مًشوز امس يد زئيس احلكومة
اىل
امس يداث وامساذت
زؤساء املٌِلث
زؤساء امربامج
زؤساء املؤسساث امؼمومية راث امطبغة الذازية
زؤساء املؤسساث امؼمومية اميت ل حكديس امطبغة الذازية
زؤساء املًشآث امؼمومية

املوضػػوع :حول بذاء امس ياساث امؼمومية (امربامج).
املراحــــع  - :املاهون السايس ػدذ  15مس ية  9102املؤزد يف  13فيفري .9102
 مًشوز اموسير الول ػدذ  29بخازخي  92حوان .9109******************

ييدزح ُذا املًشوز يف اظاز حتيني مًشوز اموسير الول ػدذ  29بخازخي  92حوان  9109املخؼوق بآذاء امس ياساث امؼمومية اميت مت
اضدازٍ خالل امفرتت امخجريبية من مساز حرنزي مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف .وهيدف بساسا اىل مزيد ثوضيح خمخوف
املكوانث واملفاُمي والمياث املرثبعة برتنزي ُذٍ امليظومة خاضة يف مرحةل ما بؼد املطاذكة ػىل املاهون السايس نومزياهية.
ثلدمي ػام مليظومة امخرصف يف املزياهية حسب الاُداف:
ثيدزح مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف يف اظاز برانمج ػام لضالخ املامية امؼمومية هيدف اىل ثؼزيز احلومكة وحتسني بذاء
امس ياساث امؼمومية مبا ميكن من الاس خجابة لهخظازاث املواظيني ومس خخديم املرفق امؼام وذافؼي امرضائب.
ثؼخرب مهنجية امخرصف يف املزياهية حسب الُداف مٌظومة اضالخ شامةل ومذاكمةل متس خمخوف حواهب وبسس الهفاق امؼمويم يف
خمخوف مراحهل (الػداذ ،امخيفيذ ،املخابؼة وامخليمي).
هتدف مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف ابلساش اىل ثوظيف الماكهياث (امبرشية واملامية) بآنرث شفافية وجناػة حسب
برامج متثل س ياساث معومية وحيدذ ملك برانمج بُداف اسرتاثيجية ػىل املدى املخوسط يمت ػىل اثرُا ثليمي اميخاجئ حسب مؤرشاث
موضوغية مليس الذاء ) (Indicateurs de performanceواملساءةل حول اس خؼٌلل املوازذ وحتليق الُداف املخؼِد هبا.
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ثيبين ُذٍ امليظومة ػىل مجةل من املباذئ حمتثل بساسا يف:
 املسؤومية (  :(La responsabilitéحمتثل يف حتديد املسؤومياث واغعاء املسؤومني مروهة بنرب يف امخرصف مبا ميكهنم من بووغ
الُداف املخؼِد هبا س يواي يف اظاز املرشوع امس يوي ملذاء .وثخجسد ُذٍ املسؤومية بساسا يف زئيس امربانمج ابغخبازٍ
املسؤول الول غن كياذت امس ياسة امؼمومية ويخوىل بدوزٍ ثزنيوِا ػىل اكفة مس خوايث سوسةل املسؤومياث احملدذت مخيفيذ امربانمج.


املساءةل ) : (La redevabilitéيه مرتثبة غن مبدب املسؤومية املس يدت نومسؤومني يف ممازسة هماهمم وحمتثل يف الفاذت
والػالم ادلوزي حول ثلدم ثيفيذ امس ياساث امؼمومية امللكفني بدٌفيذُا من خالل اػداذ ثلازير ذوزية حول الاجناساث
(املزياهية والذاء) خالل امس ية املؼيية وامخلرير امس يوي ملذاء مع اىهتاهئا .ػىل غراز املسؤومية فان املساءةل بدوزُا يمت ثزنيهل
من كبل زئيس امربانمج اىل خمخوف مس خوايث امخيفيذ امفؼًل نوربانمج امللكف بلياذثَ.



