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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 يتعلق بضبط مشموالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة   2020  ديسمبر  23خ في  مؤر  2020لسنة    1043أمر حكومي عدد  

 الحكومة إليها المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صالحيات رئيس

 

 إن رئيس الحكومة، 

 العمومية،  لفة بالوظيفة باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المك

 منه،  92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل  

تنقيحه بالقانون    المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة كما تم   1964  نوفمبر   3المؤرخ في    1964لسنة    44وعلى القانون عدد  

 ،1986نقيحي لسنة المتعلق بقانون المالية الت  1986 سبتمبر 1المؤرخ في   1986لسنة  83عدد 

نقحته أو تممته    المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي  1972  جوان   1المؤرخ في    1972لسنة    40وعلى القانون عدد  

 ،2011جانفي   3المؤرخ في  2011لسنة  2وخاصة القانون األساسي عدد 

والجماعات    علّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولةالمت   1983  ديسمبر  12المؤرخ في    1983لسنة    112وعلى القانون عدد  

  2011لسنة    89  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 ، 2011سبتمبر  23المؤرخ في 

من    92  ق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصلالمتعل  2015  أوت  17المؤرخ في    2015لسنة    33وعلى القانون عدد  

 الدستور،

النصوص التي    المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى، وعلى جميع  1970  أفريل  11المؤرخ في    1970لسنة    118وعلى األمر عدد  

 ، 1987ديسمبر  5المؤرخ في  1987 لسنة  1311نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  

 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة األولى،  1971 أفريل  10المؤرخ في  1971لسنة  133ر عدد وعلى األم

 اإلمضاء،  المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض 1975 جوان  17المؤرخ في  1975لسنة  384وعلى األمر عدد 

الوزارية والمنح    ضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوينالمتعلق ب   1976  سبتمبر  23المؤرخ في    1976لسنة    843وعلى األمر عدد  

 ، 2009جويلية   22المؤرخ في  2009لسنة  2251الالحقة وآخرها األمر عدد  المخولة لهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص

واإلصالح   الوظيفة العمومية  المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة 1987 نوفمبر 27المؤرخ في  1987لسنة  1298وعلى األمر عدد  

 اإلداري إلى الوزارة األولى، 

بالوزارة    المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات   2000  أكتوبر   24المؤرخ في    2000لسنة    2453وعلى األمر عدد  

 األولى وبضبط مشموالتها وتنظيمها،

النصوص    المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى، وعلى جميع  2002  سبتمبر  30المؤرخ في    2002لسنة    2131وعلى األمر عدد  

 التي نقحته أو تممته،

 المتعلق بإحداث وحدة لإلدارة اإللكترونية بالوزارة األولى،  2005 جويلية  5المؤرخ في  2005لسنة  1894وعلى األمر عدد 

المركزية واإلعفاء    المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  2006  أفريل   24المؤرخ في    2006لسنة    1245  وعلى األمر عدد

 منها، 

لإلدارة    المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنية   2007  جويلية   23المؤرخ في    2007لسنة    1885وعلى األمر عدد  

 ،2014 ديسمبر 31المؤرخ في  2014لسنة  4568عدد  أو تممته وخاصة األمروعلى جميع النصوص التي نقحته 

 األولى،  المتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات اإلدارية بالوزارة 2007 نوفمبر 19المؤرخ في  2007لسنة  2938وعلى األمر عدد 

 األولى، مة للوظيفة العمومية بالوزارة المتعلق بإحداث هيئة عا 2010 فيفري  9المؤرخ في  2010لسنة  258وعلى األمر عدد 

اإلدارة    المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  2020مارس    26المؤرخ في    2020لسنة    157وعلى األمر الحكومي عدد  

 والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،
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الفساد برئاسة    المتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من  2020أوت    27المؤرخ في    2020لسنة    604وعلى األمر الحكومي عدد  

 الحكومة وضبط مشموالتها،

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020سبتمبر  2المؤرخ في  2020لسنة  84وعلى األمر الرئاسي عدد 

 . وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 : بالوظيفة العمومية بالخصوص بالمهام التالية ف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفةتكلّ  – الفصل األول 

  تنظيم المصالح العمومية بما يساهم في تطوير الكفاءات واالرتقاء   متابعة التصرف في الموارد البشرية لإلدارة وطرق وأساليب −

 ء،بجودة األدا 

الوظيفة    الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقررة بالدستور في مجال   ومية واآللياتتقديم المقترحات المتعلقة بتنظيم اإلدارة العم  −

 العمومية،

من    مجاالت الوظيفة العمومية والتحديث اإلداري والحوكمة والتوقي   إعداد التصورات المتعلقة بالسياسات واألهداف والبرامج في  −

 . نالفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المتدخلي 

 : المّكلفة بالوظيفة العمومية الهياكل اآلتي ذكرها  ترجع بالنظر إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة – 2الفصل 

 الهيئة العامة للوظيفة العمومية،  −

 اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدارية،  −

 ة، وحدة اإلدارة اإللكتروني  −

 إدارة نوعية الخدمة العمومية،   −

 دارة التخطيط، إ −

 وحدة جودة الخدمات اإلدارية،  −

 د. اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفسا −

 . الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية توضع المدرسة الوطنية لإلدارة تحت إشراف  –  3الفصل  

العمومية،    رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة   من الدستور، يفوض  92طبقا ألحكام الفصل    –   4الفصل   

أعاله    3و  2بالفصلين    المندرجة ضمن مشموالت الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها  ممارسة الصالحيات واألعمال القانونية واإلدارية 

 . والترتيبية الجاري بها العمل مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية

 . قرارات تأجير المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة   من مجال تطبيق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصلتستثنى  

الراجعة    الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صالحية تعيين أعوان الهياكل  يفوض رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس  –  5الفصل   

المؤرخ في   2015 لسنة  33من القانون عدد  4الوظيفية المنصوص عليها بالفصل  في الخطط إليها بالنظر والمؤسسة الخاضعة إلشرافها 

 . الصالحيات التأديبية بخصوصهم  المشار إليه أعاله، وممارسة 2015أوت  17

التها طبقا  مشمو  العمومية صالحية تفويض حق إمضاء كل الوثائق التي هي من  للوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة  –  6الفصل   

 . الراجعين إليها بالنظر، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية ألحكام هذا األمر الحكومي، لرؤساء الهياكل

المؤرخ في    2020لسنة    167الحكومي وخاصة أحكام األمر الحكومي عدد   تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر  –   7الفصل   

ومكافحة الفساد والهياكل    الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة   ط مشموالت وزيرالمتعلق بضب   2020أفريل    28

 .وبتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة له  والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر 

الرسمي للجمهورية    الذي ينشر بالرائد  العمومية مكلفة بتنفيذ هذا األمر الحكومي  الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة   –   8الفصل  

 . 2020سبتمبر  2التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

 . 2020ديسمبر   23تونس في 


