ملتق ـ ــى حـول دع ـ ــم آلي ــات التص ـ ـ ــرف في الميزاني ـ ـ ــة حسب
األه ـ ــداف بــوزارة التعليـ ـ ـ ــم الع ــالـ ــي والبحث العلمي

عرض حـ ــول آلي ــات التص ـ ـ ــرف في الميزاني ـ ـ ــة
حسب األه ـ ــداف بــوزارة التعليـ ـ ـ ــم الع ــالـ ــي
والبحث العلمي

الثالثاء  29مارس 2016

لتركيز منظومة التصرف حسب األهداف بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
إطار القدرة على األداء
البرمجة متعددة السنوات

حوار التصرف

رؤٌة واضحة

العالقة التعاقدٌة

رقابة التصرف
تطوٌر الرقابات

مرونة التصرف

المساءلة

النظم المعلوماتٌة المندمجة

الشفافٌة

الحوكمة

توجهات الوزارة
المخطط االستراتٌجً
إلصالح التعلٌم العالً
المخطط التنموي
تغٌٌر الصبغة القانونٌة
(الصبغة العلمٌة
والتكنولوجٌة)

مراجعة األطر القانونٌة
وتعصٌر أسالٌب العمل

دعم استقاللية مؤسسات التعليم
العالي والبحث والخدمات الجامعية
القدرة على األداء
تحقيق األهداف المرسومة  +استعمال أفضل للموارد  +جودة عالية

خارطة البرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المه ـ ـمــة

التعليم العالي والبحث العلمي

الـب ـرام ــج

برنامج

برنامج

برنامج

برنامج

التعليم العالي

البحث العلمي

الخدمات الجامعية

القيادة والمساندة

الجامعات

بحث علمي
جامعي

ديوان الخدمات
الجامعية للشمال

المصالح المركزية

الب ـ ـرامــج الف ــرعي ـ ــة

م.ع.للدراسات
التكنولوجية

مدينة العلوم
قصر العلوم
الهيئة الوطنية للجودة
والتقييم واالعتماد

مراكز البحوث
الوكالة الوطنية للنهوض
بالبحث والتثمين

الهيئة الوطنية لتقييم
أنشطة البحث

ديوان الخدمات
الجامعية للوسط
ديوان الخدمات
الجامعية للجنوب

مركز الحساب
الخوارزمي
مركز النشر
الجامعي

أهداف استراتيجية

•تنشٌط حوار التصرف بٌن جمٌع المتدخلٌن صلب البرنامج
•إعداد إطار القدرة على األداء بصفة تشاركية
•إعداد ومتابعة تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج وإطار النفقات على
المدى المتوسط بالتنسٌق مع باقً المتدخلٌن
•إعداد وثائق القدرة على األداء الخاصة بالبرنامج
•تركٌز اآللٌات المتعلقة بالمنظومة

•تنشٌط حوار التصرف بٌن جمٌع المتدخلٌن صلب
البرنامج الفرعً
•إعداد وثائق القدرة على األداء الخاصة بالبرنامج
الفرعً
•إعداد ومتابعة تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج وإطار النفقات على
المدى المتوسط الخاصة بالبرنامج الفرعً
•تجمبع المعطيات اإلحصائية والمالية األساسية
•إعداد وثائق القدرة على األداء الخاصة بالمؤسسة
•إعداد ومتابعة تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج وإطار النفقات
على المدى المتوسط الخاصة بالمؤسسة

