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لفائدة�امل�لف�ن�بالتصرف����املوارد�ال�شر�ة�بمختلف�

  الوزارات

� �إشراف �الراج��تحت �توفيق �لدى�السيد �الوز�ر ،

  الك��ى �رئ�س�ا���ومة�امل�لف�بمتا�عة��صالحات

  خ��اء�من�البنك�الدو��خ��اء�من�البنك�الدو��ت�شيط�ت�شيط�

  خ��اء�من�تو�س�وا��ارجخ��اء�من�تو�س�وا��ارج��ت�شيطت�شيط

  خ��اء�من�البنك�الدو��خ��اء�من�البنك�الدو����ت�شيطت�شيط

  خ��اء�من�تو�س�وا��ارجخ��اء�من�تو�س�وا��ارج��ت�شيطت�شيط

  ت�شيط�السيد�حمد�الورف���ت�شيط�السيد�حمد�الورف���

� �ا��اص �القانون ��� �الدكتور �ا��اص �القانون ��� �تحكيم���--الدكتور �تحكيم�اختصاص اختصاص

  خ��اء�من�البنك�الدو���ت�شيطت�شيط

  لفائدة�رئاسة�ا���ومة

لفائدة�الصندوق�الوط���للتقاعد�وا��يطة�لفائدة�الصندوق�الوط���للتقاعد�وا��يطة�

  �جتماعية�جتماعية

  "Michel Fillion"ا��ب���الكندي��ت�شيطت�شيط

  خ��اء�من�البنك�الدو��خ��اء�من�البنك�الدو����ت�شيطت�شيط

  :بحضور كّل من 

- SEM Hedi Mekni, Président de 
la Commission Nationale de 
Lutte Contre le Terrorisme 
- Neila Feki, vice-présidente de 
la Commission Nationale de 
Lutte contre le Terrorisme 

  التو�سيةالتو�سية

  رئاسة�ا���ومةرئاسة�ا���ومة

  املوضوع

�و�رنامج� �العمومية �بالوظيفة �الك��ى �صالحات

  "املغادرة��ختيار�ة�لألعوان�العمومي�ن

لفائدة�امل�لف�ن�بالتصرف����املوارد�ال�شر�ة�بمختلف�

الوزارات

� �إشراف تحت

رئ�س�ا���ومة�امل�لف�بمتا�عة��صالحات

ت�شيط�ت�شيط�  إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة

�العمومية� �الوظيفة �مستوى �ع�� �العمل �العمومية�برامج �الوظيفة �مستوى �ع�� �العمل برامج

  ""خر�طة�الشر�اءخر�طة�الشر�اء""املحلية�و�دارة�لتحديد�املحلية�و�دارة�لتحديد�
ت�شيطت�شيط

ت�شيطت�شيط  إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة
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  ..املحلية�و�دارة�لتحديد��املراحلاملحلية�و�دارة�لتحديد��املراحل
ت�شيطت�شيط

  ال��وء�للتحكيم����مجال��س�ثمار

ت�شيط�السيد�حمد�الورف���ت�شيط�السيد�حمد�الورف���

� �ا��اص �القانون ��� �الدكتور �ا��اص �القانون ��� الدكتور

  --دو��دو��

--  تنفيذ�التع�د�الثالث�املتعلق�بالبيانات�املفتوحةتنفيذ�التع�د�الثالث�املتعلق�بالبيانات�املفتوحة

  --إعداد�مشروع�أمر�خاص�بالبيانات�املفتوحةإعداد�مشروع�أمر�خاص�بالبيانات�املفتوحة
ت�شيطت�شيط

  دليل�إجراءات�ال��مجة�السنو�ة�للنفقات�وديمومة�امل��انية

  مشروع�املخطط�املديري�لإلعالميةمشروع�املخطط�املديري�لإلعالمية
لفائدة�الصندوق�الوط���للتقاعد�وا��يطة�لفائدة�الصندوق�الوط���للتقاعد�وا��يطة�

الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�"تطو�ر�الكفاءات�حول�
ت�شيطت�شيط

