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 معطيات عامة حول قيادة مشروع التصرف في الميزانية حسب األهداف

  وزير الماليةمشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لدى  إلنجازوحدة التصرف حسب األهداف 

 التسمية ومرجع اإلحداث 

ر ة إدلوةل دلى وزيمرشوع تطوير إلترصف يف مزيإني ل جنازوحدة إلترصف حسب إلأهدإف  إ حدإثجتديد مت 

  2020فيفري  07إملؤرخ يف  2020لس نة  66عدد إحلكويم إلأمر  مبقتىض إملالية

 حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لدى وزير المالية مشموالت وحدة التصرف  

 لية:إلتا إجناز إملهام مرشوع تطوير إلترصف يف مزيإنية إدلوةل ل جنازتتوىل وحدة إلترصف حسب إلأهدإف 

ةل يف لك إملتدخقيادة خمتلف مرإحل إ رساء منظومة إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف ابلتنس يق مع إلوزإرإت وإلهيا -

عدإد  .هاوتنفيذ مزيإنية إدلوةل إ 

 متابعة تنفيذ خمتلف مكوانت إملنظومة وتنس يق مرإحل تركزيها. -

 حملدثة ابلوزإرإت يف تركزي إملنظومة.مساندة وحدإت إلترصف حسب إلأهدإف إ -

 إملتابعة. مع جلنةمتابعة جتس مي إلأهدإف حسب خمتلف مرإحل روزانمة إلعمل ابلتنس يق  -

 للتعريف ابملنظومة إجلديدة ولتكوين إلأعوإن يف هذإ إجملال.خمطط وضع  -

عدإد إلأدةل وإلواثئق إملهنجية إليت تساعد عىل تركزي إملنظومة. -  إ 

 عملالفريق  

ف وترش مديرة عامة خبطة إلس يدة أأمال إلفقيه  2017جويلية اترخي منذ  إلترصف حسب إلأهدإف وحدةترتأأس 

 ختلفقيادة إملرشوع مب جتس مي معلية عىل  إذلي يعملإ طارإت(  10إل طارإت ) مجموعة من عىل فريق معل متكون من

 أأعوإن ملكفني بتقدمي إدلمع إل دإري وإللوجس يت. 03مكوانته و
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 األهداف بدة مشروع التصرف في الميزانية حسفريق الوحدة المركزية لقيا

 

 مشروع التصرف في الميزانية حسب األهداف حوكمة

  1وزارية لتنسيق وقيادة المشروع يرأسها رئيس الحكومةلجنة 

جناز مرشوع تطوير إلترصف يف مزيإنية  تتوىل ف لأهدإإ بإدلوةل حسإل رشإف عىل خمتلف إلأعامل إملتعلّقة اب 

 .وقيادهتا وتوجهيها

 2لجنة متابعة وتقييم المشروع لدى وزير المالية

ة ملنظوممساندهتا يف خمتلف مرإحل تركزي إو تتوىل متابعة إملهام إملوكوةل إ ىل وحدة إلترصف حسب إلأهدإف 

بدإء إلرأأي حول خمتلف إل جرإءإت إملزمع عرضها عىل إللجنة إلوزإ  .ريةإجلديدة كام تتوىل إ 

 

 

 
                                                           

  (2007أفريل  10المؤرخ في  893باألمر عدد  )المحدثة 1

 (2014مارس  14المحيّن بتاريخ  2007فيفري  27)المحدثة بقرار الوزير األول بتاريخ   2
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 المنظومة المنخرطة فيالهياكل 

وحدإت إلترصف يف إملزيإنية حسب إلوحدة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف بصفة لصيقة مع تعمل 

رتكزي اكفة مقتضيات منظومة إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف عىل مس توى إلوزإرإت ب إملعنيةإلأهدإف إلقطاعية 

الانطالق إلفعيل يف تطبيق إلقانون إلأسايس للمزيإنية ابخنرإط اكفة إلوزإرإت يف إملنظومة  وقد متزيت مرحةلإلقطاعية. 

إلأسايس إجلديد إملساعدة عىل حسن تطبيق إلقانون  امن شأأهن ةإجيابي نقطةوهو ما مت إعتباره  إلتجريبية،خالل إلفرتة 

 .للمزيإنية

مل إلوحدة عىل قيادة خمتلف مكوانت إملرشوع )إلرقابة، إ ىل وحدإت إلترصف يف إملزيإنية إلقطاعية تع ابل ضافة

عىل مس توى وزإرة إملالية عىل سوإء إلتبويب، إلأنظمة إملعلوماتية، .....( مع خمتلف إلهيالك إملتدخةل يف تركزي إملنظومة 

هيئة إلعامة ملرإقبة إملصاريف ل اكغرإر إلهيئة إلعامة للترصف يف مزيإنية إدلوةل ومركز إل عالمية لوزإرة إملالية أأو من خارهجا 

 إلعمومية وحممكة إحملاس بات...

