
1

الميزانية باألهداف 

رات الفرصة لربط تقدي:

الميزانية  بأهداف 

التنمية المستدامة
الحبيب حويج 

مدير عام 

وزارة المالية 

2019جوان 25-25/بيروت/ األسكوا 



قبل الفهرس

الت في مجال التصرف العمومي يدخل تحوالتصرف باألهداف ثورة•

:عميقة ودائمة على سلوك الدولة وهياكلها، ألنه

يعتمد تخطيط  واقعي و طموح للتنمية مرتكز على اهداف –

استراتيجية طويلة المدى

:يجعل اداء األجهزة الحكومية  يرضي جميع الشرائح –

الرفاه : المواطن•

جودة الخدمات: الحريف•

التخفيض من تكاليف الجهاز العمومي : دافع الضريبة•

دولة  وهياكل حكومية تنتهج مقومات الحكم الرشيد،–
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قبل الفهرس

2004شرعت تونس في بناء الميزانية باألهداف  سنة •

للقانون األساسي للميزانية الذي أذن بوضع جزئيةمراجعة –

لة ميزانيات حسب برامج  تترجم سياسات حكومية لها أهداف قاب

,للتثبت بمؤشرات

:2019لسنة 15عدد 2019القانون األساسي   للميزانية فيفري •

:إطار قانوني متكامل للمالية العمومية الحديثة المرتكزة  على–

ثر الدائ  و تحقيق النتائج التنموية ذات األاإلستراتيجيالتخطيط التنموي  –

ديمومة الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط –

افيةالمساءلة والنتائج والفاعلية وجودة الخدمات  والشف/ المسؤليةثقافة –

المتابعة والتقيي  –

3



:  أفكار أساسية4

،اإلجتماعيةعلى قائمة الحقوق 2014ينص دستور 1.

هذه (  1963مخطط منذ 12)يبرمج المخطط التنموي 2.

(مهمة) الحقوق ضمن أهداف كل وزارة قطاعية 

ةالمهمات والبرامج واألنشط:هندسة جديدة لميزانية الدولة 3.

. المهمة تحتوي على عدد محدود من البرامج الميزانية–

مؤشرات البرنامج يحقق بالضرورة أهداف تنموية قابلة للتثبت ب–

تماعياإلجأهداف التنمية المستدامة و منها المتعلقة بالجانب 4.

اتدخل ضمن كلها ضمن برامج ميزانية الدولة ومؤشراته
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الفهرس

للمواطناالجتماعيةالحقوقوالدستوراحكام•

دامةالمستالتنميةأهدافوإدماجوالتنمويالتخطيط•

التنميةاهدافلتحقيقاآللياتأفضل:باألهدافالميزانية•

المستدامة

العمل؟ما•

الميزانيةبرامجوالمخططأهدافخارطةربط–

2030المستدامةالتنميةأهدافبخارطة

أعمالضمنالمستدامةالتنميةمؤشراتتوطين–

الميزانيةبرامجوتقييممتابعة

ةلتغطياألحصائياتمكوناتعلىتعديالتإدخال–
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احكام الدستور  و الحقوق 

االجتماعية للمواطن
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مبادئ وأحكام الدستورتكريس 
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المالفيالتصرفحسن:10الفصل

بحسلصرفهالالزمةالتدابيروإتخاذالعمومي

الوطنياالقتصادأولويات

مبادئوفقتعملعموميةإدارة:15الفصل

العامالمرفقوإستمراريةوالمساواةالحياد

والنجاعةوالنزاهةالشفافيةقواعدووفق

.والمساءلة
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تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة االجتماعية، -12الفصل 

ؤشرات والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى م
.  التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز االيجابي

، ولذوي الدخل ...الصحة حق لكل إنسان-38الفصل 

نظمه وتضمن الحق في التغطية االجتماعية طبق ما ي. المحدود

القانون

/  الماء/ البيئة/ الشغل/ التعليم : فصول أخرى 
...الرياضة



التخطيط  التنموي و إدماج و 

أهداف التنمية المستدامة
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التخطيط التنموي والمالي هو إطار قانون 

المالية 

لة يقّدر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدو:4الفصل •

على وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ 

مخططات طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار 

سط والميزان االقتصادي وفي إطار الميزانية متوالتنمية

وص المدى، وفقا لألهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنص
 .عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة 
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التخطيط التنموي والمالي هو إطار قانون 

المالية 

:الفصل االول

إطـار التقديرات الكلية للموارد والنفقات  بواسطة •

من برمجـة متحركة تمّكنآلية :المدىالميزانيـة متوّسـط 

ـار ويُحّدد إط. إعـداد الميزانيـة في أفـق متعـدد السنـوات
.ه كّل سنةالميزانيـة متوسط المـدى بثالث سنوات يتّم تحيين