شفافية املامية امؼمومية ( )la transparence 1حمتثل يف ثلدمي وثوفري املؼعياث املامية وواثئق املزياهية بعريلة واحضة وحصيحة
وشامةل ويف اموكت املياسب سواء ػىل املس خوى ادلاخًل مالذازت بو خازهجا مبا ميكن بحصاة امشآن (املسؤومني ،املواظيني،
هواة امشؼب ،جملمتع املدين  )....من الاظالع ػىل س ياساث ادلوةل وثوهجاهتا ػىل املدى املخوسط واختار الحراءاث امالسمة
ان اكذىض المر.
وثيبين شفافية املامية امؼمومية ػىل امؼيادض امخامية:
 ثلدمي املؼووماث املامية وفلا نومؼايري ادلومية بطفة شامةل وموزوكة ثؼكس اموضع املايل ورش امخلازير املامية بشلك مٌخظم ويف الخال املاهوهية املؼووماث واملؼعياث املضمية ابمخلازير راث حوذت وكابةل نوملازهة ذوميا -املزياهياث وامخلديراث املامية ثبني بوضوخ بُداف امربامج وس ياساث ادلوةل

 املطداكية ( : ( la sincéritéػدم امخضخمي بو امخلويل يف ثلديراث امخاكميف واملوازذ املضمية بلاهون املامية وابراس مكوانث
الضول املامية وممخواكث ادلوةل  .وكد هص امفطل  92من املاهون ػىل بن احملاس بون امؼموميون يخومون مسم واػداذ حساابث
ادلوةل وفق املباذئ املخؼازف ػوهيا وخاضة مهنا بن حكون ُذٍ احلساابث سومية وضاذكة وثؼكس بطوزت بميية اموضؼية املامية
ندلوةل وملمخواكهتا.

1ثؼريف مٌظمة امشفافية ادلومية :امؼالهية وامخرصحي امواحض نوبياانث والمياث واموازذاث وامطاذزاث و امرصفياث احلكومية
والذازية من خالل وسائل الػالم واموسائل امركابية الخرى  ،مما يديح نومجمتع املدين والػالم واملضاء واملواظيني اكفة ،
مؼرفة جمرايث الغٌلل الذازية واحلكومية
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ابلضافة اىل املباذئ املذهوزت بػالٍ هرست مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف ثوهجا خديدا ييبين ػىل الذاء.
ويؼرف الذاء )  (La performanceػىل بهَ ُو كدزت امِيلك ػىل حتليق بو بووغ بُداف حمدذت بطفة مس بلة وركل يف
حدوذ اغامتذاث مامية مضبوظة .يف جمال امخرصف امؼمويم املبين ػىل الُداف هيدف الذاء اىل بووغ بنرب حد من جناػة
امخرصف امؼمويم وركل من خالل ثوحهيَ حنو حتليق بُداف جس خجيب حلاحياث املواظن ومذعوباث املخؼامل مع الذازت.
وييبين الذاء ػىل امؼيادض امخامية:
 اميجاػة ( :(Efficacitéاملدزت ػىل حتليق الُداف املرسومة واملخؼِد هبا بطفة مس بلة. امفاػوية ) :(Efficienceيه حتليق وحتسني اميخاجئ يف اظاز املوازذ و اموسائل املخاحة (يف حدوذ املزياهية اخملططة) بو احلفاظػىل هفس اميخاجئ ملابل اس هتالك موازذ بكل من جحم الاغامتذاث املرضوذت وابمخايل الاس خغالل المثل نوموازذ و حرش يد
اميفلاث املوضوػة ػىل اذلمة.
 اجلوذت ) :(Qualitéحمتثل يف الاس خجابة حلاحياث املواظيني واملخؼاموني مع الذازت من خالل حتسني حوذت اخلدماث املسداتمفائدهتم.



مذعوباث مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف:

يلذيض املروز من ثرصف مبين ػىل اموسائل اىل ثرصف مبين ػىل اميخاجئ ُيلكة وظائف لك هممة (وسازت) وامِيالك امراحؼة مِا ابميظر
حسب برامج متثل س ياساث معومية .وثضم "خازظة امربانمج" مجيع امِيالك املسامهة يف ثيفيذ امس ياسة امؼمومية مبا يف ركل امفاػوني
امؼموميني.
