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منظومة  اعتمادخالل  وذلك منإصالح شامل للمالية العمومية برنامج انخرطت تونس في     

 ينبني أساسا على للتصرف العمومي  اجديد اأسلوب التي تعتبرسب األهداف حفي الميزانية التصرف 

   .داءألا

تحديد وجوبا ضرورة يقتضي  مما ةالمسؤولية والمساءلعلى مبدأي أساسا  منظومةهذه ال رتكزتو    

 حلقة محورية رئيس البرنامجيكون  على أنبالنسبة لكل سياسة عمومية سلسلة مسؤوليات واضحة 

 .فيها

رئيس البرنامج في  بغاية دعمجديدة  تصرفممارسات وآليات  اعتمادهذا التوجه ضرورة يقتضي و    

 . 2019نوفمبر  14المؤرخ 1067مر الحكومي عدد األ بمقتضىالمحددة أداء مهامه 

 أهداف محددةبتحقيق وثيقة المشروع السنوي لألداء  في إطاريتعهد سنويا البرنامج  رئيس حيث أن    

تنفيذ هذه  بتقدماإلفادة في المقابل  يتولىعلى أن  المتاحةفي حدود الموارد وذلك  المتوسطمدى لاعلى 

 الذي يعده سنويا للغرض.السنوي لألداء  التقريرضمن التعهدات وذلك 

 

سواء المعنية تصرف مع مختلف األطراف التنظيم حوار و إدارة، يتولى رئيس البرنامج وبناء عليه    

لمعطيات والمعلومات وذلك استنادا إلى ا قيادتهحسن حتى يتمكن من ت برنامجه وغيرها تح المنضوية

 التصرف التصرف بميثاق ويتم توثيق حوار المستويات. وعلى مختلفاألطراف هذه  كل المتبادلة بين

 الخاص بالبرنامج 

 

 ميثاقعداد وثيقة إالوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب األهداف  تولتفي هذا اإلطار،     

قبل  اعتمادها وتفعيلها منلم يتم تبين أنه قد أنه  إال ،المهمات جميع إلىوإحالتها  طارياإلتصرف ال

 لبرامج.امختلف 

 

ميثاق  اعتماد بيان منهجيةالتي ستمكن من  المذكرة التوجيهيةهذه  تندرج أهميةفي هذا السياق و    

 .التصرف
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 فيدوًرا رئيسًيا  في هذه المرحلة القطاعية حسب األهدافالميزانية  فيلتصرف ا وحداتل وسيكون    

 ميثاق التصرف اعتمادحثهم على سلسلة المسؤوليات ومختلف المعنيين بو رؤساء البرامج مرافقة

  .وإدراجه ضمن ممارساتهم اإلدارية

 

المعمول بها على الممارسات اعتماد للمهمة و الحالي واقعالمن  االنطالقويقتضي هذا التوجه     

توثيق  بما يمكن من األهدافالتصرف حسب  منهجيةمع  هامالءمتتوجيهها و والعمل علىمستواها 

ميثاق وإعداد المتدخلين في تنفيذ السياسة العمومية مختلف بين عملية تبادل المعطيات والمعلومات 

 .للبرنامج التصرف

 

أدوار  تطوربناء على  وذلك  يد التحسين والتوضيحقابلة لمزللبرنامج  التصرف قميثاتبقى وثيقة و    

منظومة التصرف في توجهات  فياألطراف انخراط وعلى درجة  هموالعالقات بينمختلف المتدخلين 

 .وغيرها الممارسات اإلدارية رتطو إلىضافة باإل هذا األهدافالميزانية حسب 

 

 التصرف؟ميثاق  اعتماد يتم عملياكيف 

 :التالية األسئلة على اإلجابة نطالق في االيتم ذلك من خالل 

هي األطراف التي من  ؟البرنامجوتنفيذ قيادة في  المتدخلة ي األطراف الرئيسيةالسؤال األول: من ه

 ؟اهبين فيما وتتفاعل  تحاورت

 

) سواء من بين المنضوية تحت البرنامج أو من األطراف  مختلفأولى تحديد  يتعين في مرحلة    

القائمة  بيان العالقاتمع  حوار التصرف في والمنخرطين  البرنامجوتنفيذ قيادة  فيتدخلة الم خارجه( 

 .بينها

 

 البرنامج المنضوية تحت ةالرئيسياألطراف ( تحديد 1

والعمل على  التنظيم اإلداري الحاليأن يتم بالنسبة لكل برنامج االنطالق من  من الضروري    

  .منظومة التصرف حسب األهداففي إطار محددة سلسلة المسؤوليات ال معمطابقته 

 