رئيس البرنامج

التشاركية مع
المتدخلين األفقيين
الخلية

أهداف خصوصية

رئيس البرنامج
الفرعي

التشاركية

رئيس البرنامج
الفرعي
الخلية

الخلية
أهداف خصوصية

رئيس الوحدة
العملياتية
الخلية

رئيس الوحدة
العملياتية
الخلية

التشاركية

رئيس الوحدة
العملياتية
الخلية

الخاليا القارة المكلفة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف
المنشور الوزاري ع ـ ـ ـ  18ـ ـ ــدد لسنة 2016
احداث خاليا مكلفة بمساعدة رئيس البرنامج والبرنامج الفرعي في المهام التالية :
• تنظيم حوار التصرف على مستوى كل برنامج أو برنامج فرعي هبدف بلورة إطار القدرة على األداء اخلاص بو
(االسرتاتيجية ،األىداف ومؤشرات قيس األداء) مبشاركة املؤسسات الراجعة لو بالنظر ومجيع اهلياكل املتدخلة،
• إعداد وثائق القدرة على األداء (التقرير السنوي للقدرة على األداء واملشروع السنوي للقدرة على األداء)،
• إعداد وحتيني الربجمة السنوية للنفقات،
• إعداد مشروع ميزانية وإطار النفقات على املدى املتوسط اخلاص بالربنامج أو الربنامج الفرعي،
• إعداد لوحات قيادة ومتابعة تنفيذ امليزانية ومدى حتقيق األىداف املرسومة ضمن اسرتاتيجية الربنامج أو
الربنامج الفرعي،
• إرساء منظومة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف بالتنسيق مع وحدة التصرف حسب األىداف بالوزارة ومجيع
اهلياكل املتدخلة يف العملية،
• إدراج املعطيات املتعلقة بامليزانية وإطار القدرة على األداء ضمن التطبيقة عن بعد احملدثة للغرض
،www.gbo.mes.rnu.tn
• التنسيق مع وحدة التصرف حسب األىداف بالوزارة يف مجيع مراحل تنفيذ النقاط سالفة الذكر.

بروــــامج التكــــىيه
مبرمج سنة 2016

منجز
%60

%65

%100

%15

%60

المىظىمت المعلىماتيت الخاصت بالتصرف حسب
األهداف بىزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرهانات
المشموالت
الجديدة لرئيس
البرنامج

دعم حوار
التصرف
سرعة
التفاعل

عدد كبير من
الهياكل
المتدخلة
تنوع وتعدد
المعطيات
المطلوبة
رزنامة ضيقة
إلعداد
الميزانية

إعداد وثائق
القدرة على
األداء

المنظومة المعلوماتية
الخاصة بالتصرف
حسب األهداف
تحديد
المسؤوليات

رقابة
التصرف
الشفافية

المـستـعمـلـىن
التثبت من صحة
المعطيات

تجميع المعطيات

المعطيات اإلحصائية
والمالية األساسية

نشر المعطيات النهائية على كل المستويات
رئيس المهمة
إدارة التطبيقة
(و.ت.ح.أ)

رئٌس البرنامج

رئٌس البرنامج
الفرعً

رئٌس الوحدة
العملٌاتٌة

خلٌة البرنامج

خلٌة البرنامج
الفرعً

خلٌة الوحدة
العملٌاتٌة

اإلدارات المركزية
مراقبة المصاريف
,,,,,

العموم

التراخيص المسندة الستعمال التطبيقة
اطالع كامل
+
ترخيص لتغيير المحتوى

اطالع جزئي حسب المستوى
+
ترخيص لتغيير جزئي للمحتوى

اطالع محدود

مواصلة تنفٌذ برنامج التكوٌن فً مجال التصرف فً المٌزانٌة حسب
األهداف ونشر ثقافة النتائج والقدرة على األداء
ضبط إطار القدرة على األداء الخصوصً لكل برنامج فرعً
اعداد وثائق القدرة على األداء وإطار النفقات على المدى المتوسط على
مستوى كل برنامج فرعً
تطوٌر التطبٌقة الخاصة بجمع المعطٌات االحصائٌة والمالٌة والشروع فً
تعمٌم استغاللها على كافة الهٌاكل المتدخلة بالمنظومة.
التركٌز التدرٌجً آللٌات البرمجة السنوٌة للنفقات والرقابة المعدلة على
مستوى البرامج الفرعٌة
التركٌز التدرٌجً لنظام الرقابة الداخلٌة والتدقٌق الداخلً بالوزارة
ومؤسساتها بهدف ضمان فاعلٌة ونجاعة مصالح الوزارة
التركٌز التدرٌجً لمنظومة رقابة التصرف بهدف متابعة وتقٌٌم السٌاسات
العمومٌة المرتبطة بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً

مىهجيـت اختيــار األهــداف
•
•
•
•

عدد محدود من األهداف (بمعدل  03أهداف لكل
برنامج)
اختٌار أهداف ٌمكن متابعتها بصفة دورٌة عن
طرٌق مؤشرات قٌس األداء
تجنب األهداف العامة غٌر الواضحة والتً ال
تأخذ بعٌن االعتبار كل العوامل المحٌطة به
ضبط أهداف خصوصٌة على مستوى البرامج
الفرعٌة.
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ورشة برنامج

