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َظًذ يذٚشٚخ انًٕاسد انجؾشٚخ خالل انفزشح انًًزذح يٍ االصٍُٛ

04إنٗ غبٚخ انجًؼخ 08دجُجش

 2017ثًشكض االعزمجبل ثْٕالل ثبنشثبه ،دٔسح ركُٕٛٚخ دٕل انًبنٛخ انؼبيخ نفبئذح  22يٍ انًٕظفٍٛ
انًكهف ٍٛثزذثٛش انذغبثبد ثبنًذٚشٚبد انجٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ.
2017 ٔ 2016

ٔلذ رى افززبح ْزِ انذٔسح ٔانز ٙرذخم ف ٙإهبس ثشَبيج انزكٕ ٍٚانًغزًش نغُزٙ

ٔكزا ف ٙإهبس رُفٛز انقفمخ اإلهبس نغُٕاد 2018 ٔ 2017 ٔ 2016يٍ هشف انغٛذ سئٛظ لغى
انزكٕٔ ٍٚانزكٕ ٍٚانًغزًش.
ٔرٓذف يذٚشٚخ انًٕاسد انجؾشٚخ يٍ خالل ْزا انجشَبيج انٓبو ركٕ ٍٚدٕانٙ

 220يٍ انًغؤٔنٍٛ

ٔاألهش انؼبيهخ ثبنًقبنخ انًشكضٚخ ٔانجٕٓٚخ ٔاإللهًٛٛخ نًٕاكجخ رُضٚم يمزنٛبد انمبٌَٕ انزُظًٙٛ
نمبٌَٕ انًبنٛخ سلى ٔ 13-130إهالع انًغؤٔنٔ ٍٛاألهش ػهٗ انًغزجذاد انز ٙجبء ثٓب ْزا انمبٌَٕ
انزُظ ،ًٙٛخبفخ فًٛب ٚزؼهك ثزذثٛش ٔلٛبدح انُجبػخ ٔآنٛبد رُفٛزِ (يؾشٔع انُجبػخ؛ رمشٚش انُجبػخ
ٔرمشٚش رذلٛك انُجبػخ) ٔاإلفالدبد انزٚ ٙؼشفٓب ٔسػ انًبنٛخ انؼًٕيٛخ.
كًب ؽًهذ ْزِ انذٔسح إنٗ جبَت انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛنمبٌَٕ انًبنٛخ انغبنف انزكش ،انًشعٕو انجذٚذ
انًزؼهك ثكُبػ انؾشٔه اإلداسٚخ انؼبيخ انخبؿ ثزُفٛز ففمبد األؽغبل ٔانزٕسٚذاد

(CCAG-

)Tثبإلمبفخ إنٗ انًمزنٛبد انجذٚذح انز ٙجبء ثٓب انًشعٕو انجذٚذ انًزؼهك ثآجبل األداء ٔفٕائذ
انزؤخٛش.
ٔكبَذ يذٚشٚخ انًٕاسد انجؾشٚخ لذ َظًذ فٔ ٙلذ عبثك  8دٔساد ركُٕٛٚخ دٕل َفظ انًٕامٛغ
(أسثغ دٔساد ثشعى ٔ 2016صالس دٔساد ثشعى عُخ  ،)2017اعزفبد يٍ خالنٓب دٕان161 ٙ
يغزفٛذ ٔيغزفٛذح.
ٔثخقٕؿ يغزجذاد انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛنمبٌَٕ انًبنٛخ
انزبنٛخ:

،13-130فمذ رُبٔل انًؾبسكٌٕ انُمو

ما

- 1الهيكلة الجديدة للميزانية:
ُٚـ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛنمبٌَٕ انًبنٛخ انجذٚذ ػهٗ رؼذٚم انزجٕٚت انًٛضاَٛبر ٙلقذ االَزمبل يٍ
انًمبسثخ انًؼٛبسٚخ نهُفمبد إنٗ ْٛكهخ يٛضاَٛبرٛخ لبئًخ ػهٗ انجشايج ٔ اليؾبسٚغ يغ انزشكٛض ػهٗ
انجؼذ انجٕٓ٘ٔ.رجذس اإلؽبسح أٌ انٓٛكهخ انجذٚذح رٓى يخزهف يكَٕبد يٛضاَٛخ انذٔنخ (انًٛضاَٛخ
انؼبيخ ،يقبنخ انذٔنخ انًغٛشح ثقٕسح يغزمهخٔ ،انذغبثبد انخقٕفٛخ نهخضُٚخ).