 من يتحاوربما معناه ) الرئيسيةاألطراف  هذه العالقات بين مختلف تحديدموالية في مرحلة كما يتعين 

 مع من؟(.
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 أساسايتم  تصرفالحوار  الغابات وتهيئة األراضي الفالحية، فإنعلى سبيل المثال بالنسبة لبرنامج     

 :ين عن مج و/ أو ممثلانالبر بين رئيس

راضي األ)اإلدارة العامة للغابات، اإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على كزية إلدارات المرا -

رئيس البرنامج  بينتصرف الحوار  مع  ذلكويتطابق ....( /  فيما بينها اخل هذه اإلداراتالفالحية، د

رؤساء و ةء البرامج الفرعية المركزيالفرعية على المستوى المركزي وبين رؤسا ورؤساء البرامج

 .الوحدات العملياتية المركزية

 

امج نالبررئيس بين  تصرفالمع حوار  ويتطابق ذلك /والمندوبيات الجهوية اإلدارات المركزية -

 الفرعية ورؤساء البرامجالمركزية  الفرعية ورؤساء البرامج الجهويةالفرعية  ورؤساء البرامج

 الجهوية.

مع حوار ويتطابق ذلك  (ردوائال رؤساءو/أو  األقسام ن ورؤساءالمندوبيبين بيات )المندوداخل  -

 العملياتية الجهوية. الوحداترؤساء الجهوية ورؤساء البرامج الفرعية بين  تصرفال

 

بين  تصرفالحوار  ويتطابق مع اإلدارية،إلدارة العامة ورئيس المؤسسة العمومية ذات الصبغة ا-

 الفرعيمج ناالبر ئيسأو بين ر إدارية عمومية ةمؤسس–العملياتية  ةالوحد يسئورمج ناالبر ئيسر

 .إدارية عمومية ةمؤسس -العملياتية  ةالوحد ئيسور المركزي

 

 للمهمة والراجعة بالنظرالبرنامج  غير المنضوية تحت الرئيسية تحديد األطراف -2

 .رئيس البرنامج في تحقيق أهدافهل المساندةو

  

 والمساندةأو ممثلي بعض الهياكل التي تنتمي إلى برنامج القيادة /رؤساءمع رئيس البرنامج  حاوريت    

 .لبرامج أخرىالتابعة أو بعض اإلدارات الفنية و/

 مع مسؤولي الهياكل التالية: الغابات وتهيئة األراضي الفالحيةور رئيس برنامج احيتعلى سبيل المثال 

 الفرعي  برنامجلل تنتميالتي  العموميةالمؤسسات و المنشآت في تصرفالمتابعة  إدارة

 ."تخطيطالوشراف "اإل عملياتيةالوحدة الوتتطابق مع  / "القيادة"

  وتتطابق  /" قيادة"اللبرنامج الفرعي التي تنتمي ل العقارية و القانونيةاإلدارة العامة للشؤون

 ."اإلشراف والتخطيط"العملياتية الوحدة مع 

 تنتمي  التي والجهويوالمالية على المستوى المركزي  ون اإلداريةاإلدارة العامة للشؤ

 "الدعم المالي واللوجستي "الوحدة العملياتيةوتتطابق مع  /"المساندة "الفرعي لبرنامجل
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 المهنية /  الهياكلاإلدارة العامة للتمويل واالستثمار و.…… 

 وزارةالب األهداف بحس في الميزانية وحدة التصرف  

 وغيرهاعامة للدراسات والتنمية الفالحية اإلدارة ال 

 

وذلك في إطار ورئيس المهمة  (رؤساء البرامج)تصرف بين المديرين العامين اليتم إجراء حوار  كما    

 .الدورية االجتماعاتأو لجان القيادة  اجتماعات

 

 دوائرالساء األقسام /وكذلك رؤ (ج الفرعيةرؤساء البرام)المندوبين الجهويين  تجدر اإلشارة إلى أن و    

القيادة ببرنامج  األفقية األطرافتصرف مع الحوار  بدورهميديرون  ،(العملياتيةالوحدات )رؤساء 

 .اإلدارات الفنية األخرى والمساندة أو

 

العامة للغابات وتهيئة األراضي الفالحية  لإلدارةهذا ويدور حاليا حوار التصرف بين المدير العام     

 . المتدخلة في المجال (نالعموميي)الفاعلين  اإلداريةغير  والمؤسسات العموميةمج( )رئيس البرنا

 

 غير المنتمية للمهمةالرئيسية  األطراف( تحديد 3

 

  ومراقب المصاريف العمومية الدولةميزانية في  المتصرف في أساسا تتمثل هذه األطراف

 