يمت حتديد امربامج اسدٌاذا اىل مجةل من املواػد اخلاضة ابمخلس مي امرباجمي وثضبط ملك برانمج اسرتاثيجية واحضة مٌبثلة غن اسرتاثيجية
املِمة ثبني بمه امخوهجاث ػىل املدى املخوسط وحيدذ ملك برانمج مجةل من الُداف ( 2بو  2بُداف ػىل بكىص ثلدير) ومؤرشاث كيس
بذاء (مكية وهوغية) خاضة بلك ُدف ( 9بو  2مؤرشاث ػىل بكىص ثلدير).
ثطيف امربامج اىل ضيفني:
 برامج ثلٌية متثل س ياساث معومية كعاغية ندلوةل وحكون مبؼدل  2بو  2برامج ملك هممة (برانمج "امخؼومي امؼايل" وبرانمج"املياٍ" وبرانمج "امؼمل الاحامتغي" وبرانمج "امؼدل" )....وثيضوي مضن لك برانمج ٍلوع امِيالك اميت جسامه يف ثيفيذ
امس ياسة امؼمومية وحتليق بُدافِا.
 برانمج كياذت ومساهدت خاص بلك هممة يضم بساسا املطاحل امللكفة بخلدمي ادلمع امفين وانووحس يت واملايل مبلية امربامج امخلٌية(مطاحل ادليوان مطاحل امشؤون املامية والذازية ومطاحل امشؤون املاهوهية وامدرشيع  )..ويلدم مجةل من اموظائف املشرتنة ػىل
مس خوى لك املٌِلث ػىل غراز (الػالمية ،امدرشيع ،املامية ،املوازذ امبرشية.)..
وكد مت ثوحيد امخزنيل امؼمويايت وثزنيل الذاء اخلاضة هبذا امربانمج ػىل مس خوى لك املٌِلث.
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يخوىل كياذت لك برانمج "زئيس برانمج" مؼني من كبل زئيس املِمة ظبلا مللذضياث المر احلكويم ػدذ  0102مس ية 9102
املؤزد يف  02هومفرب .9102
امخزنيل امؼمويايت نوربامج:
امخؼريف :يمتثل يف ضبط ُيلكة خاضة ابمربانمج ثضم خمخوف امِيالك املخدخةل يف ثيفيذ امس ياسة امؼمومية مبا ميكن من حتليق الُداف
املخؼِد هبا .
هيدف امخزنيل امؼمويايت نوربامج اىل ثوضيح مساز ثيفيذ امس ياساث امؼمومية وركل من خالل ثزنيوِا ػىل مس خوايث معوياثية وحتديد
مسامهة لك مس خوى معويايت يف ثيفيذُا (بذاء و مزياهية ).
مكوانث امخزنيل امؼمويايت:
*حتديد امِيلكة اخلاضة ابمربانمج (امربامج امفرغية ،اموحداث امؼموياثية،امفاػوني امؼموميني)
*حتديد مرحع الوشعة اخلاص بلك برانمج و ثزنيهل ػىل سوسةل املسؤومياث و حتديد امخيظمي املايل اخلاص بلك برانمج
*ثزنيل بذاء امربانمج ػىل سوسةل املسؤومياث
يخزنل امربانمج اىل برامج فرغية وبوشعة وثضم سوسةل املسؤومياث اجلديدت (زئيس برانمج ،زئيس برانمج فرغي ،زئيس وحدت معوياثية،
زئيس فاػل معويم)
 امربانمج ُ :و س ياسة معومية حمدذت زاحؼة ابميظر اىل هفس املِمة ويشمل ٍلوػة مذجاوسة من امربامج امفرغية والوشعة اميتجسامه يف حتليق بُداف امس ياسة امؼمومية.
وختطص ملك برانمج اغامتذاث مامية مخحليق مجةل من الوشعة بو الوشعة امفرغية بواملشازيع اميت جسامه يف حتليق بُداف
امس ياسة امؼمومية احملدذت ويؼخرب امربانمج وحدت ختطيص الاغامتذاث.
 امربامج امفرغية  :ثؼخرب املس خوى الول نوخزنيل امؼمويايت ومتثل حزء من امس ياسة امؼمومية وميكن بن ثخواخد ػىل املس خوىاملرنزي بو/و الكوميي بو /و اجلِوي بو ابمثالج مس خوايث يف هفس اموكت.