- 2التدبير بالنتائج بدل التدبير بالوسائل:
فْ ٙزا انًجبل ،أكذ انًكٌٕ أٌ د كشٚظ انزذثٛش انًشركض ػهٗ انُزبئج يٍ خالل انمبٌَٕ انزُظًٙٛ
نمبٌَٕ انًبنٛخ ٚؼزجش رغٛٛشا ؽبيال ٜنٛبد انؼًم انؼًٕئْ .ٙكزا ،فبنًُٓجٛخ انمبئًخ ػهٗ انُزبئج
عزذم يذم انزذثٛش انمبئى ػهٗ انٕعبئم ٔاالَزمبل يٍ يمبسثخ لبََٕٛخ ٔرمُٛخ نهزذثٛش اإلداس٘ إنٗ
يمبسثخ لبئًخ ػهٗ صمبفخ رذثٛشٚخ ف ٙخذيخ انًٕاهُ ، ٍٛدٛش رٓذف ْزِ اليُٓجٛخ إنٗ رذغ ٍٛفؼبنٛخ
انُفمبد انؼًٕيٛخ يٍ خالل رٕج ّٛانزذثٛش إنٗ رذمٛك َزبئج يذذدح ف ٙإهبس ٔعبئم يذذدح عهفب.
- 3نجاعة األداء:
ٔثخقٕؿ َجبػخ األداء انؼًٕيٛخ  ،أكذ األعزبر انًكٌٕ أَٓب رزًضم فٙ
يذذدح يغجمب يٍ دٛش انفؼبنٛخ انغٕع-ٕٛالزقبدٚخ ٔ انُجبػخ ٔ جٕدح انخذيخ:

كَٕٓب رذمٛك أْذاف



أهذاف الفعالية السوسيو-اقتصادية  :رؼكظ انجذش ػٍ انقبنخ انؼبؤ ،رشكض ػهٗ اٜصبس
انًُزظشح نهغٛبعبد انؼًٕيٛخ .كًب رؼجش ػٍ انُفغ انًشرمت يٍ ػًم انذٔنخ نهًٕاهٍ يٍ
دٛش رغٛٛش انٕالغ االلزقبد٘ ٔاالجزًبػٔ ٙانجٛئٔ ٙانضمبفٔ ٙانقذ...ٙانز٘ ٚؼٛؼ فّٛ؛



أهذاف النجاعة  :أْذاف رًكٍ يٍ رشؽٛذ اعزؼًبل انٕعبئم انًزبدخ ،يٍ خالل سثو انُزبئج
انًذقم ػهّٛا ثبنًٕاسد انًغزٓهكخ.



أهذاف جودة الخذمة  :رؼكظ يؼبٛٚش انجٕدح انًغزٓذفخ يٍ انؼًم انؼًٕي ٙف ٙانًجبل
انًشرجو ثبنجشَبيج.

ٔٚمشٌ ثكم ْذف يؤؽش أٔ يؤؽشاد سلًٛخ رًكٍ يٍ رمٛٛى َزبئج انجشَبيجٔ .ػهٗ غشاس انزقُٛف
انًشرجو ثبألْذاف رزجغ انًؤؽشاد َفظ انزقُٛف  :يؤؽشاد انفؼبنٛخ انغٕع -ٕٛالزقبدٚخ
ٔيؤؽشاد انُجبػخ ٔ يؤؽشاد جٕدح انخذيخ.
ٔرجذس اإلؽبسح أٌ يُٓجٛخ األداء انمبئًخ ػهٗ انجشايج ٔانًشرجطخ ثبألْذاف ٔانًؤؽشاد

ٚزى

رجًٛؼٓب ف ٙيؾشٔع َجبػخ األداء انخبؿ ثكم لطبع ٔصاس٘ ػهٗ دذا.
- 4مسؤولية المدبرين العموميين:
ٔدٕل يغؤٔنٛخ انًذثش ، ٍٚسكض انغٛذ انًذبمش ػهىؤٌ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانجذٚذ سكض ػهٗ يغؤٔنٛخ
انًذثش ٍٚانؼًٕي ٍٛٛيٍ خالل آنٛبد رذثٛش انُجبػخ ٔانًزًضهخ ف ٙيؾشٔع انُجبػخ ٔرمشٚش انُجبػخ
ٔرمشٚش رذلٛك انُجبػخ  ،دٛش أَّ فٙ