ت�شيطت�شيط  إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة

  أموال��ر�ابي�ن�التو�سي�ن

بحضور كّل من 
 

, Président de 
la Commission Nationale de 

présidente de 
la Commission Nationale de 

التو�سيةالتو�سية��ا��م�ور�ةا��م�ور�ة

رئاسة�ا���ومةرئاسة�ا���ومة

  

  التار�خ

  مارس�9
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املحلية�و�دارة�لتحديد��املراحلاملحلية�و�دارة�لتحديد��املراحل

�5-4و�29- 28

  أفر�ل
ال��وء�للتحكيم����مجال��س�ثمار

  أفر�ل�5
تنفيذ�التع�د�الثالث�املتعلق�بالبيانات�املفتوحةتنفيذ�التع�د�الثالث�املتعلق�بالبيانات�املفتوحة

إعداد�مشروع�أمر�خاص�بالبيانات�املفتوحةإعداد�مشروع�أمر�خاص�بالبيانات�املفتوحة

دليل�إجراءات�ال��مجة�السنو�ة�للنفقات�وديمومة�امل��انية  أفر�ل�10

مشروع�املخطط�املديري�لإلعالميةمشروع�املخطط�املديري�لإلعالمية  أفر�ل�10

  أفر�ل�13- 10
تطو�ر�الكفاءات�حول�

  "ا��اص

  أفر�ل�13-- 11

  
إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة

أموال��ر�ابي�ن�التو�سي�ن�تجميد  أفر�ل�13- 12



  
 

- SEM Olivier Poivre d’Arvor
Ambassadeur de France 
- SEM Patrice Bergamini
Ambassadeur de l’U E 
- SEM Diego Zorilla
Coordonnateur Résident du 
Système des N U et Repr
Résident du PNUD 

  خ��اء�من�البنك�الدو��خ��اء�من�البنك�الدو��

� �لفائدة �العموميةلفائدة �ال��امج �ملتا�عة �العامة �العموميةال�يئة �ال��امج �ملتا�عة �العامة ،�،�ال�يئة

  ..ت�شيط�خ��اء�من�الكيباكت�شيط�خ��اء�من�الكيباك

�و  �للتقاعد �الوط�� �الصندوق �و لفائدة �للتقاعد �الوط�� �الصندوق ��ا��يطةا��يطةلفائدة

  ةة�جتماعي�جتماعي

��دارة�العامة�للت�و�ن�وتطو�ر�الكفاءاتلفائدة�لفائدة�

  برئاسة�ا���ومة

  التو�سيةالتو�سية

  رئاسة�ا���ومةرئاسة�ا���ومة

SEM Olivier Poivre d’Arvor, 

SEM Patrice Bergamini, 

SEM Diego Zorilla, 
Coordonnateur Résident du 
Système des N U et Repr. 

خ��اء�من�البنك�الدو��خ��اء�من�البنك�الدو��  إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة

  تدعيم�قدرات��طارات�العلياتدعيم�قدرات��طارات�العليا
� �لفائدة لفائدة

ت�شيط�خ��اء�من�الكيباكت�شيط�خ��اء�من�الكيباك

�باإلستخالص �امل�لفون ��عوان �باإلستخالصملتقى �امل�لفون ��عوان باملراكز�باملراكز�  ملتقى

  ا���و�ة�واملحليةا���و�ة�واملحلية

�و  �للتقاعد �الوط�� �الصندوق �و لفائدة �للتقاعد �الوط�� �الصندوق لفائدة

�جتماعي�جتماعي

� �والواقع �النصوص �ب�ن �التصرف �-حوار

  -استعراض��عض�التجارب�

لفائدة�لفائدة�

برئاسة�ا���ومة

التو�سيةالتو�سية��ا��م�ور�ةا��م�ور�ة

رئاسة�ا���ومةرئاسة�ا���ومة

إصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارةإصالح�الوظيفة�العمومية�و�دارة أفر�ل� 17و�16

تدعيم�قدرات��طارات�العلياتدعيم�قدرات��طارات�العليا  أفر�ل�27- 16

  ماي�4و�2
�باإلستخالص �امل�لفون ��عوان �باإلستخالصملتقى �امل�لفون ��عوان ملتقى

ا���و�ة�واملحليةا���و�ة�واملحلية

  ماي�14
� �والواقع �النصوص �ب�ن �التصرف حوار

استعراض��عض�التجارب�

  

  

 