يرشف ػىل لك برانمج فرغي مسؤول "زئيس برانمج فرغي" يمت ثؼييٌَ من اموسير املؼين ابكرتاخ من زئيس امربانمج ومعوما
فان الذازاث اجلِوية بو امليدوبياث اجلِوية نومٌِلث ثضم يف هفس اموكت برامج فرغية هجوية غن لك برامج املِمة ويكون املدير
اجلِوي بو امليدوة اجلِوي زئيسا ملك امربامج امفرغية نومِمة يف هفس اموكت يف اجلِة املؼيية.
يخوىل زئيس امربانمج امفرغي كياذت معوية اس هتالك الاغامتذاث وثيفيذ الوشعة بو الوشعة امفرغية بو املشازيع املفوضة هل من
كبل زئيس امربانمج.
 -اموحدت امؼموياثية :ثوحق ابمربانمج امفرغي وحداث معوياثية و متثل املس خوى امثاين من امخزنيل امؼمويايت نوربانمج.
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وحمتثل بساسا يف ُيالك اذازية موحلة ابمِيلك امخيظميي نومِمة بو مؤسساث معومية اذازية ويؼِد مِا امخيفيذ امفؼًل ملوشعة بو
الوشعة امفرغية بو املشازيع وثخواخد ػىل املس خوى املرنزي بو/و الكوميي بو  /و ػىل املس خوى اجلِوي بو  /و ػىل املس خوى
احملًل.
يرشف ػىل اموحدت امؼموياثية مسؤول "زئيس اموحدت امؼموياثية" يمت ثؼييٌَ نوغرض.
 مرحؼية الوشعة :يه مجةل الوشعة والوشعة امفرغية واملشازيع اخلاضة بلك برانمج ويمت ضبط مرحؼية الوشعة ابمًس بة ملكوسازت اهعالكا من امربامج وثآخذ بؼني الاغخباز خطوضية لك وسازت يف امغرض.

 الوشعة :يه حزء من امربانمج متكن من بيان مآل اميفلاث امؼمومية بطفة ذكيلة و امخجس يد امفؼًل نوس ياسة امؼمومية
ثُمثل وظيفة بو مجةل من اموظائف املخجاوسة ثؼكس ظبيؼة امًشاط امفين ( )activité métierوهممة من حير جحم املزياهية
اخملططة مِا.
ميكن نوًشاط بن يُمثل
 جمال ثدخل ادلوةل يف ميدان مؼني (يف اجملال امثلايف ،يف اجملال الحامتغي )...
 مٌحة ذمع جس يد نوفاػوني امؼموميني
 هوع وشاط (حكوين ،هتيئة )...
 مرشوع حمنوي خضم (ثعوير ثعبيلة اػالمية  ,اسدامثزاث هممة).....
 الوشعة امفرغية :حمتثل يف ثفريع امًشاط اىل بوشعة فرغيَ فٌية ( (métiersحرضد مِا اغامتذاث مامية .ومتكن من بيان مال اميفلة
بآنرث ذكة مبا ميكن زئيس امربانمج من املياذت امفؼوية وحسن امخرصف يف امربانمج.
 املشازيع  :ثؼخرب بوشعة مؤكذة ابغخباز بن مِا اتزخي بداية واتزخي اىهتاء وجسامه بدوزُا يف حتليق بُداف امربانمج و متكن من بيان
مال اميفلة.
ذػامئ الوشعة ( :)leviers d’actionيه مجةل الغٌلل امرضوزية اميت ميس مِا اهؼاكش مايل و املمكةل ملوشعة اميت من شآهنا
املسامهة يف حتليق بذاء امربانمج ويمت بساسا حتديدُا من كبل زئيس امربانمج.
 امفاػوون امؼموميونُ :يالك حمتخع ابلس خلالمية الذازية واملامية وغري خاضؼة جملةل احملاس بة امؼمومية جسامه يف ثيفيذ امس ياساثامؼمومية ندلوةل ملابل متخؼِا بخحويالث مبارشت بو غري مبارشت من مزياهية ادلوةل.
ويه يف بغوب احلالث مؤسساث معومية غري اذازية ومًشآث معومية...
