وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة،
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 نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1885لسنة  2007المؤرخ في  23جويلية
 2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي للمدرسة الوطنية
لﻺدارة كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  4568لسنة  2014المؤرخ في
 31ديسمبر  2014وخـاصة الفصول  26مكرر و 26ثالثا و26
رابعا و 26خامسا منه واﻷمر عدد  156لسنة  2018المؤرخ في
 13فيفري ،2018
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  697لسنة  2018المؤرخ في 3
أوت  2018المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف اﻷعوان
المدرسين واﻷعمال اﻻستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين
المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لﻺدارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة العلمية لﻸكاديمية الدولية للحوكمة
الرشيدة.
قــررت ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح باﻷكاديمية الدولية للحوكـمـة الرشيدة
بالمدرسة الوطنية لﻺدارة دورة تكوينية بعنوان سنة  2022وحدد
موضوعها كما يلي" :الحوكمة المناخية".
الفصل  2ـ تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات
وملتقيات وورشات عمل يتم تأمينها حضوريا وعلى الخط إضافة
إلى زيارات ميدانية لفائدة اﻹطارات من الهياكل العمومية ومكونات
المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقطاع الخاص.

الفصل  5ـ يلتزم المشاركات والمشاركون باحترام النظام
الداخلي للمدرسة الوطنية لﻺدارة ويكون حضورهم إجباريا.
ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل مشارك )ة( يتجاوز ستة
) (6غيابات مهما كان سبب التغيب .وﻻ يمكن للمشارك )ة( اﻻنتفاع
بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة اﻷكاديمية.
الفصل  6ـ على المشاركات والمشاركين خﻼل فترة التكوين
إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل
موضوع الدورة .ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة
العلمية لﻸكاديمية .ثم يرفع إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة.
الفصل  7ـ تسند للمشاركات والمشاركين الذين تابعوا الدورة
التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد
باﻷكاديمية.
الفصل  8ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية واﻹجراءات العملية
كتنظيمها ومتابعة سيرها بمقرر من مديرة المدرسة الوطنية لﻺدارة.
الفصل  9ـ مديرة المدرسة الوطنية لﻺدارة مكلفة بتنفيذ هذا
القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2نوفمبر .2021

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في  2نوفمبر  2021يتعلق
بالتمديد في آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر
لفائدة اﻹطارات اﻹدارية السامية بمعهد القيادة اﻹدارية
بالمدرسة الوطنية لﻺدارة بعنوان سنة .2021
إن رئيسة الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة،

الفصل  3ـ تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر جانفي
 2022وتدوم ثمانية ) (8أشهر ويتم تأمين التكوين بفضاءات
المدرسة الوطنية لﻺدارة وعند اﻻقتضاء خارجها ومن خﻼل
المنصة اﻻلكترونية للتكوين عن بعد.

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 نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

الفصل  4ـ تتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع الدورة
اقتراح مترشحين اثنين )امرأة ورجل من ذوي اﻻختصاص في مجال
الدورة( .وتحدد اللجنة العلمية لﻸكاديمية القائمة النهائية
للمشاركات وللمشاركين في الدورة التكوينية مع الحرص على
تكريس مبدأ التناصف واحترام مقاييس اﻻختيار المعتمدة من قبلها.

وعلى اﻷمر عدد  1885لسنة  2007المؤرخ في  23جويلية
 2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي للمدرسة الوطنية
لﻺدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر
الحكومي عدد  2531لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر 2012
وخاصة الفصول ) 14جديد( و) 15جديد( و) 16جديد( منه،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  697لسنة  2018المؤرخ في 3
أوت  2018المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف اﻷعوان
المدرسين واﻷعمال اﻻستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين
المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لﻺدارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة
العمومية المؤرخ في  6جانفي  2021المتعلق بتنظيم دورة
تكوينية لفائدة اﻹطارات اﻹدارية السامية بمعهد القيادة اﻹدارية
بالمدرسة الوطنية لﻺدارة بعنوان سنة ،2021
وعلى قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا
واﻹجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة
المتراوحة بين  26جوان و 11جويلية  2021المتعلقة بتطور
الوضع الصحي والوبائي بالبﻼد.
قررت ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تمدد آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر
التي ينظمها معهد القيادة اﻹدارية بالمدرسة الوطنية بعنوان سنة
 2021إلى غاية شهر جانفي .2022
الفصل  2ـ مديرة المدرسة الوطنية لﻺدارة مكلفة بتنفيذ هذا
القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في  2نوفمبر .2021