كم عُخ ،ثًُبعجخ إػذاد يؾشٔع لبٌَٕ انًبنٛخ ،رهزضو

انٕصاساد أيبو انجشنًبٌ يٍ خالل إػذاد يؾبسٚغ َجبػخ األداء انًشافمخ نًؾبسٚغ انًٛضاَٛبد
انمطبػٛخٔ .رزنًٍ يؾبسٚغ َجبػخ األداء اعزشارٛجٛخ انٕصاسح ٔاالػزًبداد انًًُٕدخ نهمطبػبد
انٕصاسٚخ ٔكزنك أْذاف ٔيؤؽشاد َجبػخ األداء .كًب ٚزؼ ٍٛػهٗ انٕصاساد رمذٚى دغبة ٔدقٛهخ
يُجضارٓب ػجش إػذاد رمبسٚش َجبػخ األداء انًزؼهمخ ثكم لطبع ٔصاس٘ ػهٗ دذحٔ ،رمذو ْزِ انزمبسٚش
ػهٗ انخقٕؿ انفٕاسق انًذزًهخ انًغجهخ يمبسَخ يغ االنزضايبد األٔنٛخ ثبإلمبفخ إنٗ رفغٛش ْزِ
انفٕاسق.
- 5المرونة:
ٔثًمبثم يجذأ انًغؤٔنٛخ  ،سكض انغٛذ انًذبمش ػهٗ يُخ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانجذٚذ دشٚخ أكجش فٙ
رذثٛش االػزًبداد ،ثذٛش ٚغزفٛذ انًذثشٌٔ يٍ دشٚخ ربيخ ف ٙرٕصٚغ االػزًبداد ث ٍٛيؾبسٚغ أٔ

ػًهٛبد َفظ انجٓخ داخم َفظ انجشَبيج .كًب ًٚكٍ نهًذثش ٍٚانمٛبو ثزذٕٚالد نالػزًبداد ثٍٛ
جٓبد َفظ انجشَبيج.
ٔثبإلظبفخ إنٗ اإلهبس انُظش٘ انز٘ جبء ثّ انمبٌَٕ انزُظًٙٛ

 ،30-13فمذ رى ػشك يؾشٔع

جذٔل انُجبػخ انخبؿ ثبنٕصاسح ثشعى عُخ ٔ 2017كزا يؾشٔع انُجبػخ انخبؿ ثٕصاسح انفالدخ
ٔانقٛذ انجذش٘ ثشعى عُخ  2016ػهٗ عجٛم انًمبسَخ .كًب رى رُظٛى ػذح ٔسؽبد رطجٛمٛخ ًْذ
كٛفٛخ فٛبغخ انجشايج ٔاألْذاف ٔكزا ٔسؽخ دٕل يؤؽشاد األداء انًشرجطخ ثًجبالد رذخم
انٕصاسح (انؾجبة ٔانشٚبمخ ٔانطفٕنخ ٔانًشأح).
ٔف ٙانًذٕس انًزؼهك ثًغزجذاد انًشعٕو انًزؼهك ثذفزش انؾشٔه اإلداسٚخ انؼبيخ،

أثشص انغٛذ

انًذبمش أٌ ْزا االفالح ٚزنًٍ ػذح يمزنٛبد رٓى أعبعب رجغٛو يغبهش رُفٛز انقفمبد
انؼًٕيٛخ انخبفخ ثبألؽغبل ٔانزٕسٚذاد ٔ ،يٍ رنك دػى ٔعبئم رغٕٚخ انُضاػبد ػجش إدخبل هشق
جذٚذح رزؼهك ثبنٕعبهخ ٔانزذكٛىٔ ،رمهٛـ أجم يؼبنجخ انؾكبٚبد ،عٕاء رؼهك األيش ثؾكبٚخ
فبدت انًؾشٔع أٔ ؽكبٚخ انغهطخ انًؼُٛخ ثبنًؾشٔعٔ ،رطجٛك يجذأ انزغجٛمبد ػهٗ انقفمبد
انؼًٕيٛخ رجؼب نهًشعٕو سلى  2-14-272انقبدس ف 14 ٙيب٘  2014انًزؼهك ثبنزغجٛمبد ف ٙيجبل
انقفمبد انؼًٕيٛخ ،ثبإلمبفخ إنٗ انزُقٛـ ػهٗ إيكبَٛخ سفل انًمبٔل نزُفٛز األيش ثبنخذيخ إرا
كبٌ رُفٛزِ ًٚضم ثبألعبط خطشا جهٛب الَٓٛبس انًُؾؤح أٔ ٚؾكم رٓذٚذا نهغاليخ ٔاأليٍ ،أٔ نٛظ نّ
ػاللخ ثًٕمٕع انقفمخ أٔ ٚغٛش يٕمٕع انقفمخ أٔ يكبٌ رُفٛزْب .
أيب ثخقٕؿ َضع انطبثغ انًبد٘ ػٍ َفمبد انذٔنخ ،فمذ  -ثبإلمبفخ إنٗ انغٛبق انؼبو نإلفالح
ٔانًشادم انز ٙلطؼٓب ٔانغبٚبد يُٓب -رُبٔل انغٛذ انًكٌٕ اْى انًغزجذاد انز ٙدخهذ دٛض انزطجٛك
يغ دهٕل عُخ ٔ 2017انًزًضهخ ف ٙرؼًٛى انًؾبسكخ ف ٙههجبد انؼشٔك انكزشَٔٛب دٛش رى رُظٛى
ٔسؽخ رطجٛمٛخ رى اهالع انًؾبسك ٍٛيٍ خالنٓب ػهٗ كٛفٛبد ٔيشادم فزخ انألظشفخ انًؼشٔمخ
انكزشَٔٛب ٔكٛفٛخ انزؼبه ٙيؼٓب ٔانؾشٔه انٕاجت رٕفٛشْب ٔرنك ٔفك يب جبءد ثّ انمٕاٍَٛ
ٔانًُبؽٛش انًُظًخ نهؼًهٛخ.

