
ليلى جدي: اعداد

رئيسة خلية الحوكمة 

بوالية تونس



خالاي احلوكمةالحداثاالطار العام 
تعود جذور طرح مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى:

قصور منوال التنمية السائد❑

العمل االداري مردوديةضعف ❑

ضعف تأثير املشاريع العمومية❑

ضعف برامج مكافحة الفساد❑



خالاي احلوكمةالحداثاالطار العام 
املواطن و تغير املناخ السياس ي و االجتماعي مما فرض على االدارة االستجابة لتطلعات✓

املجتمع املدني بمختلف مكوناته

:بـضرورة اخضاع االدارة الى جملة من املقتضيات املتعلقة 

الشفافية❖

الحياد❖

علوية القانون ❖

املساءلة❖

النجاعة❖



احلوكمة مقاربة إلصالح االدارة
 الّرشيدة للحوكمةتعريف البنك الّدولي:

ريقةهيالّرشيدةالحوكمة
ّ
املواردفيالعموميللّتصّرفمابلدفيالّسلطةبهاتمارسالتيالط

:يحددوهذااملفهوم.(الّتنميةتحقيقأجلمنواالجتماعّيةاالقتصادّية

.رشيدةقدرة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات فّعالة ✓
ؤون االقتصادّية واالجت✓

ّ
ماعّية والّتفاعالت مراقبة املواطنين والّدولة للمؤّسسات التي تدير الش

.فيما بينها



االدارةالصالحاحلوكمة مقاربة 
 املتعلق باملصادقة على مدونات سلوك و أخالقيات 2014لسنة 3040تعريف األمر عدد

:العمومي العون 

قوق والحاملسؤولياتيحدداملؤسس ي،املستوى علىوالتوجيهللرقابةنظامهي
قراراتاللصنعالالزمةواإلجراءاتالقواعدويوضحاملعنيةالفئاتجميعمعوالعالقات
الثقةويعزز ةواملساءلوالشفافيةالعدالةيدعمنظاموهو.الهيكلبعملاملتعلقةالرشيدة

.العملبيئةفيواملصداقية



أهداف احلوكمة
(تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية)لإلدارة ضمان األداء الجّيد ✓

وضع االطر الكفيلة بالحّد من تضارب املصالح ✓

املتابعة والتقييم لألداء بشكل مستمر   ✓

تحقيق التنمية املستدامة و العادلة✓



أهداف احلوكمة
ضمان املحاسبة واملساءلة و حكم القانون ✓

املال العاموادارةالنزاهة والشفافية في استخدام السلطة ✓

تعزيز الثقة واملصداقية في االدارة ✓

تحقيق تكافؤ الفرص واملساواة✓

املشاركة في أخذ القرارات ✓

منع تضارب املصالح✓



:مبادئ احلوكمة .
الشفافية
 فافّيةتقتض ي

ّ
مح للمواطن توفير املعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسالش

".األخطاءبالحصول على املعلومات الّضرورّية للحفاظ على مصالحه واكتشاف

املسؤولّية

عي أو معنوي تعني املسؤولّية جملة القواعد التي على أساسها يتحّمل شخص طبي
بهابأعمال معّينة أو امتناعه عن القيام قيامهالتبعات الّناتجة عن 



:مبادئ احلوكمة 

املشاركة
ترحبمقاملهتّمينأوإيجاباأوسلبااملعنّيينالجماعاتأواألفرادتشريك:باملشاركةُيقصد

ةأوبرنامجأومشروع
ّ
القرارصنععملّيةفيسياسةأوخط

ذاتها،لةالّدو ذلكفيبماواملؤّسساتاألشخاصجميعفيهيكون للحكممبدأالقانون سيادة
ساوي الجميععلىوتطّبقعلنا،صادرةقوانينأماممسؤولين

ّ
قضاءإلىطارهاإفيويحتكمبالت

مستقل



 اساس ي مختلف هذه املبادئ و االهداف تتنزل ضمن مطلب:

 التنميةبما يخدم اهداف التحديث االداري تحقيق



العموميةة خلية احلوكمة يف تغيري قيم الوظيفمسامهة
.وأهدافهاالعموميةالوظيفةقيممسألةفيالنظرتعميقتقتض يالتحديثعملية➢

:بينالعالقاتتنظيميكتسيهاالتيالقصوى األهمية➢

مواطن/إدارة-

موظف/إدارة-

مواطن/موظف-

+جدوى ال+النجاعةمفاهيمعلىوتأسيسهااملرحلةملقتضياتمالئمةجديدةقيمتكريسضرورة➢

.املسؤولية+الشفافية

.واسعنطاقعلىبهاوالتعريفالقيمهذهنشرعلىالحرص➢



خلية احلوكمة يف تقييم االداء مسامهة
العموميةالبرامجواملوظفاداءيشملالتقييم➢

.املوظفأداءعلىاملباشرتأثيرهاإلىبالنظروذلكالجوانبلهذهالالزمةاألهميةإيالء➢

محيطهشهدالذيالتطور مقتضياتمعتتالءمجديدةبمفاهيموالواجباتالحقوق منظومةتعزيز➢

.(الشفافيةالحرفية،،النجاعةاملساءلة،)املجتمعوتطور العموميةالوظيفة



خلية احلوكمة يف تنظيم العملمسامهة
م,العامّ الّصالحو املواطنخدمةفيالعموميةاإلدارة":الدستور من15الفصل

ّ
نظ

ُ
ت

اعدقو وفقو,العامّ املرفقِاستمرارّيةواملساواةو الحيادمبادئوفقتعملو 

«.املسائلةو النجاعةو النزاهةو الشفافّية

.املبادئهذهتجسمعملمذكراتواجراءاتادلةاصدار❖

.ووظيفيةهيكليةمقاربةوفقالعمللتنظيمالتدخل❖



خلية احلوكمة يف ضمان النفاذ املتساويمسامهة
و العادل للمرفق العمومي

نشر شروط الحصول على الخدمات

اعتماد الرقابة املزدوجة على عمل العون العمومي

منع تضارب املصالح

لى حياد ضمان التداول على الوظائف التي تتضمن مخاطر مرتفعة من حيث التأثير ع
العون 

االستجابة للتظلم في اجال معقولة



:خاللمن 

ضمان خدمات ادارية ناجعة✓

املساعدة في أخذ القرار✓

مناخ جاذب لالستثمار✓

مشاريع عمومية ناجعة و ذات تأثير على املواطن✓



ضمان خدمات ادارية انجعة

 سياسة توظيف ناجعة وتنمية قدرات االعوان اعتماد

ضمان اطار تنظيمي و هيكلي قادر على االستجابة لتطلعات املواطن الحريف

 دةامكانية اعتماد مرجعيات للتصديق لتحديد املستوى االدنى من معايير الجو

نشر شروط الحصول على الخدمات و اجالها



ضمان خدمات ادارية انجعة
 تبسيط اإلجراءات وتسريع تنفيذ املشاريع العمومية.

التوظيف األمثل للموارد والثروات املتاحة.

ة على اعتماد المركزية القرار بخصوص االستثمار العمومي وتحديد أولويات التنمي

(.  قطاعي–بعد أن كان منوال التنمية مركزي ) املستوى الجهوي 

إحداث اللجنة الجهوية لالستثمار : حسن التنسيق بين األطراف املتدخلة



املساعدة يف أخذ القرار
  ية آلّيات الديمقراطّية الت: " من الدستور 138الفصل

ّ
و , شاركّيةتعتمد الجماعات املحل

ي إعداد لضمان إسهام أوسع للمواطنين و املجتمع املدني ف, مبادئ الحوكمة املفتوحة
."لقانون برامج التنمية و التهيئة الترابّية و متابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه ا

 اصات تشريك أصحاب املصلحة و اخضاع القرار الستشارة اختص: اعتماد الية املشاركة
متنوعة