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في  2نوفمبر  2021يتعلق
بتنظيم دورة تكوينية لفائدة اﻹطارات اﻹدارية السامية بمعهد
القيادة اﻹدارية بالمدرسة الوطنية لﻺدارة بعنوان سنة .2022
إن رئيسة الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة،
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 نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
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وعلى اﻷمر عدد  1885لسنة  2007المؤرخ في  23جويلية
 2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي للمدرسة الوطنية
لﻺدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر
الحكومي عدد  2531لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر 2012
وخاصة الفصول ) 14جديد( و) 15جديد( و) 16جديد( منه،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  697لسنة  2018المؤرخ في 3
أوت  2018المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف اﻷعوان
المدرسين واﻷعمال اﻻستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين
المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لﻺدارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل اﻷول ـ ينظم معهد القيادة اﻹدارية دورة تكوينية سنوية
تهدف إلى تطوير كفاءات اﻹطارات اﻹدارية السامية في المجاﻻت
ذات الصلة بالقيادة اﻹدارية والتصرف اﻹداري الحديث وبتقنيات
التجديد اﻹداري.
الفصل  2ـ تشتمل الدورة التكوينية على اﻷنشطة التكوينية
التالية:
 محاضرات ملتقيات ورشات عمل. زيارات دراسيةالفصل  3ـ يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع
الدورة.
الفصل  4ـ يتم تنظيم الدورة التكوينية الخامسة عشر بعنوان
سنة  2022ابتداء من شهر جانفي  2022وتدوم سبعة )(7
أشهر.
الفصل  5ـ حدد موضوع الدورة الخامسة عشر كما يلي:
"القيادة اﻹدارية والسياسات العمومية الدامجة".
الفصل  6ـ يتم تنظيم هذه اﻷنشطة لفائدة اﻹطارات اﻹدارية
السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية
أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين إثنين )امرأة
ورجل( وتحدد لجنة فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة
النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف
وباحترام مقاييس اﻻختيار المعتمدة من قبلها.
تختم الدورة بحصول كل دارس عند اﻻقتضاء على شهادة
مشاركة.
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الفصل  7ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية واﻹجراءات العملية
لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة
المدرسة الوطنية لﻺدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة
الحكومة.
الفصل  8ـ مديرة المدرسة الوطنية لﻺدارة مكلفة بتنفيذ هذا
القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2نوفمبر .2021

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في  2نوفمبر  2021يتعلق
بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة اﻹطارات اﻹدارية بمعهد القيادة
اﻹدارية بالمدرسة الوطنية لﻺدارة بعنوان سنة .2021
إن رئيسة الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة،
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 نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1885لسنة  2007المؤرخ في  23جويلية
 2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي للمدرسة الوطنية
لﻺدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر
الحكومي عدد  2531لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر 2012
وخاصة الفصول ) 14جديد( و) 15جديد( و) 16جديد( منه،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  697لسنة  2018المؤرخ في 3
أوت  2018المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف اﻷعوان
المدرسين واﻷعمال اﻻستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين
المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لﻺدارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل اﻷول ـ ينظم معهد القيادة اﻹدارية حلقة تكوينية
بعنوان سنة  2021تهدف إلى تطوير كفاءات اﻹطارات اﻹدارية في
مجال التصرف اﻹداري الحديث.
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الفصل  2ـ تشتمل الحلقة التكوينية على اﻷنشطة التكوينية
التالية:
 محاضرات، ملتقيات، ورشات عمل، زيارات دراسية.الفصل  3ـ تنتظم الحلقة التكوينية الثامنة بعنوان سنة 2021
ابتداء من شهر نوفمبر وتدوم شهرين اثنين ).(2
الفصل  4ـ يتم تنظيم هذه اﻷنشطة لفائدة اﻹطارات اﻹدارية
الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين إثنين )امرأة
ورجل( وتحدد لجنة فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة
النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف
وباحترام مقاييس اﻻختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة بحصول كل دارس عند اﻻقتضاء على شهادة
مشاركة.
الفصل  5ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية واﻹجراءات العملية
لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة
المدرسة الوطنية لﻺدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة
الحكومة.
الفصل  6ـ مديرة المدرسة الوطنية لﻺدارة مكلفة ،بتنفيذ هذا
القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2نوفمبر .2021

رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان

بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في  2نوفمبر .2021
تسمى السيدة عربية السلطاني ،خريجة المدرسة الوطنية
لﻺدارة )شعبة رقابة وتفقد وقضاء( في رتبة مراقب للمصاريف
العمومية ابتداء من  22جويلية .2021
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في  2نوفمبر .2021
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لﻺدارة فوج
جانفي  2019ـ جويلية ) 2021شعبة رقابة وتفقد وقضاء( اﻵتي
ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة
الحكومة وذلك ابتداء من  22جويلية :2021
ـ السيد مجد الدين جوادي،
ـ السيدة فاتن الهرابي.
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