بمثةل  :ادليوان اموظين نوس ياحة يسامه يف ثيفيذ برانمج "امس ياحة" مبِمة امس ياحة
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رشنة هلل ثووس يسامه يف ثيفيذ برانمج اميلل امربي مبِمة اميلل وانووحسديم
امواكةل اموظيية نوخحمك يف امعاكة يسامه يف ثيفيذ برانمج امعاكة مبِمة امطياػة وامعاكة وامليامج
اظاز بذاء امربانمج:
يخضمن اظاز الذاء اسرتاثيجية امربانمج امليبثلة غن اسرتاثيجية املِمة ومجةل من الُداف السرتاثيجية املراذ بووغِا ومؤرشاث مليس
مدى حتللِا.
 اسرتاثيجية امربانمج :مزنةل من اسرتاثيجية املِمة وثيدزح يف اظاز مذوسط املدى ثوحض امخوهجاث السرتاثيجية وثؼكسبوموايث امربانمج.
 الُداف :متثل ثؼبريا غٌل ىريد حتليلَ وما ىريد حتسيٌَ وثغيريٍ مبا من شاهَ بن يؼوذ ابمفائدت ػىل املواظن بو املخؼامل مع الذازت.يمت ابمًس بة ملك برانمج ضبط مجةل من الُداف السرتاثيجية اميت ثرتمج ثوهجاثَ السرتاثيجية وبوموايثَ.
 مؤرش كيس الذاءُ :و متثيل مكي بو هوغي ملياش ذزخة ثيفيذ امِدف امراحع هل ابميظر .ويلذيض حتديد املؤرش امخًس يق معخمخوف الظراف املؼيية هبدف اخذياز املؤرش النرث جناػة يف ػالكة بخحليق امِدف.
لك امربامج مدغوت ػىل مؼىن امفطل  01من املاهون السايس نومزياهية ابذزاح ملازبة اميوع الاحامتغي حير يؼمل لك زئيس برانمج
ػىل اػداذ املزياهية ػىل بساش بُداف ومؤرشاث ثضمن املساوات وحاكفؤ امفرص بني امًساء وامرخال وبطفة ػامة بني اكفة فااث اجملمتع
ذون متيزي وختضع نوخليمي ػىل ركل الساش.
وثؼخرب املزياهية املراغية نويوع الاحامتغي ثوهجا مبييا ػىل مراػات امفوازق بني اجلًسني والخذ بؼني الاغخباز حلاحياهتم اخلطوضية
واذماح مبدب املساوات يف املزياهية وركل هبدف ثوحيَ امس ياساث امؼمومية حنو حتسني الذاء و حتليق بُداف امخمنية )الاكذطاذية و
الاحامتغية …( و ثؼزيز املساوات بني اجلًسني.
امخزنيل امؼمويايت ملذاء
يمتثل يف ثزنيل بذاء امربانمج ػىل املس خوايث امؼموياثية اميت َمت ضبعِا (برامج فرغية،وحداث معوياثية )..و حتديد مسامهة خمخوف
املخدخوني يف ثيفيذ بذاء امربانمج وركل بخحديد الُداف امؼموياثية واملؤرشاث املوهوةل اههيم.
ويشرتط امخزنيل امؼمويايت ملذاء ما يًل
 ضبط اظاز بذاء واحض واثبت  :اسرتاثيجية واحضة ،بُداف اسرتاثيجية يف ثالءم مع السرتاثيجية وحمدذت -ثزنيل معويايت نوربامج انحع مس خلر ومالمئ متاما نوِيالك املكوهة مِا.
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 مرحؼية بوشعة حمدذت .و اثئق الذاء واظاز املزياهية مذوسط املدى:
بفضت مٌظومة امخرصف يف املزياهية حسب الُداف اىل اغامتذ واثئق خديدت ابلضافة اىل وزيلة املزياهية حسب الاذاء حمتثل يف:
املرشوع امس يوي ملذاء :يؼخرب املرشوع امس يوي ملذاء اموزيلة الساس ية اميت ثخضمن ثؼِداث زؤساء امربامج امراحؼني ابميظر ملك هممة
حول حتليق بُداف ثضبط ػىل املدى املخوسط .يؼدٍ س يواي زئيس امربانمج ابمخًس يق مع خمخوف املخدخوني يف ثيفيذ امس ياسة امؼمومية
ويرفق مبرشوع كاهون املامية نوس ية احملال ػىل بهظاز جموس هواة امشؼب.