ضمان احترام الصيغ الشكلية التخاذ القرار



مناخ جاذب لالستثمار

:لتشجيع االستثمار توجه عناية خاصة لتحسين مناخ األعمال 

تدعيم املنافسة والشفافية

تبسيط اإلجراءات اإلدارية

تقوية نظام حقوق األعمال

تكليف مخاطب وحيد

احترام امللكية الفكرية والتجارية



مشاريع عمومية انجعة و ذات أتثري على املواطن
 و يتحرص الّدولة على حسن التصّرف في املال العموم" 3الفقرة : من الدستور 10الفصل

زمة لصرفه حسب أولوّيات 
ّ
و كّل نع الفسادتعمل على مالوطني و اإلقتصادتّتخذ التدابير الال

."الوطنيةما من شأنه املساس بالسيادة 



مشاريع عمومية انجعة و ذات أتثري على املواطن
 مثال ات و معايير واضحة لتحديد االولويتشاركيةاختيار املشاريع يتم وفق منهجية  :

.للتنمية وبرنامج التنمية املندمجةالجهوي البرنامج 

تضبط بصفة مسبقةمعاييرالتقييم

 في نفس الوقت والتراتيبالتصرف في املشاريع العمومية يتم وفق مقاربة تضمن احترام
النجاعةاحترام مبادئ 

الهدف االساس ي هو ترشيد االنفاق العمومي



تركيز خلية الحوكمة•

نشاط خلية الحوكمة•

برنامج عمل الخلية•



احداث اخللية
لسيدامنشورصدورمنذالرشيدةالحوكمةخليةبإحداثالواليةبادرت❑

تكريسحول2012مارس27بتاريخ16عددالحكومةرئيس
يسرئالسيدومنشورالفسادومقاومةالرشيدةوالحوكمةالشفافية
صالحياتبضبطالمتعلق2012ديسمبر27بتاريخ55عددالحكومة

.الرشيدةالحوكمةخاليا

2016نة خالل الثالثية األخيرة لساعادة هيكلة الخلية وتفعيلها تمت ❑
المؤرخ في 2016لسنة 1158وذلك تبعا لصدور األمر الحكومي عدد 

المتعلق بإحداث خاليا الحوكمة وضبط مشموالتها 2016أوت 12
.2016سبتمبر 9بتاريخ 74الصادر بالرائد الرسمي عدد 



لياجلانب اهليك: تركيز اخللية ضمن هيكلة االدارة
و اجلانب الوظيفي

اعتماد صيغة عدم التفرغ❑

إلحاق الخلية بالكتابة العامة❑

للحوكمةربط الصلة مع الخلية المركزية ❑

(صرفخلية مراقبة الت)عالقة الخلية بهياكل البحث والتقصي ❑

دور الخلية فيما يخص التنظيم و االساليب❑



اضحةشروع اخللية يف عملها يقتضي تبين مقاربة و
و تعميمها على خمتلف شرائح االعوانللحوكمة

هيكل مساندة

هيكل توقي

هيكل يقظة



حماور عمل اخللية
:التاليةالمحاورالخليةنشاطشمل

سينتحبهدفالواليةومصالحدوائربمختلفالعملواقعتشخيص❑
.النافذةوالتراتيبالنصوصوتطبيقاألداء

اللجانعديدعضوية❑

كمةالحوبمبادئعالقةفيالتنظيميةاالجراءاتباقتراحالمبادرة❑

تفعيلهاالياتوالسلوكمدونة❑

.للتكوينالسنويالبرنامجوتنفيذإعدادعلىاإلشراف❑

للمعلومةللنفاذالعاماإلطاربلورة❑

للموظفالئقعملفضاءإحداث❑

بالمكاسبالتصريح❑



الدارةالتكفل ببعض االلتزامات القانونية المحمولة على ا

يتعلق 2017مارس 7مؤرخ في 2017لسنة 10قانـون أساسي عدد 
باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين

ـ يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضع ألحكام هذا القانون،7الفصل 
ت الفساد تحديد الهيكل اإلداري المختص داخله، بتلقي اإلبالغ عن شبها

