

   مصلحة إدارة مركزية،رئيس

 ـ إطار مكلف بمتابعة اإلنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية 11

للتنمية الفالحية بجندوبة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة 

  مركزية،

 ـ ثالث إطارات مكلفة بالتصرف المالي للمشروع على الصعيد 12

الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة وباجة 

  .وسليانة لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

تحدث بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد  ـ 7الفصل 

ة والموارد المائية والصيد رأسها وزير الفالحتالبحري لجنة ي

لة لوحدة تولى متابعة وتقييم المهام الموكالبحري أو من ينوبه ت

التصرف حسب األهداف وذلك باالعتماد على المقاييس المحددة 

  . من هذا األمر الحكومي5بالفصل 

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من 

  .ية والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائ

كون في رأيه فائدة ، يويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص

  .لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري

 من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلبوتجتمع اللجنة 

الحاضرين وال تكون مداوالتها قانونية إال بحضور نصف أعضائها 

  .وعند التساوي يرجح صوت الرئيس

روع تكثيف شالتصرف حسب األهداف إلنجاز موحدة وتتولى 

  . مهام كتابة اللجنةالفالحة السقوية

 ـ يرفع وزير الفالحة والموارد المائية والصيد 8الفصل 

البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة 

تكثيف الفالحة السقوية التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع 

 المؤرخ 1996 لسنة 1236مر عدد  األمن 5طبقا ألحكام الفصل 

  .أعاله المشار إليه 1996 جويلية 6في 

وزير الفالحة والموارد المائية المالية و وزير ـ 9الفصل 

 بتنفيذ هذا األمر ،صيد البحري مكلفان، كل فيما يخصهوال

  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 سبتمبر 10تونس في 
  

  

  

  ضاء المجاوراإلم

  وزير المالية
   محمد رضا شلغوم

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
  كمال مرجان

 

  

 10مؤرخ في  2019لسنة  815حكومي عدد بمقتضى أمر 
  .2019 سبتمبر

كلف السيد عز الدين بن الشيخ، مهندس عام، بمهام رئيس 

مدير عام لشركة استغالل قنال وأنابيب مياه الشمال، وذلك ابتداء 

  .2019 ماي 30من 

  
 10مؤرخ في  2019لسنة  816بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019 سبتمبر

ري، مهندس عام، بمهام مدير عام  هشام الخمي السيدكلف

لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، وذلك ابتداء من 

  .2019 جوان 14

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار 2019 سبتمبر 10مؤرخ في 
بية  المتعلق بإحداث خاليا ترا1992 جانفي 24المؤرخ في 

لإلرشاد الفالحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية 
  .بأريانة والمهدية وتطاوين

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 مارس 8 المؤرخ في 1989 لسنة 44وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية 1989

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1994 لسنة 116المتمم بالقانون عدد و

1994،  




