مذكرة توجيهية حول التنزيل العملياتي
للبرامج العمومية
.Iاإلطار العام:
إن إدخال مقتضيات مشروع القانون األساسي الجديد للميزانية حيز التنفيذ يتطلب المرور إلى
التركيز الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف بما يمكن من توضيح الرؤية ومتابعة
سلسلة نتائج تنفيذ السياسة العمومية على أرض الواقع.
وحيث أن هذه المنظومة قد اقتصرت خالل المرحلة التجريبية على المستوى المركزي فان
تنزيلها إلى مستويات أخرى يجعلها تتماشى مع التوجهات اإلستراتيجية والمبادئ الدستورية .
هذا واستنادا إلى بعض تجارب المقارنة مع األخذ بعين االعتبار لخصوصية اإلدارة التونسية
تم العمل على بلورة تمشي إلرساء التنزيل العملياتي للبرامج العمومية المضبوطة على مستوى
المهمات بما يمكن من حسن قيادة وتنفيذ السياسات العمومية على أساس متطلبات التصرف المبني على
األداء.
وتجدر اإلشارة إلى أن التنزيل العملياتي للبرامج العمومية بما سينجر عنه من تغيير في نظام
التصرف اإلداري والمالي يمثل ركيزة أساسية بالنسبة لبعض مكونات مشروع تركيز مقتضيات
القانون األساسي الجديد للميزانية باعتباره سيوضح توجهات بعض فرق العمل على غرار تبويب
النفقات – تطوير األداء  -النظام المعلوماتي....
ومن هذا المنطلق تم إعداد هذه المذكرة التوجيهية ،باالعتماد على التقرير األولي الذي تم إعداده
من طرف الخبراء في الغرض ،قصد تحديد التمشي التي سيتم اعتماده عند ضبط التنزيل العملياتي
للبرامج العمومية.
 أهداف المذكرة التوجيهية :

تهدف هذه المذكرة أساسا إلى توضيح التمشي المعتمد لضبط التنزيل العملياتي للبرامج
العمومية بما يمكن من اعتماده في مرحلة تجريبية على مستوى بعض المهمات رغم اختالف تنظيماتها
الهيكلية والتقسيم البرامجي المعتمد لديها وذلك قصد إعداد تصور موحد للتنزيل العملياتي الذي سيتم
تعميمه في مرحلة موالية على جميع الوزارات.
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 .IIالتمشي المعتمد

باعتبار أنه قد تم في هذه المرحلة من تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف ضبط خارطة
البرامج العمومية على مستوى كل مهمة (وزارة) وإلحاق كل الهياكل المدرجة على مستوى الهيكل
التنظيمي ضمن هذه البرامج ،فان عملية التنزيل العملياتي ستنطلق من مستوى البرنامج على أساس ضبط
البرامج الفرعية على المستوى المركزي واإلقليمي والجهوي في مرحلة أولى ثم تحديد الوحدات العملياتية
التي سيعهد لها التنفيذ المباشر لألنشطة الكفيلة بتحقيق األهداف المنشودة للبرنامج في مرحلة ثانية .
البرنامج :يمثل سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة ،ويشمل مجموعة متجانسة من
البرامج الفرعية و األنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.
كما تخصص ل ّكل برنامج إعتمادات إلنجاز مجموعة أنشطة متناسقة موكولة إلى رئيس البرنامج قصد
تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها ليصبح بدوره وحدة اختصاص رصد االعتمادات.
وبناءا على ذلك ،فانه على ضوء النقاشات وتبادل الخبرات الوطنية والدولية سيتم مبدئيا اعتماد
المستويات التالية في عملية التنزيل العملياتي:
 المستوى األول

 البرامج الفرعية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 17من مشروع القانون األساسي للميزانية التي تنص على
أنه "يشمل البرنامج مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية واألنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في
تحقيق السياسة العمومية للبرنامج" ،فانه يتجه العمل على:
 -1اعتبار البرنامج الفرعي المستوى العملياتي األول لتفويض المسؤولية بحيث يمكن أن يتواجد على
المستوى المركزي أو اإلقليمي أو الجهوي أو بالثالث مستويات على حد السواء بما معناه أنه يمكن أن
ينبثق عن البرنامج العمومي برامج فرعية مركزية أو/و برامج فرعية إقليمية أو/و برامج فرعية جهوية.
 - 2الحفاظ على البرامج الفرعية أو خلقها بالنسبة للوزارات التي ال يتضمن تقسيمها البرامجي لبرامج
فرعية مع الحرص على توضيح وتطوير مفهومها بما يجعلها الرابط بين البرنامج العمومي والتنزيل
العملياتي.
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 -3رصد الوسائل المادية والبشرية الالزمة للبرامج الفرعية على أساس أهم األنشطة الكفيلة بتحقيق
األهداف المتعهد بها تجاه رئيس البرنامج.
البرنامج الفرعي هو تقسيم عملياتي للبرنامج ويعهد لرئيس البرنامج الفرعي قيادة التنفيذ الفعلي لجزء
محدد من البرنامج الراجع له بالنظر ويتجسد خاصة عبر:
 تنزيل األهداف اإلستراتيجية المضبوطة على مستوى البرنامج إلى أهداف عملياتية ومؤشرات قيسأداء يتعهد بها رئيس البرنامج الفرعي أمام رئيس البرنامج.
 برمجة األنشطة المزمع انجازها وتنفيذ ها . ضبط ميزانية تقديرية حسب األنشطة المنوطة بعهدته. تحديد مخطط التنظيم المالي الذي يمثل أداة تمكن من توضيح العالقة بين البرنامج الفرعي والوحدةالعملياتية وضبط أدوار مختلف المعنيين بالتصرف المالي.
تنضوي تحت البرنامج الفرعي وحدة عملياتية أو أكثر

