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المخطط االستراتيجي لتأهيل الموارد البشرية

عناصر العرض
السياق العام
األهداف العامة
المخطط االستراتيجي
مشاريع تفعيل المخطط االستراتيجي
بطائق تقنية عن المشاريع

السياق العام
 ثفػّو مغامّن الظؽاب الملنُ الؾامُ (  20غشت )2009؛
أ
 اؿجلٌام المصاور ذات الؿبكّة فُ ورش اإلضالح الكغائُ :
•
•
•
•
•
•

دغم عماهات الؿجكاللّة
ثصعِح الموظٍمة الكاهٍهّة
أ
ثاًّو الٌّاهو الكغائّة و اإلدارِة
أ
ثاًّو المٍارد البشػِة
الػفع من الوراغة الكغائّة
ثظلّق الكغاء

أ
 ثوفّغ مكاضع زاللجي من طالل الجػهّؼ غلَ اًم المصاور المػثبؽة بمعِػِة المٍارد البشػِة:
«  ...تأهيل الموارد البشرية  ،تكوينا و أداء و تقويما ،مع العمل على تحسين األوضاع المادية للقضاة و موظفي العدل»...؛
«...تأهيل الهياكل القضائية و اإلدارية  ،وذلك بنهج حكامة جيدة للمصالح المركزية لوزارة العدل و للمحاكم»...

األهداف العامة

أ
أ
ثوؽلق معِػِة المٍارد البشػِة فُ بلٍرة مظؽؽٌا الؿجػاثّرُ من الًعاف الجالّة للٍضٍل الَ غاِات اؿمَ ثصكق الهػناؿات الموشٍدة:

أ
الًعاف

الهػناؿات
• الؿجرابة لجؽلػات وشازّات المػثفكّن لجػؼِؼ خكجٌم بموظٍمة
الػعالة

أ
• الؿجدمار فُ الػاؿمال البشػي هػافػة للجكعم و
لاؼػة لإلضالح

آ
أ
ثمجّع المٍظف بنافة شكٍلي من ازو ثٍفّػ ال لّات و
المواخ المٌوُ المالئم

الؿجرابة لجؽلػات وشازّات المػثفكّن لجػؼِؼ خكجٌم بموظٍمة الػعالة

الهظػاط فُ موظٍمة الصنامة الرّعة

الؿجرابة لمجغّػات الظػفّة العاطلّة و الظارزّة

ثػؼِؼ خكة المٍظف بإدارثي و شدي غلَ الهظػاط الفػال فُ
الػفع من زٍدة المػفق
الػفع من زٍدة الظعمات

المخطط االستراتيجي لتأهيل الموارد البشرية:
المحاور االستراتيجية للمخطط

ثبلٍر معِػِة المٍارد البشػِة مظؽؽٌا الؿجػاثّرُ فُ اؼار ؿّػورة مؾجعِمة ثجكاؼع مصاورًا فُ اثؾاق مغبٍط لجصكّق الجنامو الموشٍد الن فّو بإهراح المظؽػ؛ لغلم ثم الجػهّؼ غلَ المصاور الظمؽ
آ
الثّة:

تأهيل الموارد البشرية

اغجماد المكاربات الصعِدة
فُ ثعبّػ المٍارد البشػِة

ثصعِح موظٍمة

الجنٍِن

آ
اشعاث الّات لعغم
موظٍمة المػالبة
و الجكّّم

أ
الؿجغالل المدو
للجنوٍلٍزّا الصعِدة

ثػشّع الٌّاهو اإلدارِة و
دغم الالثػهّؼ

المحور االستراتيجي  :1اعتماد المق اربات الحديثة في تدبير الموارد البشرية

أ
آ أ
أ
ثػاًن المعِػِة غلَ زػو اؿالّب ثعبّػًا و الّاثٌا اه دػ اهؾراما مع المكاربات الصعِدة بما ِغمن ثصعِدا مؾجمػا وفق طّارات اؿجػاثّرّة ثوجكُ الهؾب لجصكّق الوجائذ المجٍطاة ( فُ ثنامو ثام مع
الجٍزٌات الػامة للكؽاع)