يوّزع هذا اإلطار : القطاعيالمدىمتوسطالنفقاتإطار•

مج داخل كّل مهّمة وفق البرامج والبراالجمليةاالعتمادات 

الفرعية والمنبثقة أساسا من األهداف واالستراتيجيات
.القطاعية ومخططات التنمية
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أفضل : الميزانية باألهداف 

مية اآلليات لتحقيق اهداف التن

المستدامة 
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ف جوهر الميزانية باألهدا: تحقيق النتائج  

...النتائج واالهداف معرف بدقة  القانون وبأدلة•

مؤطرة ضمن برامج وبرامج فرعية•

موكلة الى مسؤولين عن بلوغه•

لها وثائق محددة و مقننة•

تكلف أجهزة بمتابعتها ومراقبتها وتقييمها  •
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الصيغة األولى 14

مجسم ميزانية البرامج واالهداف

المهمة

البرنامج البرنامج البرنامج

ب 

فرعي

ب 

فرعي

ب 

فرعي

ب 

فرعي

اتف جودة الخدماهدأ

مجال تدخل

نتائج دائمة 

بآثار دائمة



قائمة  محدودة من البرامج في كل وزارة

2030هدف 17تغطي كل األهداف التنموية بما فيها  

:االجتماعيةالشؤونوزارةمثال

المھنيةوالعالقاتالشغلبرنامج:1عددالبرنامج•

اإلجتماعيالضمانبرنامج:2عددالبرنامج•

اإلجتماعيالنھوضبرنامج:3عددالبرنامج•

.بالخارجوالتونسيينالھجرةبرنامج:4عددالبرنامج•
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للتنمية المستدامة 17كل األهداف الـ

تجد مكانا لها  ضمن برامج 2030

2020ميزانية 
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17و 10و 9و 8و 5و 4أهداف التنمية المستدامة : التعلي 1.

.10و 5و 3و 2أهداف التنمية المستدامة : الصحة والتغذية2.

.17و 11و 10و 8و 6أهداف التنمية المستدامة : اإلسكان والمرافق المجتمعية3.

.17و 8أهداف التنمية المستدامة : توليد فرص العمل/ برامج سوق العمل 4.

10و 5و 2و 1أهداف التنمية المستدامة : برامج الحماية االجتماعية5.

؛ 16و 11و 4أهداف التنمية المستدامة : الفن والثقافة والرياضة6.

13و 11و 9و 7أهداف التنمية المستدامة : البيئةحماية 7.

ة  مع تحتوي الميزانية التونسية على  برامج متطابقة او متناغم

:مع قائمة المجاالت  التالية–بأهداف  ومؤشرات -القائمة 



ما العمل من أجل التطابق الكلي 

او ضمان اندماج كل أهداف التنمية 

ة؟المستدامة ضمن  المخطط والميزاني
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في مستوى التخطيط والبرمجة

:  أقترح إجراء  األعمال التالية•

مقارنة بين أهداف المخطط وأهداف التنمية المستدامة   وكشف –

الفوارق

و 2020مقارنة بين أهداف البرامج والبرامج الفرعية لميزانية –

تدقيق الفوارق والتطابق في المحتويات 

إعداد التعديالت على أهداف المخطط 

وبرامج الميزانية   في 2021-2026

إلصال ح ميزانية 2020مارس 
2021»» 20





في مستوى بناء األهداف والمؤشرات

:  أقترح إجراء  األعمال التالية•

2020مقارنة بين أهداف  البرامج والبرامج الفرعية بميزانية –

,وأهداف التنمية المستدامة   وكشف الفوارق

مقارنة بين المؤشرات المستعملة لمتابعة األهداف  البرامج –

والبرامج الفرعية و األنشطة مع المؤشرات التي أعدتها األمم 

المتحدة 

إضافة مؤشرات جديدة أو مالءمة «
«المؤشرات المستعملة
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في مستوى المنظومة األحصائية

:  أقترح إجراء  األعمال التالية•

مقارنة بين المسوحات واألحصاءات المنتجة من المعهد الوطني–

جه لإلحصاء والحاجيات الالزمة لرصد  اإلنفاق األجتماعي ونتائ

على الشرائح المقصودة

اكل مقارنة بين األحصاءات والمعطيات التي تعدها الوزارات والهي–

ي الحكومية و الحاجيات الالزمة لرصد  نتائج اإلنفاق األجتماع

إقتراح تعديالت على مكونات اإلنتاج «
«اإلحصائي

23



شكرا
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