ورشة برنامج

ورشة برنامج

ورشة برنامج

التعليم العالي

البحث العلمي

الخدمات الجامعية

القيادة والمساندة

رئيس البرنامج والخلية

رئيس البرنامج والخلية

رئيس البرنامج والخلية

رئيس البرنامج والخلية

الجامعات
م.ع.للدراسات التكنولوجية

الجامعات

مدينة العلوم

مراكز البحوث

قصر العلوم

الوكالة الوطنية للنهوض
بالبحث والتثمين

الهيئة الوطنية للجودة والتقييم
واالعتماد
مكتب الدراسات والتخطيط
والبرمجة

المرصد الوطني للبحوث
والتكنولوجيا

وحدة التصرف حسب األهداف

وحدة التصرف حسب األهداف

ديوان الخدمات الجامعية
للشمال
ديوان الخدمات الجامعية
للوسط
ديوان الخدمات الجامعية
للجنوب

هياكل المساندة المركزية
وبالمؤسسات (الجامعات،
مراكز البحث والدواوين
وبقية المؤسسات)
مركز الحساب الخوارزمي
مركز النشر الجامعي

مكتب الدراسات
والتخطيط والبرمجة

مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة

وحدة التصرف حسب األهداف

وحدة التصرف حسب األهداف

ـــــــر

مع الشكـــــ

www.gbo.tn

www.gbo.mes.rnu.tn

برن ـ ـ ـ ــامج التعليـ ـ ــم العال ـ ـ ـ ـ ــي
يشمل ىذا الربنامج كل أنشطة التكوين مبؤسسات التعليم العايل والبحث .وتسعى الوزارة
من خالل توجهها العام يف ىذا اجملال إىل الرتكيز على احملاور األساسية التالية :
• حتسني اإلدماج املهين للخرجيني وذلك عرب تدعيم مراكز املهن وإشهاد الكفاءات
وتعميمها على كافة اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث ،باإلضافة إىل تأمني
متابعة اخلرجيني عرب تفعيل املراصد.
• مالءمة التكوين مع حاجيات اجملتمع من خالل خلق عروض تكوين تتماشى مع
املتغريات الوطنية والدولية ودعم البعد اجلهوي يف التكوين وتعزيز الشراكة بني اجلامعة
واحمليط دفع إصالح التعليم العايل اخلاص يف اجتاه املزيد من اجلودة
• حتسني البعد املمهنن يف التكوين اجلامعي من خالل دعم الرتبصات والتكوين بالتداول
املستمر للمدرسني
• مأسسة التكوين البيداغوجي والتعلّمي وتطوير منظومة التكوين
ّ
اجلامعيّني

برن ـ ـ ـ ــامج التعليـ ـ ــم العال ـ ـ ـ ـ ــي
املؤشر :1.1.1نسبة االختصاصات ذات التشغيلية العالية من جمموع
الهدف :1.1دعم
االختصاصات.
خريجي
تشغيلية
املؤشر :2.1.1نسبة تطور عدد الطلبة املسجلني بالشهادات ذات البناء
التعليم العالي
املشرتك.
الهدف :2.1تحسين املؤشر :1.2.1عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس قار.
التأطير البيداغوجي
بمؤسسات التعليم
املؤشر :2.2.1نسبة التأطري البيداغوجي.
العالي والبحث

الهدف :3.1تحسين املؤشر  :1.3.1معدل السنوات املقضاة للحصول على شهادة اإلجازة
التكوين
جودة
الجامعي
املؤشر  :2.3.1عدد مسارات التكوين املعتمدة.

برن ـ ـ ـ ـ ـ ــامج البحـ ـ ــث العل ـمـ ــي
تندرج األىداف اليت مت ضبطها لربنامج البحث العلمي يف إطار التوجهات الوطنية اليت
مت إدراجها ضمن االسرتاتيجية الوطنية للتنمية وذلك خاصة بالعمل على:
• تعصري البنية األساسية ودعم ىياكل البحث بالتجهيزات العلمية ذات التكنولوجيا
العالية
• مواصلة تركيز األقطاب التكنولوجية ودعمها
• توظيف التعاون الدويل خلدمة منظومة البحث العلمي
• تطوير التكوين عرب البحث
• تركيز نظام وطين للحوكمة يف جمال البحث للبحث والتجديد.
• وضع نظام إدارة اجلودة مبراكز البحث للنهوض مبنظومة تثمني البحث العلمي

برن ـ ـ ـ ـ ـ ــامج البحـ ـ ــث العل ـمـ ــي
املؤشر :1.1.2نسبة رساالت الدكتوراه اليت متت مناقشتها.
الهدف  :1.2الترفيع من اإلنتاج املؤشر :2.1.2عدد املنشورات العلمية لكل باحث قار.
العلمي وتحسين جودته.
املؤشر :3.1.2عدد املنشورات املشرتكة (  )Copublicationلكل
باحث قار.
املؤشر :1.2.2عدد الرباءات املسجلة يف املؤسسات العمومية للتعليم العايل
والبحث ويف ىياكل البحث.