 2020تقديم عام لتقرير النشاط بعنوان سنة 

 

 س نة هاتبار تركزي منظومة إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف ابع  يف مسارإس تثنائية  2020تعترب س نة 

 2019 يفريف  15تارخي ب سايس للمزيإنية إملصادق عليه زيإنية إدلوةل وفقا ملقتضيات إلقانون إلأ وتنفيذ م عدإدإ   يفالانطالق 

ثروذكل  خنرإط يف الامن دون إس تثناء إلوزإرإت خمتلف  عدة، وإليت مكنت س نوإت طالتإليت  تجريبيةإل فرتة إل بعد إ 

 يف إملزيإنية حسب إلأهدإف. إلترصف مرشوع

 

احئة ج نتشارإ موإهجة إملمتثل يفإلعامل و  نخمتلف بدلإكسائر  بالدانإلوضع الاس تثنايئ إذلي مرت به  وابلرمغ من

ة إملركزية إلوحدن فريق لدلوةل، فا  تعطل إلسري إلعادي للمصاحل إلعمومية  ترتب عنه منوما  ،2020منذ س نة كوروان 

 2020ية س نة إلأساس ية لتنفيذ مزيإن  إملتطلباتوتوفري إلعمل وإصل ت قام بتأأمنيللترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف 

 للقانون إملذكور.وفقا 

عدإد من مجةل من إلأنشطة إلهامة إليت مكنت أأساسا 2020وقد جسلت س نة هذإ   بعنوإن إدلوةل وتنفيذ مزيإنية إ 

 للمزيإنية.الاسايس  ات إلقانونمقتضي لأمهوفقا  2020س نة 
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 2020س نة  وأأنشطهتا بعنوإن إلوحدة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإفوقد متحورت أأمه تدخالت  

 ييل: فاميثالث حماور أأساس ية متثلت  حول

 

 

 .  2020لس نة  إلأهدإفأأنشطة إلوحدة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب  لأمهفامي ييل تلخيص و 

   إدارة التغيير 

دإرة إلتغيري  عىل إلوحدة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف معلت إرإت سوإء عىل مس توى إلوزإ 

ليات مع  وحضتأأ وقد  خارهجا.بوزإرة إملالية أأو من رطة يف إملنظومة أأو عىل مس توى إلهيالك إملتدخةل يف تركزيها إملنخ

عدإد متطلبات تركزي إلقانون عىل مس توى ملحوظتقدم  تسجيلأأجنزت يف إلغرض إليت تقيمي إل  ميثل نقطة  إذلي سايسإلأ  إ 

  إلفعلية لرتكزي هذإ إملرشوع إل صاليح. إلتكريس

   التكوين 

طار سجل عىل وإستنادإ إ ىل إلتقدم إمل  ،لقانون إلأسايس للمزيإنيةاب إخلاصتطبيق خمطط إلتكوين  موإصةل يف إ 

لوطنية إمع إملدرسة  ابلتنس يق إلوحدة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف معلت مس توى مكوانت إملنظومة

 رقابة إلترصفو إلرقابة إدلإخلية ومرإجع إلأنشطة  حول أأساسامتحورت  تصممي حقائب تكوينية جديدةموإصةل عىل للاملية 

 .وإملزيإنية إملرإعية للنوع الاجامتعي..
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طار تطبيق إلقانون إلأسايس خالل إلس   إليت س بق تصمميهاهذإ وإستنادإ إ ىل إحلقائب إلتكوينية  نقضية نوإت إمل يف إ 

عىل موإصةل  2020حوإر إلترصف ......( معلت إلوحدة خالل س نة  يم،إلعمو لإلفاع ،إلتبويب للربإمج،ايت إلعملي )إلتزنيل

لشؤون إسؤويل تنفيذ برانمج إلتكوين إخلاص لفائدة إملتدخلني إلأساس يني يف إملنظومة وخاصة ش بكيت رؤساء إلربإمج وم 

ي وتكوين ن حضورني تكويترإوحت إدلورإت إلتكوينية ب إلعمومية وقدإملالية وإملترصفني يف إملزيإنية ومرإقيب إملصاريف 

 :يتىل إلنحو الاع تفصيلها ، و إليت ميكن كوروان جاحئةإنتشار  تطبيقا لال جرإءإت الاس تثنائية ملاكحفة  وذكل  عند بعد

 

 إلتارخي     

 

 عدد إملشاركني

 

 إلفئة إملس هتدفة

 

 إحملاور إلتكوينية

مزيإنية  تقنيات تنفيذ مديري إلشؤون إملالية 105 2020فيفري  25-26-27

 إدلوةل

 

عدإد ل  إلتقنيات إجلديدة  مترصيف إملزيإنية 64 2020مارس  4-5-6

 وتنفيذ مزيإنية إدلوةل

مرإقيب إملصاريف  57 2020مارس  11-12-13

 إلعمومية 

تقنيات إلترصف يف 

إملزيإنية: إملتابعة وتقدير 

 تنفيذ إملزيإنية

رؤساء إلربإمج  64 2020مارس  11-12-13

 ابلوزإرإت

 قيادة إلربإمج

 60 2020جوإن  24-25-26

 

إلتقنيات إجلديدة لتنفيذ  إحملاس بني إلعموميني

 إلنفقات إلعمومية

 2020جويلية  30

 2020أأوت  01

إلهيلكة إجلديدة  إملرإقبني إلعامني للاملية 60

للمزيإنية: إ طار مرجعي 

 انجع لتدقيق
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ت إجلهات مقارنة ابلس نوإت إلسابقة حيث أأهنا إس هتدف تكوينبنقةل نوعية يف جمال إل  2020هذإ وقد متزيت س نة 