خالصة وتوصيات:
رؼكظ يٛضاَٛخ انذٔنخ ،انًزًذٕسح دٕل انجشايج ،انغٛبعبد انمطبػٛخ انكجشٖٔ .نزٕجٔ ّٛلٛبط
ٔرذغ ٍٛفؼبنٛخ رُفٛز يٛضاَٛخ انذٔنخٚ ،زى رذذٚذ يُٓجٛخ أداء رؾًم اعزشارٛجٛخ انجشَبيج ٔأْذاف
األداء انز ٙرُجضك يٍ ْزِ االعزشارٛجٛخ ٔكزنك يؤؽشاد األداء انز ٙرًكٍ يٍ لٛبط يذٖ
رذمٛكْب.غٛش أَّ ٚقؼت ،ثًؼضل ػٍ انًمبسثخ االعزشارٛجٛخ ،رذذٚذ األٔنٕٚبدٔ ،ثبنزبن ٙفٛبغخ
أْذاف يؼمٕنخ .نزا فبعزشارٛجٛخ انجشايج رنًٍ

االَغجبو انؼبو نألْذاف انًخزبسح ٔرجشص جذٖٔ

اخزٛبسْب.
ٔنًٕاكجخ انًمزنٛبد انجذٚذح أكذ انًؾبسكٌٕ ف ٙانذٔسح انزكُٕٛٚخ ػهٗ:
 ضرورة تجدٌد االستراتٌجٌات وتحٌٌنها واختٌار األولوٌات بالنظر للوسائل والمواردالمتاحة؛
 وضع استراتٌجٌات بالنسبة للقطاعات التً ال تتوفر على استراتٌجٌات  :حماٌة الطفولة ،التكوٌن المهنً النسوي  ،الطفولة والمخٌمات ...الخ؛
 وضع برنامج متكامل للتكوٌن المستمر وتقوٌة القدرات خاص بالمدبرٌن للمٌزانٌة وكذاالمسؤولٌن عن المصالح التقنٌة؛
 صٌاغة برنامج متكامل لمواكبة التغٌٌر عبر المرافقة ؛ ضخ موارد بشرٌة ودعم التأطٌر بالمدٌرٌات الجهوٌة واإلقلٌمٌة؛ تمكٌن المدٌرٌات من أدوات وآلٌات العمل الحدٌثة؛ تجهٌز المدٌرٌات بالوسائل التقنٌة الضرورٌة لمواكبة التحوالت التً تطرأ على أسالٌبومنهجٌات إعداد المٌزانٌة وتدبٌر النفقات العمومٌة.

ٔلذ يشد ْزِ انذٔسح انزكُٕٛٚخ ف ٙظشٔف جٛذح ٔنمٛذ اعزذغبَب كجٛشا يٍ هشف
انًؾبسكبد ٔانًؾبسك ،ٍٛانز ٍٚاكذٔا ػهٗ مشٔسح رُظٛى دٔساد يًبصهخ رزخههٓب
ٔسؽبد رطجٛمٛخ دٕل يؾشٔع انُجبػخ انخبؿ ثبنٕصاسح ثؼذ انًقبدلخ ػه.ّٛ