الهدف  :2.2دعم نقل وتثمين
نتائج البحث.

املؤشر :2.2.2عدد اتفاقيات الشراكة بني ىياكل البحث واملؤسسات
اإلقتصادية.
املؤشر :2.2.2عدد املشاريع املتأتية من تثمني البحث ومن تفرغ وتنقل
الباحثني.

الهدف  :3.2وضع نظام تصرف
في جودة البحث والتجديد.

املؤشر  :3.3.2نظام إدارة اجلودة يف جمال البحث العلمي والتجديد.

برنـ ـ ـ ـ ـ ــامج الخدمـ ـ ـ ـ ـ ــات الج ـ ـ ـ ـ ــامعية
يشمل برنامج اخلدمات اجلامعية كل اخلدمات املسداة لفائدة الطلبة
وذلك من خالل:
• تطوير منظوميت االطعام والسكن اجلامعي ودعم جودهتما
• دعم اإلحاطة املادية للطالب عرب الزيادة يف مقادير املنح وتوسيع
دائرة املنتفعني.
• دعم اإلحاطة الصحية والنفسية للطالب
• تكثيف األنشطة الثقافية والرياضية وتنويعها بالوسط اجلامعي

برنـ ـ ـ ـ ـ ــامج الخدمـ ـ ـ ـ ـ ــات الج ـ ـ ـ ـ ــامعية
املؤشر:1.1.3نسبة املبيتات واألحياء اجلامعية اليت ال يتجاوز عدد املقيمني هبا
طاقة استيعاهبا القصوى.
الهدف:1.3تطوير منظومة املؤشر :2.1.3نسبة مؤسسات السكن اجلامعي اليت توفر خدمات جامعية
السكن واإلطعام الجامعي .متكاملة للطلبة.
املؤشر :3.1.3نسبة املطاعم اجلامعية اليت تتوفر هبا مرافق متكاملة وذات جودة
عالية يف جمال اإلطعام اجلامعي.
املؤشر :1.2.3نسبة الطلبة املتحصلني على القسط األول من املنحة اجلامعية إىل
غاية  31أكتوبر من السنة .
الهــدف  :2.3تحسين
املؤشر :1.2.3نسبة املؤسسات املنتفعة بزيارات منتظمة لألخصائيني النفسيني .
االجتماعية
اإلحاطة
والنفسية للطالب.
املؤشر :1.2.3نسبة املؤسسات السكن اجلامعي املنتفعة بالتغطية الصحية لفائدة
الطلبة.
الهدف  :3.3تحسين املؤشر :1.3.3نسبة اخنراط الطلبة بالنوادي.
اإلحاطة النفسية وتطوير
الثقافية املؤشر  :2.3.3نسبة تأطري الطلبة بالنوادي الثقافية والرياضية داخل مؤسسات
األنشطة
اخلدمات اجلامعية.
واالجتماعية.

برن ـ ـ ـ ـ ــامج القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة والمس ـ ــان ـ ــدة
برنامج القيادة واملساندة ىو برنامج دعم لربنامج التعليم العايل وبرنامج
البحث العلمي وبرنامج اخلدمات اجلامعية ويهتم باجلوانب التالية :
• حتسني التصرف يف املوارد البشرية .
• تطوير املنظومة املعلوماتية.
• تطوير التصرف يف البنايات والتجهيزات.

برنـ ـ ـ ـ ـ ــامج القي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة والمس ـ ــانـ ـ ـ ــدة
الهدف  :1.4تحسين
التصرف في الموارد
البشرية.

املؤشر :1.1.4نسبة تأطري األعوان اإلداريني والفنيني والعملة.

املؤشر :2.1.4عدد األعوان املكونني بالنسبة للعدد اجلملي لألعوان.
املؤشر :2.1.4نسبة رضاء املشاركني يف الدورات التكوينية .
املؤشر :1.2.4نسبة اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة .

الهدف  :2.4تطوير
المنظومة المعلوماتية.

املؤشر.:2.2.4نسبة املؤسسات اليت تتمتع بسرعة تدفق انرتنات تفوق 40
ميقابايت  /الثانية.
املؤشر :3.2.4نسبة اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة.

الهدف  :3.4تحسين
التصرف في البناءات
والتجهيزات.

املؤشر  :1.3.4نسبة املؤسسات اليت تعمل يف فضاءات قارة .
املؤشر  :1.3.4معدل املدة املقضاة إلجناز الصفقات العمومية.
املؤشر  :2.3.4نسبة اجناز اإلقتناءات من التجهيزات العلمية.