ثخضمن ُذٍ اموزيلة ثلدمي ػام نومِمة (السرتاثيجية ،الوشعة  ،املزياهية واظاز اميفلاث مذوسط املدى ) و حزء خاص بلك برانمج يوحض
بساسا اظاز الذاء ( السرتاثيجية والُداف ومؤرشاث كيس الذاء) ُذا ابلضافة اىل املزياهية و اظاز اميفلاث مذوسط املدى.
اظاز املزياهية مذوسط املدى ُ :و بمية برجمة مذحرنة متكن من اػداذ املزياهية يف بفق مذؼدذ امس يواث .وحيدذ اظاز املزياهية مذوسط املدى
بثالج س يواث يمت حتييٌَ لك س ية .وثوحق وزيلة اظاز املزياهية مذوسط املدى الحٌليل واملعاغي مبرشوع كاهون املامية.
امخلرير امس يوي ملذاء :وزيلة مرحؼية يمت ػىل بساسِا املساءةل ػىل مدى حتليق بُداف امربانمج اذلي َمت امخؼِد هبا ػىل مس خوى
املرشوع امس يوي ملذاء .يخوىل زئيس امربانمج س يواي اػداذُا مبيان الاجناساث وثلدمي امخربيراث امالسمة يف ضوزت جسجيل فوازق ملازهة
ابمخلديراث .وثوحق مبرشوع كاهون غوق املزياهية احملال اىل جموس هواة امشؼب.

وسائل وبمياث كياذت امربامج
 امليظومة املؼووماثية ملخابؼة الذاء :مت ثعويرُا ابمخواسي مع ثلدم بشغال امخزنيل امؼمويايت نوربامج ووضؼِا ػىل رمة لك املٌِلث لغامتذُامن كبل سوسةل املسؤومياث اخلاضة بلك برانمج.
وثؼخرب ُذٍ امليظومة وس يةل معل ُامة من شآهنا مساػدت زئيس امربانمج ػىل حسن كياذت برانجمَ من خالل الاظالع احليين ػىل اظاز
الذاء وػىل مدى ثلدم الاجناس بطفة ذوزية ومذواحرت.
 بهظمة امركابة ادلاخوية :يه مجةل الحراءاث والمياث اميت يؼمل زئيس امربانمج ابمخًس يق مع خمخوف مس خوايث املياذت ػىل وضؼِاهبدف ثفاذي اخملاظر اميت من شآهنا بن حتول ذون حتليق الُداف املخؼِد هبا .ويؼخرب حرنزي بهظمة امركابة ادلاخوية بمرا رضوزاي يف ظل
احراءاث ختفيف امركابة املس بلة اميت ثيبين ػوهيا مٌظومة امخرصف حسب الُداف مليح زؤساء امربامج بنرث مروهة يف امخرصف ملابل
ثؼِدمه بخحليق مجةل من الُداف ػىل املدى املخوسط.
 زكابة امخرصف :يه وظيفة بساس ية من شآهنا ثوحيَ زئيس املِمة وزؤساء امربامج حلسن كياذهتا وركل من خالل مدٍ بووحاث كياذتوثوفري لك املؼعياث امرضوزية مبا من شآهَ مساػدثَ ػىل اختار املراز املياسب ويف اموكت املياسب.
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 حواز امخرصفُ :و ٍلوػة الحراءاث والساميب واميظم ًاميت متكن من ثباذل املؼووماث بني خمخوف املس خوايث املخدخةل بطفة مبارشتبو غري مبارشت يف ثيفيذ امس ياسة امؼمومية وركل بغاية احاكم امخرصف ًيف الماكهياث املخاحة كطد حتليق الُداف املربجمة .ويداز حواز
امخرصف بطفة معوذية وبفلية.
 ميثاق امخرصف نوربانمج :يه وزيلة معل هتدف اىل ثوزيق حواز امخرصف بني خمخوف املخدخوني يف امربانمج سواء بطفة معوذية بو بفليةمن ذاخل املِمة بو خازهجا وحتديد مسؤومياث لك املخدخوني وكواػد امخرصف.
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