ب ملزيإنية حسإإلأوىل تتعلق بـالترصف يف  ،لفائدة رؤساء إلربإمج إلفرعية ابجلهات ( حقيبة تكوينية02)مت تصممي وقد

حلقة تكوينية ( 16) عىل مدإرمشارك  (930لفائدة ) تقدميها متوإليت  لترصف إملبين عىل إلأدإءاعلق بـتت  إلأهدإف وإلثانية

 :يتالاعىل إلنحو  تفصيلها ميكن 2020 وأأكتوبر جويلية يخالل شهر 
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مشاركة وإهامتم وإحض من قبل رؤساء إلربإمج  نسب عىل إملس توى إجلهويدورإت إلتكوين  شهدتقد و هذإ 

إملنظومة  يف تكريستدخلني إلأساس يني مبثابة نقةل نوعية يف توحيد إلتوجه بني إمل  وقد اكنت حماور إلتكوين،إلفرعية خملتلف 

للترصف يف إملزيإنية حسب  وحدة إملركزيةومه أأساسا ممثيل إل

يف مزيإنية  ترصفنيلقطاعية وإمل إلوحدإت إوممثيل  إلأهدإف

مع إلعمل أأن إملس توى  إدلوةل ومرإقيب إملصاريف إلعمومية.

 عمليات حتسيس يةطيةل إلس نوإت إلسابقة ب  ىإجلهوي مل حيظ

تنفيذ إدلور إلهام إذلي يلعبه يف إل  من رمغابلتكوين إلالزمني ل ابو

 إلفعيل للس ياسات إلعمومية.

طارويف  عىل تنفيذ برانمج تكوين  ها إدلإمئحرص  إ 

 إلوحدةشامل لاكفة إملتدخلني عىل مس توى لك وزإرة تولت 

متابعة تنفيذ  إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف

وحدة  من قبلة بلك وزإرة خمططات إلتكوين إخلاص

  .إلقطاعية إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف
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  : 2020لس نة إخلاص ابملنظومة  إلقطاعية يف جمال إلتكوين إلوزإرإت وفامي ييل حملة حول إ جنازإت
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 إلتكوين جتربة جديدة يف جمال 2020رصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف خالل س نة كام خاضت إلوحدة إملركزية للت

طار إتفاقية ممضاة مع إملدرسة إلوطنية للاملية يفعن بعد   توفري ومتفرتإضية إيف تصممي حقائب تكوين  فعليا إنطلقتقد و  إ 

 :حولإحلقائب أأساسا  ههذ ومتحورت« Expertise France» إلفرنس يةواكةل إخلربإء  إدلمع إلتقين من طرف

 

ور تقرير مفصل حول حمإعدإد  2020خالل س نة  إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف إلوحدةتولت 

 .2020تطورإت إملسجةل بعنوإن س نة إل و  إلتكوين

    لتواصلا 

ة ملنظوماص ابإلعمل عىل تنفيذ خمطط إلتوإصل إخل إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف وإصلت إلوحدة

 س يق مع مكتبلموقع إجلديد إخلاص ابملنظومة يف صيغته إلهنائية ابلتن إلهنايئ لتصممي إل ضبط  2020وقد مت خالل س نة 

عدإد اكفة إملعطيات وإلبياانت إليت سيمت إس تغاللها عىل إملوقع ابللغتني إ الدرإسات خمتص يف إجمل  .وإلفرنس ية لعربيةوإ 
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يل إملوقع إحلا إعامتد إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف إلوحدة وإصلتكل، مع ذ وابلتوإزي

"www.gbo.tn ةوإلعملي إلتوجهييةإت إلواثئق وإملذكر نرش مجيع " للتوإصل مع اكفة إملتدخلني يف إملنظومة من خالل ،

دإءإملشاريع إلس نوية  دإء  2020لس نة  للأ   .2018لس نة وإلتقارير إلس نوية للأ

 

إملركزية للترصف  إلوحدة حرصتكام 

 عالمإ  عىل  يف إملزيإنية حسب إلأهدإف

إملرتبطة  س تجدإتإمل  بأ خر إملوقع مس تعميل

بأأعامل تركزي مقتضيات إلقانون إلأسايس 

إليت تقوم هبا  وكذكل إلأنشطةللمزيإنية 

إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلوحدة 

يق من إجامتعات ولقاءإت عن طر  إلأهدإف

 نرش مقالت يف إلغرض.