 حوار التصرف؟ ماهو موضوع جلساتالسؤال الثاني: 
 

التي وحوار التصرف التي سيتم التطرق إليها خالل جلسات مواضيع ال تحديدلمرحلة اهذه  يتم في    

 .حاليالبرنامج درج في إطار األنشطة االعتيادية التي يقوم بها ايتعين أن تن

 

 :على النحو التالي الجلسات حسب المواضيعيمكن تصنيف هذه     
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 األداء الميزانية تقنية

 متابعة مشاريع إعادةبرمجة و-

 تأهيل / تجديد المناطق العموميةال 

 السقوية )برنامج المياه / الفالحة( 

 برمجة ومتابعة مشاريع بناء وتهيئة -

 المدارس االبتدائية )برنامج المرحلة 

 (االبتدائية / التربية 

 مناقشة اإلشكاليات والبحث عن حلول -

  قاسمإلنجاز المساكن والم 

 برنامج التهيئة الترابية االجتماعية )

 والتعمير واإلسكان / التجهيز و 

 اإلسكان(/ 

 األراضي  تسوية  -

 الفالحية )برنامج الغابات وتهيئة 

 (.األراضي الفالحية / الفالحة

 متابعة االستخالص )برنامج الجباية، -

 مهمة المالية( / الديوانة المحاسبة،

  األسعار يقوم بها تقييم ثالثي لمراقبة -

 أعوان المراقبة االقتصادية )برنامج 

 .…التجارة( التجارة الداخلية /مهمة 

 ضبط استراتيجية تنفيذ القانون -

 الصادر  58-2017االساسي عدد  

 والمتعلق بمناهضة  2017اوت  13في 

 العنف ضد المرأة )مهمة األسرة 

 ....(والمرأة والطفولة وكبار السن

 إطار النفقات متوسط المدى-

 لبرمجة السنوية للنفقاتا-

 الميزانية

 ...مرجع األنشطة -

 المشروع السنوي لألداء-

 التقرير السنوي لألداء -

 .....التنزيل العملياتي لألداء -

 

  البرنامج على مستوى حاليا تعقدالتي  االجتماعات الفنيةمن اإلنطالق ويجدر التأكيد على ضرورة     

مالءمة  العمل علىعلى أن يتم خرى المتعلقة أساسا بالميزانية واألداء إلى االجتماعات األ باإلضافةهذا 

          يجيبإطار أداء البرنامج االسترات وربطها األداء منهجيةاالجتماعات مع هذه جدول أعمال 

 .العملياتيو

 

  الواقع؟رض ألى عذلك تطبيق يتم كيف 

  محددةعلى وضعية  نطقياإلطار الم العمل على تطبيق مصفوفة ذلك من خالل يتم 

 

 

 من مهمة التربية /برنامج التعليم اإلبتدائي 1مثال 
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 المشروع األقسام التحضيريةتهيئة بناء ومشاريع إنجاز متابعة برمجة و

 )= هدف  هدف خصوصي التمدرسما قبل لتعليم ا ضمان جودة لالتحضيرية  قسامتعميم األ

 (عملياتي

 عملياتيمؤشر  قسام تحضيريةأتحتوي على التي المدارس  نسبة

 النفاذ جميع الفتيات والفتيان في تكافؤ الفرص بين ضمان 

 ذو جودةابتدائي تعليم و التمدرستعليم ما قبل  إلى 

 )= الهدف  العامالهدف 

 االستراتيجي(

 مؤشر األداء السنة التحضيرية تابعواالذين  نسبة التالميذ

 ئمة مالفي ظروف  يتابعون تعليمهمتالميذ 

 

 النتيجة النهائية )التأثير(

 
 

 

 من مهمة األسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن/برنامج األسرة و المرأة 2مثال 
 

  2017اوت  13المؤرخ  58عدد األساسي قانون التنفيذ  إستراتيجيةوضع 

 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأةو

 النشاط

 

خاصة بوقاية وحماية المرأة من مراجعة وتطبيق النصوص القانونية ال -

 جميع أشكال التمييز والعنف

 لفتيات والنساء ضحايا العنفتحسين جودة رعاية ا -

 تجاهوالتمييز  حاالت العنف التعامل معين في الموظفين العمومي تعزيز مهارات -

 المرأة

 خصوصيهدف 

 (عملياتي)= هدف 

 

 قاربة النوع االجتماعيمل وفقاالمراسيم المعدلة نسبة القوانين و    .1

بكامل تراب ضحايا العنف  بالنساءالتعهد بمراكز التغطية نسبة .  2

 .الجهات الجمهورية وحسب

 عوان المتكونيننسبة األ  .3

 عملياتيمؤشر   

 

جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المساواة  مناهضة

 وتكافؤ الفرص

 )= العامالهدف  

 الستراتيجي(الهدف ا 

 

النساء التعهد بخدمات مراكز  تلقين واتيلالنسبة الفتيات والنساء ضحايا العنف 

 .بالسنة الفارطةضحايا العنف مقارنة 

 مؤشر األداء    

 للعنف والتمييز/ انخفاض معدل أعمال العنف تعرضأقل النساء / الفتيات 
 النتيجة النهائية 

 ) التأثير ( 
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  ؟التي يمكن أن يأخذها حوار التصرفواألشكال  الصيغهي ماالسؤال الثالث: 

 

أن يتم يمكن كما ندوات الدورية والجتماعات االفنية وال جتماعاتاال إطارفي  صرفتالإجراء حوار  يتم    

 …جلسات شكل تقارير ومحاضر التي تتم في المعطياتو المعلومات تبادلفي إطار 

 

 ؟التصرف بين مختلف األطرافمتى يتم تفعيل حوار السؤال الرابع: 

  

 تحديدبما معناه  السنة البرنامج خالليقوم بها  واألعمال التيتحديد مواعيد االجتماعات ن الضروري م    

 مةمالء العمل علىأيضا  يتم. والبرنامج صلبالتي سيتم تنفيذها  األعمالجتماعات و / أو إلروزنامة ا

وجدول تواتر الو مواعيدمن حيث الوذلك الميزانية اعداد ة زنامورمع  جتماعاتاإلانعقاد هذه دورية 

 .األعمال

 الحوار؟هذا  نتائج تم متابعةتالسؤال الخامس: كيف 

 

إلى  الموجهةوالمذكرات الرسمية الجلسات محاضر  عن طريق نتائج حوار التصرفب اإلفادة تمت    

 ،لألداءالمشروع السنوي األداء ) وثائقالبرامج و /األهداف عقودو ،النشاطوتقارير  ،المعنيةطراف األ

 .األداءلتأخذ بعين االعتبار جانب  هذه الوثائقمراجعة  هذا على أن يتم (.التقرير السنوي لألداء

الذي يلعب األداء  لمتابعة يمعلوماتالنظام لا واعتماد القيادةلوحات ن يتحيتطوير و/ أو  العمل على يتجهو

  .هذا الصدد دورا هاما في

 أمًرا ضرورًيا والعملياتية  اإلستراتيجيةالتقارير إلى لجان القيادة هذه  إحالة بر أيضاويعت

 

  ؟هي أساليب الحوكمة المعتمدة على مستوى البرنامجما  :السادسلسؤال ا

 

في على مستوى البرنامج المحدثة  المتابعةو القيادةلجان  من اإلنطالق أوالفي هذا الصدد يمكن     

منهجية  معكل جلسة الخاص بأعمالها جدول  مةوالعملياتي والعمل على مالءستراتيجي اال يينالمستو

 (.2المذكور في السؤال  التوجهاألداء )نفس التصرف المبني على 

تحديده  وفقا لما تمخاصة بكل برنامج ومتابعة قيادة لجان إحداث العمل على  يمكنوعند الضرورة 

 .اإلطاري ميثاق التصرف ضمن وثيقة

 

 

 الخاتمة
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الحالي  والماليلتنظيم اإلداري ل استناداوذلك برنامج  على مستوى كل تصرفالميثاق  إعتماديتم     

الممارسات اإلدارية إلى  إضافة فيه المتدخلةاألطراف بين مختلف  القائمةوالعالقات  الخاص به

العمل على  تمعلى أن يلعمل ابها الجاري تبادل المعلومات  طرق والياتكذلك و المعتمدة،والتنظيمية 

 .ميزانيةال وتنفيذ إعداد زنامةورمع  امتهمالء

 

مختلف  بينعالقات تغيير طبيعة ال وأ للعمل جديد تنظيم اقتراح تصرفالاعتماد ميثاق ال يتطلب و    

 هتغيير والعمل علىعلى مستوى البرنامج مما هو معتمد ومكرس حاليا  االنطالقبل  ،المتدخلة األطراف

 منهجية األداء.مع يتوافق بما  ادريجيت



 

 

 

 

 

على والنجاعة األداء 

  التنظيميالمستوى 

األعمال واألنشطة نجاعة  -

 المتخذة  التقنية

 

 مع منهجية األداءالتناسق مة والمالء
 

 حوار التصرف

 إطار األداء

 حولتصرف حوار 

 األداء 

التجانس بين -

 مختلف الملفات

 

 ميثاق التصرف
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