مثال لتنزيل أداء البرنامج على مستوى البرامج الفرعية
األهداف المتعهد بها
من طرف رئيس
البرنامج و الوزير
أمام مجلس نواب
الشعب
أهداف يتعهد بها
البرنامج
رئيس
الفرعي أمام رئيس
البرنامج

أهداف البرنامج (المشروع السنوي لألداء)

أهداف مباشرة (نفس
األهداف المتعهد بها من
طرف رئيس البرنامج)

أهداف وسيطة :أهداف
نشاط أو منتوج أو
إجرائية

قيمة
تحديد
مع
مستهدفة مالئمة خاصة
بالبرنامج الفرعي

( إن كانت ضرورية)
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أهداف تكميلية ( اذا كانت
مهمة و ال تتعارض مع
أهداف البرنامج يتم ضبطها
الستكمال األهداف المباشرة
والوسيطة

 المستوى الثاني
 الوحدات العملياتية:

تمثل المستوى الثاني للتنزيل العملياتي للبرنامج وتعتبر المتعهد األساسي لتنفيذ األنشطة الكفيلة بتحقيق
أهداف البرنامج ووحدة استهالك وتنفيذ النفقات.
الوحدات العملياتية :هي هياكل إدارية ملحقة بالهيكل التنظيمي للمهمة وتنضوي ضمن برامج فرعية وتكون
مكلفة فعليا بتنفيذ أنشطة البرنامج على أرض الواقع.
وتمكن هذه الوحدات العملياتية من تجسيد المسؤوليات المنبثقة عن البرامج الفرعية بجميع مستوياتها.
أنموذج التنزيل العملياتي
برنامج
مركزي

برنامج فرعي 1

وحدة عملياتية1
اقليمي

برنامج فرعي2

وحدة عملياتية 2
جهوي

وحدة عملياتية 1

برنامج فرعي3
وحدة عملياتية 2
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وحدة عملياتية1

األنشطة:
تعتبر األنشطة أساس التنزيل العملياتي في منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف ،إذ تمكن من
الربط بين األهداف والميزانية المرصودة للبرنامج ،وتمثل أيضا أساس توظيف اإلمكانيات بما يم ّكن من
تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات قيس األداء وتحسين النتائج المنتظرة.
األنشطة :تـمثّل مجموعة األعمال الضرورية لتجسيم سياسة عمومية ما (البرنامج) وتمكن من تحقيق
األهداف المرسومة لها .ويتم تنزيلها على مستوى البرامج الفرعية والوحدات العملياتية بالتوازي مع
أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج.
 .IIIالقواعد العامة

 يمكن لهيكل إداري أن يكون مسؤوال على عدة برامج فرعية راجعة بالنظر إلى برامج مختلفة. يمكن لهيكل اإلداري أن يكون مسؤوال على برنامج فرعي أو عدة برامج فرعية كما يمكن لنفس الهيكلاإلداري أن يكون في نفس الوقت وحدة عملياتية راجعة بالنظر لبرنامج فرعي آخر.
 يمكن لرئيس البرنامج أن يكون هو بنفسه المسؤول المباشر على أحد برامجه الفرعية على المستوىالمركزي.
 يمكن لرئيس البرنامج الفرعي أن يكون هو بنفسه المسؤول المباشر على إحدى الوحدات العملياتيةالراجعة له بالنظر .
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم العمل على توضيح التنزيل العملياتي النهائي للبرامج العمومية على
المستوى الالمحوري حال صدور النصوص القانونية المتعلقة بصالحيات الوالي والمجلس الجهوي.
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مثال  : 1مقترح لتنزيل التمشي ببرنامج التعليم العالي (وزارة التعليم
العالي والبحت العلمي)
برنامج التعليم العالي

برنامج فرعي قيادة إستراتيجية
التعليم العالي

مركزي

رئيس البرنامج الفرعي :مدير عام
التعليم العالي

.......

وحدة عملياتية

وحدة عملياتية

قصر العلوم

الهيئة الوطنية
للتقييم وضمان
الجودة و
االعتماد

برنامج فرعي التعليم

اقليمي

رئيس البرنامج الفرعي :رئيس جامعة
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جهوي

وحدة
عملياتية
مؤسسة
جامعية

وحدة
عملياتية

وحدة
عملياتية

مؤسسة
جامعية

مؤسسة
جامعية
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وحدة
عملياتية
العلوم
مدينة

مثال  :2مقترح لتنزيل التمشي ببرنامج المياه (وزارة الفالحة والموارد
المائية والصيد البحري)
برنامج المياه

برنامج
فرعي:الموارد
المائية

مركزي
برنامج فرعي :السدود و
االشغال المائية الكبرى

برنامج فرعي:
الهندسة الريفية
واستغالل المياه

برنامج فرعي (المياه)

جهوي

وحدة عملياتية

وحدة
عملياتية دائرة

وحدة
عملياتية

استغالل
المساحات
الريفية

وحدة عملياتية
دائرة

الهندسة
ربفية

التقييم
والبحث عن
الماء

الموارد المائية
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