وقد مت إعامتد إلصفحة إلرمسية 

 حول إملنظومة. عالمإل  و ملزيد إلتوإصل  "Facebook"صل الاجامتعي إللمنظومة عىل موقع إلتو 
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   تطوير آليات وتقنيات العمل 

  وثيقة ميثاق التصرف اإلطارية 

طار إملشاريعهبدف مساعدة رؤساء إلربإمج عىل حسن قيادة برإجمهم وبلوغ إلأه دإء ةيإلس نو  دإف إملتعهد هبا يف إ   للأ

ضبط  يف بترشيك خمتلف إملتدخلني إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف ، قامت إلوحدة2020 بعنوإن س نة

حالهتاوإلصيغة إلهنائية لوثيقة ميثاق إلترصف  الغة إلب لأمهيةل نظرإ إ ىل اكفة إلوزإرإت قصد إعامتدها كتجربة أأوىل وذكل مت إ 

 مبارشة. غري إلس ياسة إلعمومية سوإء بصفة مبارشة أأو يفإملتدخلني إليت تكتس هيا يف توجيه رؤساء إلربإمج واكفة 

لعايل إإلتعلمي  وزإرة إملرأأة ووزإرةمنوذجية ) عىل مس توى أأربع وزإرإتمرحةل أأوىل  إلوثيقة يفهذه  إعامتد وقد مت

 ة ووزإرة إلفالحة وإملوإرد إملائية وإلصيد إلبحري( وإلبحث إلعلمي ووزإرة إلشؤون الاجامتعي

ميثاق  ونظرإ للتقدم إملسجل يف ضبط قوإعد إلترصف، مت حتيني إلنسخة إلأولية من وثيقة 2020س نة  موىفيف 

ثرإهئا جبمةل من قوإعد إلترصف ليمت   .عىل اكفة إلوزإرإت 2021س نة إعامتدها خالل تعممي إلترصف وإ 

  ملياتي لألداءأشغال التنزيل الع 

 إملزيإنية يفمن إلقانون إلأسايس للمزيإنية متكنت إلوحدة إملركزية للترصف  18معال عىل تطبيق مقتضيات إلفصل 

ذإ ت وعىل همع اكفة إلوزإرإت من ضبط خارطة إلتزنيل إلعمليايت لاكفة إلوزإرإ ابلتنس يق 2019موىفحسب إلأهدإف يف 

دخال إلتعديالت إلالزمة عىل منظومة "أأدبمع مركز إل عالم  مت إلتنس يقإلأساس  كن من " مبا مية لوزإرة إملالية قصد إ 

عدإد مزيإنية س نة   .إجلديد إلتبويب عىل أأساس 2020إ 

 بناء عىل إلصيغة عىل إلتثبت من حصة إملعطيات إملدرجة ابملنظومة من قبل إلوزإرإت إلقطاعية وذكل مت إلعملوقد 

 صادق علهيا.تزنيل إلعمليايت إمللل إلهنائية 
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 ةمساندخبصوص هذإ إمللف يف إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف إ جنازإت إلوحدة  متثلت أأمهو 

طارإت إلوحدة لضبط تزنيل إلأدإء للربإمج إ  .ةلتوجهييإعدإد إملذكرإت إ  عن طريق عقد جلسات معل و لوزإرإت من قبل إ 

مومية يف اريف إلعإلأطرإف إملعنية من مترصيف إملزيإنية ومرإقيب إملص ترشيك اكفةو  حلقات دمع من قبل إخلربإء ميتنظمت 

 خمتلف إجللسات إليت مت عقدها يف إلغرض.

ائية مقابل ضبط تزنيل أأدإء إلربإمج بصفة هن من( 24)وزإرة من مجموع  (17) توّصل ىلإ   وقد أأفرزت هذه إلأشغال

 :اكليتمفصةل  لشغاوزإرإت أأخرى لبقية إلأ  (9)عدم إس تكامل 
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وتعديل إملنظومة إملعلوماتية ملتابعة إلأدإء ووضعها  نييحت مت  لال عالميةيف نفس إلس ياق وابلتنس يق مع إملركز إلوطين 

لعامتدها ومتابعة  عىل ذمة اكفة إملتدخلني ابلوزإرإت

 الاشاكليات إملعرتضة بصفة دورية.

 

  وثائق القدرة على األداء 

طار الاس ت عدإد ل صدإر منشور إلس يد رئيس مت يف إ 

عدإد  2021إحلكومة ل عدإد مزيإنية إدلوةل لس نة  إملسامهة يف إ 

إملوحد  إلأمنوذجني يور يف إجلزء إملتعلق ابلأدإء وحت إملنشهذإ 

دإء)إملرشوع إلس نوي  لواثئق إلأدإء وإلتقرير إلس نوي  للأ

دإء وقد . إلتقدم إملسجل يف تركزي إملنظومة عىل أأساس (للأ

درإج أأشغال إلتزنيل إلعمليايت يلق إلتح تع ني أأساسا اب 

درإهجاوإلتنصيص عىل رضورة إعامتد مقاربة إلنوع الاجامتعي وكيفية   .مضن واثئق إلأدإء إ 

 حسب إلأهدإفملركزية للترصف يف إملزيإنية إ إلوحدةكام قامت 

دإءإمل لتثبت من اب ومدى مطابقهتا ملا  2021لس نة  شاريع إلس نوية للأ

صادقة عليه سوإء يف إ طار إلتزنيل إلعمليايت للربإمج أأو إلتزنيل مت إمل

دإء.   إلعمليايت للأ

 

 

 

 

  ة     الرقابة الداخلي ةنظمأ 

يف دمع إلوزإرإت عىل تركزي  2020خالل س نة  إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف إنطلقت إلوحدة

عىل تركزي هذإ  ىل إس تئناف أأو موإصةل إلعملإ  وقد دعت إلوزإرإت أأنظمة إلرقابة إدلإخلية عىل مس توى اكفة إلوزإرإت 

هذإ وقد مت تصممي حقيبة تكوينية خاصة ابلرقابة إدلإخلية ووضعها  إلغرض.ابلستناد إ ىل إلأدةل وإملذكرإت إملعدة يف إلنظام 

 عىل ذمة إلوزإرإت.
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مة زي أأنظوملكف بدمع إلوزإرإت يف ترك وقد مت يف هذإ إلصدد تكوين فريق معل متكون من خمتلف هيالك إلرقابة

 إلرقابة إدلإخلية ابلستناد عىل ما مت إجنازه ببعض إلوزإرإت.