الهيكل "بـويشار إليه فيما يلي.فيهاالمحالة إليه من قبل الهيئة والبحث 
".المختصاإلداري 

ه كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع ألحكام هذا القانون أن يوج
لرسمي إلى الهيئة في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد ا

ني الخاص للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد اإللكترو
.بهبالهيكل اإلداري المختص ونشرها على الموقع اإللكتروني الخاص



تفعيلهامدونة السلوك و اليات 

ـتعمل الخلية على تقييم االلتزام ب

.المهنيالمحيطداخلالعالقات-❑

.المهنيالمحيطخارجالعالقات-❑

تضاربحاالتفيالتصرف-❑

المصالح

.الهدايا-❑

.الفسادعناإلبالغ-❑

.النزاهة❑

.الحياد-❑

.المساءلة-❑

.الشفافية-❑

النجاعة-❑



تشخيص واقع العمل بدوائر ومصاحل  الوالية

وذلك من خالل عقد اجتماعات دورية مع مختلف المصالح 
:والدوائر قصد

والتراتيبالنصوصلمختلفالسليمالتطبيق

العملتلمتطلبامالئمتهاعدميتبينالتيالنصوصجرد

التصرفنقائصتجاوزسبلتحديد



لتكويناإلشراف على إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي ل
الرفعهدفبوذلكوالدوائراملصالحمختلفحاجياتتشخيصعنمنبثقتكوينبرنامج

.واملهاراتالقدراتوتحسيناملوظفينأداءمن

يادبالحااللتزامغيرهامناكثرتقتضيالتيالوظائفاستهداف

.المصالحتضاربتفاديو

(عتمدياتهاومالوالية)للموظفينالتكوينفرصلزيادةللتكوينداخليةحلقاتإحداث

.بمهامهممباشرةعالقةذاتمحاور في



علوماياملسامهة يف حتيني وسائل التنظيم و النظام امل
مصلحةكلمهامتحديد:مهامبطاقات.

اإلداري العملألداءاألعوانمنالالزمالعددتحديد:اطارقانون اعداد

هاراتاملأواالختصاصأواالزمةالكفاءاتتحديد:الكفاءاتفيللتصرفاطار
مهمةكلألداءالضرورية

إداري عملأومهمةكلإنجازمراحلتوثقأدلةإعداد:اإلجراءاتدليل

للتصرفاعالميةمنظومات



حنو فضاء عمل الئق
فضاء عمل الئق يتوفر على معدات التصرف اإلداري الحديث

العناية باالستقبال

العناية بالعمل االجتماعي



التصريح ابملكاسب
 فردية للمعنيين بالتصريحمكاتيبتوجيه

موافاة الهيئة بقائمة املصرحين

االجابة على تساؤالت املطالبين بالتصريح

متابعة دائمة الحترام واجب التصريح عند نقل املهام



بلورة اإلطار العام للنفاذ للمعلومة

المعلومةإلىالنفاذعنمسؤولتكليف.

موقعتحيينفيالنظرمختصةلجنةصلبالخليةتواصلكما

العملوالمفتوحةللبياناتقاعدةتركيزقصدتونسواليةواب

والعملاالدارةمنالمسداةالخدماتوجردالتلقائيالنشرعلى

والحوكمةالنزاهةأهدافوخدمةالشفافيةدعمبهدفنشرهاعلى

.الرشيدة



افاق عمل اخللية
 حوكمةمدونة الخلية تعتزم انجاز

وجه تتضمن مدونة الحوكمة السياسات المعتمدة بالنسبة لمختلف أ

....التصرف في الموارد البشرية ، إسناد التراخيص: التصرف

من مكونات مدونة الحوكمة سياسة االفصاح عن المعلومات

اعداد أدلة للتعهد بحاالت التبليغ

اعداد أدلة للتصرف في حاالت تضارب المصالح

اعداد استبيان حول مدى االلتزام بقواعد مدونة السلوك



شكرا على االنتباه