إنية" ة للمزي يف ضبط "دليل إلرقابة إدلإخلي إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف هذإ وقد شاركت إلوحدة

طار أأشغال فري  ة. ق إلعمل إمللكف بتطوير إلرقابة إملس بقإملعد من قبل خبري يف صيغته إلهنائية وذكل يف إ 

 

  ة  القانون األساسي للميزانيمقتضيات تفعيل  

   النصوص التطبيقية للقانون األساسي للميزانية

 

طار إحلرص عىل وضع إلقانون إلأسايس للمزيإنية حزي إلتطبيق، سارعت إلوحدة إنية  إملزي يفإملركزية للترصف  يف إ 

 لقصوى عىلإاكفة إلأطرإف إملتدخةل ل صدإر إلنصوص ذإت إلأولوية  دعوة ىلإ   إملصادقة عليهمنذ اترخي  حسب إلأهدإف

إملتعلق  ملاليةإغرإر إلأمر إخلاص بضبط همام رؤساء إلربإمج وقرإر وزير إملالية إملتعلق بتبويب إلنفقات وقرإر وزير 

عدإد إملزيإنية وغريها.  بروزانمة إ 

تعني ي ضبط قامئة إلنصوص إليت  ركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإفإمل ، تولت إلوحدة2020خالل س نة 

 للمزيإنية.مقتضيات إلقانون إلأسايس  قصد موإكبةحتييهنا  إحلالية إلوإجبوقامئة إلنصوص  إ صدإرها

عدإد الارشإف عىل معلية 2020خالل س نة مت  خبريين  من قبلللمزيإنية  مخس نصوص تطبيقية للقانون إلأسايس إ 

وذكل ابلتنس يق خمتصني يف إجملال 

إلهيئة إلعامة للترصف يف مع 

هذه  متثلوت مزيإنية إدلوةل 

 يف:إلنصوص 

منشور وزير الاقتصاد وإملالية  -

ودمع الاستامثر إملتعلق مبزيإنيات 

إملؤسسات إلعمومية إل دإرية 

تطبيقا ملقتضيات إجلزء إلرإبع من 

 إلقانون إملذكور
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إحملاس بة  خلاضعة جملةلإلهيالك إلعمومية غري إ إ ىل إملتعلق ابلعامتدإت إحملاةل وإملالية ودمع الاستامثرمنشور وزير الاقتصاد  -

 إلعمومية 

 38 تضيات إلفصلتطبيقا ملق ر وزير الاقتصاد وإملالية ودمع الاستامثر إملتعلق ابلعامتدإت إحملاةل للمجالس إجلهوية منشو  -

 من إلقانون 

ت تس يري لنفقادإت إلتعهد وإعامتدإت إل د وإملالية ودمع الاستامثر إملتعلق بنقل جزء من بقااي إعامتقرإر وزير الاقتصا -

 من إلقانون 23ديسمرب تطبيقا لفصل  31إلتس يري إليت مل يمت إس هتالكها إىل غاية 

لغاء الاقتصاد وإملالية ودمع الاستامثر قرإر وزير  - جرإءإت إ  نفقات  عهد بعنوإنإت إلت إعامتد نقلإملتعلق بضبط رشوط وإ 

 أأخرى إ ىلمن س نة الاستامثر ونفقات إلعمليات إملالية 

طار إستشارة موسعة ع حالهتا يف إ   تلفىل أأنظار خم مت يف مرحةل أأوىل ضبط إلصيغة إلأولية لهذه إلنصوص وإ 

حالائية إلهن صيغهتا ل بدإء إلرأأي مث مت تنظمي لقاءإت عن بعد ملزيد تدإرس هذه إلنصوص وضبطها يف إلأطرإف إملتدخةل  هتاوإ 

 للمصادقة وإلنرش.

  الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

درإج مقاربة إلنوع  طار إحلرص عىل إ   دإفسب إلأهح إملركزية للترصف يف إملزيإنية  تولت إلوحدة الاجامتعي،يف إ 

عادة  2020خالل س نة   جامتعي يفالادرإج مقاربة إلنوع إ  رشعت يف إليت ت إإملشاريع إلس نوية للأدإء للوزإر  إلنظر يفإ 

 .2021 وذكل هبدف مزيد حتسيهنا خالل س نة وزإرة( 14) أأول مزيإنية وفقا ملقتضيات إلقانون إلأسايس للمزيإنية
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  :يف لففامي يتعلق هبذإ إمل إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف وقد متثلت أأمه حماور معل إلوحدة

 

 ييل: فامي 2020مح معلية إملرإفقة وإملساندة لس نة أأمه مالوقد متثلت 

 

 

 



 19 

  2020تقييم عملية إعداد وتنفيذ ميزانية 

وفقا ملقتضيات إلقانون إلأسايس للمزيإنية،  تنفيذها مت كأول مزيإنية 2020 بعنوإن س نة زيإنيةإملنظرإ خلصوصية 

عدإد  2020س نة  وإخرأأ  إلأهدإف يفإملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب  إنطلقت إلوحدة يف إ جرإء معلية تقيمي ملسار إ 

ن من إلعمل عىل تالفهيا ف مبا ميكّ وذكل هبدف إلوقوف عىل أأمه إلصعوابت ونقاط إلضع 2020 بعنوإن س نة زيإنيةإملوتنفيذ 

  مس تقبال.

مت إلقيام بعملية إلتقيمي من قبل 

طار إلعقد إملمىض مع واكةل  خبريين يف إ 

" Expertise Franceإخلربإء إلفرنس ية "

وذكل عن طريق لقاءإت مبارشة مع 

عدإدإلأطرإف إملعنية   إملزيإنيةوتنفيذ  اب 

 إعدإدهاإليت مت  وابعامتد الاس تبياانت

ابلتنس يق مع إلوحدة إملركزية للترصف يف 

 إملزيإنية حسب إلأهدإف. 

 

عدإدهاوبناء عىل إلتقارير إلتحليلية إليت مت   ية برانمجحل إملعن ابلتنس يق مع إملصا دةإلوح ضبطتمن قبل إخلبريين  إ 

 لنقائص وإلصعوابت إليت مت ضبطها.لتاليف لك إ 2021معل لس نة 
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 والتحدياتالصعوبات 

   الصعوبات 
معلية تغيري جذري لطريقة إلترصف وإلتس يري يف إل دإرة،  إلأهدإفإلترصف يف إملزيإنية حسب  منظومةتعترب 

عىل إلقانون إلأسايس  إملصادقةعرب أأساسا جتسد  وإلرتتييب وإذلي قيقه عىل إملس توى إلترشيعيإلتقدم إليت مت حت  فبالرمغ من

إلرتكزي إللكي حالت دون  إلصعوابت إليتمجةل من  يف يوإجه بقيهذإ إملرشوع غري أأن  ،2019 للمزيإنية خالل س نة

عامل أأسايس ممتثل يف  ىلإ  تركزي هذه إملنظومة إعرتضت أأمه إلصعوابت إليت  وترجع .إلعمل إل دإريمس توى  ملكوانته عىل

يالء   ومكة هذإ إملرشوع.حلاكفية إلمهية إلأ عدم إ 

امت ن إملهملهذه إملنظومة، حيث أأن إلعديد  عىل إملس توى إلقطاعي وتمتثل أأمه إلصعوابت يف ضعف قيادة إلتغيري

 ماكنياتنذكر مهنا ضعف إل  ، ميكن أأن ةعىل مس توى وحدة إلترصف يف إملزيإنية إلقطاعي إل شاكليات مجةل من تشكو

 إملتعلقة لزتإماتالا إحرتإم عىللها تأأثري مبارش ومة وإليت إملنظشغال إملرتبطة برتكزي إلأ إلبرشية، إلتأأخر يف تنفيذ بعض 

 يفملهامت إ حاجيات خمتلف إىل مس توى تلبية إذلي ل يرتقيإملرشوع، كذكل ضعف خمطط إلتكوين إلقطاعي  إجناز مبسار

خملصصة إحملدودية إملزيإنية  سببه إلأسايس وإذلي يرجعإلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف نظومة م مكوانت  خصوص

 إلتكوين.جلزء 

زيإنية يف إمل نرش قرإر تسمية بعض رؤساء وحدإت إلترصف أأن عدم تسمية أأو إلتأأخري يف كام جتدر إل شارة أأيضا إىل

من ذإ و يتجىل ه،  ل ينخرط لكيا يف قيادة إلتغيري عىل مس توى إملهمةحسب إلأهدإف إلقطاعية جعل إلبعض مهنم 

بعض ل غياب إملبادرة يف تنش يط حوإر إلترصف بني مجيع إملتدخلني عىل مس توى إملهمة ، عدم إقرتإح حلول  خالل

ات جامتعالا إملشاركة يف تعذر إلبعض عن إحلضور وإل شاكليات إليت تعوق تركزي إملنظومة عىل إملس توى إلقطاعي ، 

ى عىل ام أأخر مله مهنم بعضإل و ذكل رإجع ابلأساس لتويل  إدلورية إليت تنظمها إلوحدة إملركزية مع إلوحدإت إلقطاعية

 ليت اكنتإ و غريه من إلتجليات إلأخرى  ،، غياب أأو ضعف إلتوإصل مع رئيس إملهمة و رؤساء إلربإمج مس توى إملهمة 

 مقارنة ابلبايق.مس توى بعض إملهامت  نظومة عىلتركزي هذه إمل نسق  يف إخنفاض سببا

س توى برإمج عىل م تعيني رؤساء ن إلتأأخري يف ا  كذكل وعىل غرإر إلصعوابت إليت توإجه إلوحدإت إلقطاعية، ف

ون إحللقة أأهنم ميثلو خاصة  مس توى إملهمة من إلعوإئق إليت حتول دون إلتقدم يف تركزي هذه إملنظومة عىلمثّل عائقا ملهامت إ

 حملورية لهذإ إلتوجه إل صاليح.إ

خالل ول تنحرص هذه إل شاكليات فقط عىل مس توى إلوحدإت إلقطاعية بل إهنا ختص أأيضا إلوحدة إملركزية من 

إملنظومة، هذه  مضنإلقاطرة إليت تقوم بقيادة معلية إلتغيري  ولكوهنا تتصدر ،إلبرشيةإحلاصل عىل مس توى إملوإرد  إلنقص

تلعب دورإ هاما يف مرإفقة إلوحدإت إلقطاعية حىت تمتكن من تركزي متطلبات إملنظومة عىل مس توى ة إلوحدة إملركزي فان
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ضافية تكتسب همارإت عرصية وقادرة عىل قيادة إلتغيري  ماكنيات برشية إ  حتقيق  قصد إلمتكن منإملهامت. وهذإ يتطلب إ 

ثرإ سلبيا عىل مرإفقة إلوحدإت إلقطاعية ابلشلك ورمبا اكن لهذإ إلنقص إحلاصل أأ إلأهدإف إملنشودة لهذإ إملرشوع. 

   إلأفضل. 

مة زي منظو عائقا أأمام مسار ترك يةل إلس نوإت إلأخريةط  شهدته إلبالدإلوضع إلس يايس إذلي  من انحية أأخرى مثل

حول  إريةسات وزمل نشهد برجمة جلل  إذلهذه إملنظومة  ول رإعيايكن دإعام  حيث مل إلأهدإف،إلترصف يف إملزيإنية حسب 

إلأدإء  جلزء نوإب إلشعبجملس مل نالحظ إلأمهية إلاكفية من طرف كام  مرشوع إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف،

ا ممواثئق إلأدإء ابلشلك إملطلوب  إس تغالل ونقص عىل مس توى ، حيث لوحظ غيابناقشة إملزيإنيةخالل جلسات م 

مة عن ثيل إحلكو كام شهدان أأيضا غياب ملم  إملهمة.ساءةل دلى رؤساء إمل  وترس يخ مبدأأ بطء يف نرش ثقافة إلأدإء أأدى إىل 

  إل صاليح. ملرشوعإجل إمللتقيات إليت نظمهتا إلوحدة إملركزية حبضور ممثلني عن إجلهات إملاحنة وإلرشاكء إدلإمعة لهذإ 

ي بدإية ي إلعاملعىل إملس تو  نه ابل ضافة للصعوابت إليت مت ذكرها، فان إلوضع إلصحي إذلي طرأأ أأ كام جتدر إل شارة   

ملرتبطة إإخنفاض نسق الاشغال  كوروان، قد مشل بالدان ومثل سببا رئيس يا يفخالل إنتشار جاحئة  من 2020من س نة 

 .مة إلترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإفو مبنظ

   التحديات 
ة إلترصف منظوم ركزيوابلتايل وإجه تة إلأسايس للمزيإني طبقا للقانونإلأويل لتنفيذ إملزيإنية  إلس نة 2020متثل س نة 

ة يف إملالي وحتديث أ ليات إلترصفمن هجة تغيري قيادة إل ب  عالقة أأساسا عدة إ شاكليات يف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف

 إلعمومية إملبين عىل إلأدإء من هجة أأخرى.

 لكتعيني  متمج ومل يللربإلياىت ل إلعم متالمئا مع إلتزني إحلايل ليكون إلترصف إملايلحيث إنه مل يمت بعد تغيري نظام 

 .إلأسايس إجلديدمقتضيات إلقانون  تعقيدإ لعملية تطبيقورؤساء إلربإمج مما أأضاف 

 .  ييل تفصيهل فامي إملقبةلولتخطي إلصعوابت ورفع مجةل إلتحدايت، رمست إلوحدة إملركزية خمطط معل للس نة 
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 2021مخطط العمل لسنة 

عىل  2021 مضن خمطط إلعمل لس نة إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف لوحدةإ تعمل نأأ  من إملنتظر

 :وهامإثنني  جزئيني يف ميكن تصنيفهاوإليت إملنظومة  بتنفيذ وتركزي مكوانتيف مجملها  إملرتبطة إلتحدايتخمتلف رفع 

  التغييرقيادة  األول: جزءال 

الل خإلأهدإف  إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلوحدة س توإصلمن خالل تطوير إلتكوين ودمع إلتوإصل، 

  .قيادة إلتغيري 2021س نة 

 .إملالية إلشؤونومسؤولني لفائدة رؤساء إلربإمج سيمت تأأمني دورإت تكوينية  ،يف هذإ إلصددو

الق يف الانط يةل إملدرسة إلوطنية للامابلتعاون مع  إلأهدإف إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب إلوحدةكام س تقوم 

 .جديدة ثالث حقائب تكوينية وإنتاج إلعمل مبنظومة إلتكوين عن بعد

إنية تكوين دفعة جديدة من إملكونني حول إلترصف يف إملزي  2021وتدعامي ملنظومة إلتكوين سيمت خالل س نة 

 .حسب إلأهدإف

 من كفاءإت يف إلعديدتطوير إلعىل إلأهدإف إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب  إلوحدة حرصكام س ت

زي تركيف  وإليت ستساعدوتقيمي إلس ياسات إلعمومية إلتكوين يف جمال إلتدقيق إدلإخيل ورقابة إلترصف و  تالاختصاصا

درإج وظيفة عدإد دليل حول إ  وس تعمل عىل رتكزي إلتوّجه إملبين عىل إلأدإء إملهن إجلديدة إملرتبطة ب ف يف بة إلترص قار إ 

 إل دإرة إلتونس ية. 

ت ملزيد مع رؤساء إلربإمج ابلوزإرإبعد تنظمي تظاهرإت حضورية وعن سيمت  إلتوإصل، تنفيذ خمططيف وإصةل مو 

   دها.حتسيسهم ابلتقدم إملسجل عىل مس توى إملنظومة وإطالعهم عىل أأمه إملس تجدإت من تقنيات ووسائل معل لعامت

من  إفسب إلأهدح ديد ملنظومة إلترصف يف إملزيإنية إملوقع الالكرتوين إجل تطويرسيمت  وملزيد إلتعريف ابملنظومة،

 مقاطعء و ر إلأدإوتقاريإحلقائب إلتكوينية و  يف إلغرض مقالت درإجثرإئه مبختلف إملعطيات إملتعلقة ابملنظومة )إ  إ   خالل

 ..(.إ خل فيديو

رساء مقاربة إلنوع الاجامت 2021هذإ وس تعمل إلوحدة خالل س نة  س ياسات عي يف إل عىل مزيد دمع إلوزإرإت يف إ 

 :إلعمومية وإملزيإنية من خالل مزيد ربط عالقة دمع مع هجات أأجنبية متخصصة يف إجملال عىل غرإر

« ONU Femmes » et « Forum des Fédérations » 
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  ميزانية في منظومة التصرفمرافقة الهياكل المتدخلة في  الثاني: لجزءا 

ملركزية س توإصل إلوحدة إحيث ترصف يف إملزيإنية حسب إلأهدإف، مرشوع إل ل يعترب هذإ إجلزء حموري ابلنس بة ل 

وإلتفاعل  مهئرإأأ  تنظمي إجامتعات دورية مع خمتلف إملتدخلني وترشيكهم يف خمتلف إخملرجات إملتعلقة ابملرشوع قصد إبدإء

 .خبصوصها

ملتدخلني إخمتلف  ستساعدوإليت ترصف وتفعيلها عىل مس توى إملهامت إل  ميثاق حتيني وثيقةمن انحية أأخرى سيمت  

  .قصد حتسني أأدإء إلربانمج عىل تنظمي حوإر إلترصف سلسةل إملسؤوليات يف

دإءإملنظومة إملعلوماتية ل إس تغالل مزيد تقدمي إدلمع لرؤساء إلربإمج قصد كام سيمت خالل نفس إلس نة    .لأ

 إلوحدةتعمل س  ، لواثئق إلأدإء إملوحدة وإلهيلكة 42حتيني منشور إلأدإء للس ياسات إلعمومية عدد  وابل ضافة إ ىل

فقة مجيع مرإو  المن قبل خربإء يف إجمل تقيمي بعضهاسني جودة هذه إلواثئق من خالل حت عىل إملركزية للترصف يف إملزيإنية 

عدإد إملهامت حنو  دإء حتمل بعدإ   .اإسرتإتيجي إمشاريع وتقارير للأ

ت مرإفقة إملهامإلعمل عىل إلأهدإف   إملزيإنية حسبإملركزية للترصف يف إلوحدةس توإصل ، 2021ويف س نة 

طار  ل دماج يف  متيشهذإ إل  إملهامت عىل إعامتد من خالل تطوير إلكفاءإت ومرإفقة أأدإء إلربإمجإلنوع الاجامتعي مضن إ 

 مجليع إملهامت. الانهتاء من ضبط مشاريع تزنيل أأدإء إلربإمج مشاريع إلأدإء. وسيمت خالل نفس إلس نة 

 يف زيإنية إدلوةلمإلهيئة إلعامة للترصف يف  مساندةإلأهدإف إملركزية للترصف يف إملزيإنية حسب  إلوحدةستتوىل كام 

عدإد  دليل  يعها مضنجتم  وإلعمل عىلتتطابق ومقتضيات إلقانون إلأسايس إجلديد  يكحتيني قوإعد إلترصف يف إملزيإنية و إ 

 مهنجي.

رساء إلعمل ابل ليات إليت كرس هذإ وس تعمل إلوحدة عىل تقدمي إدلمع إل  نظومة منهتا إمل الزم للمهامت لالنطالق يف إ 

  .وثيقة ميثاق إلترصف وأأنظمة إلرقابة إدلإخلية ابلوزإرإت

   .إلترصف إلواثئق إملهنجية وإلتكوين إلالزم دلمع إلوزإرإت يف إدرإج وظيفة رقابةتوفري  ىلإ   هذإ ابل ضافة

لأهدإف إ ية حسبإملركزية للترصف يف إملزيإن ، س تقوم إلوحدة إملعلومايت إلهنايئ إملتعلقة ابلنظام للأشغالودعام 

  . مرجع إلأنشطة خملتلف إلربإمجمبرإفقة خمتلف إملهامت قصد الانهتاء من ضبط  2021س نة خالل 