ثفػّو الػمو بمػزػّة الٍظائ ف و الن فاءات

أ
اغجماد الجعبّػ الجٍلػُ لغعاد المٍظفّن و الٍظائ ف و الن فاءات

المشاريع

آ
اغجماد الّات ثكّّم شرم الػمو و ثصعِع الظطاص

أ
اغعاد مشػوع الجعبّػ غلَ اؿاس الوجائذ

آ
ثؽٍِػ الّات المػالبة العاطلّة

المحور االستراتيجي  :2تحديث منظومة التكوين

اؿجغالل المػؽّات المؾجظلطة من الصازّات الجنٍِوّة المػبػ غوٌا

المشاريع

اغعاد بػهامذ ثنٍِن لجكٍِة الكعرات الجعبّػِة للمؾؤولّن

اثمام مظؽػ الجنٍِن

المحور االستراتيجي  :3احداث آليات لدعم منظومة المراقبة و التقييم

أ
آ
اغعاد الّات ثكّّم الداء الٍظّفُ
آ
اغجماد الّات مػلٍماثّة لجكّّم اإلهجازّة
( بػهامذ مػلٍمّاثُ)

المشاريع
ثؽٍِػ بػهامذ مػالبة المٍاظبة و الصغٍر

اثمام مشػوع ثؽٍِػ موظٍمة المػالبة اإلدارِة و المٌوّة

المحور االستراتيجي  :4االستغالل األمثل للتكنولوجيا الحديثة

الوظام الموعمذ لجعبّػ المٍارد البشػِة
SIGRH

المشاريع

بػهامذ ثصعِع الصازّات الجنٍِوّة

بػهامذ مػلٍمّاثُ لججبع مػزػّة الٍظائ ف و الن فاءات

المحور االستراتيجي  :5ترشيد الهياكل اإلدارية و دعم الالتركيز

مشػوع الجوظّم الٌّنلُ لٍزارة الػعل

مشػوع لػار ثوظّم و اطجطاضات
ه جابات الغبػ و ه جابات الوّابة الػامة

المشاريع

مشػوع لػار ثوظّم الموعوبّات الرٌٍِة
و المعِػِات اإلللّمّة وثصعِع اطجطاضاثٌا
أ
مشػوع اشعاث المػاهؼ الرٌٍِة لرشّف المصاهم
وثوظّمٌا و ثصعِع اطجطاضاثٌا

مشػوع دلّو مؾجٍِات الجفٍِظ فُ مرال الجعبّػ

آ
ثٍفّػ ال لّات المػلٍماثّة للجعبّػ الموعمذ غلَ المؾجٍى الالممػهؼ

بطائ ق تقني ة ع ن المشاري ع

بطاقة تقنية حول :
مشروع التدبير التوقعي ألعداد الموظفين والوظائف والكف اءات
اؿم المشػوع :
أ
الجعبّػ الجٍلػُ لغعاد المٍظفّن والٍظائ ف والن فاءات  :الغي ِمدو الٍخّكة المػّارِة الجُ ثكٍم هو إدارة بإهرازًا بٍاؿؽة فػِق غمو منٍن لٌغى الغاِة من طالل إغعاد وضف
ثصلّلُ لما ثجغموي هو وظّفة من بّاهات مفطلة وثصعِع المٍاضفات والشػوط الٍازب ثٍفػًا لشغلٌا ومن ثم بلٍرة إؼار مػزػُ للن فاءات ِمنن من عبػ الٍظائ ف المٍزٍدة
أ
أ
أ
أ
أ
والبّاهات المنٍهة لٌا مع زػد المػاِّػ الجُ ثجؽلبٌا هو وظّفة ،وِؾمس بالجالُ غلَ المؾاغعة فُ الؿجدمار المدو للمٍارد البشػِة ؿٍاء ثػلق المػ بالجٍظّف او الجػلّة او ثكٍِم الداء
أ
أ أ أ
او الجادِب او الجنٍِن المؾجمػ او ثؽٍِػ الٌّاهو الجوظّمّة ،وبالجالُ الهجكال من ثعبّػ المٍظفّن إلَ ثعبّػ ثٍلػُ.
أ
• اغجماد أ مكاربة الجعبّػ الجٍلػُ هوجّرة موؽكّة وشجمّة لمػزػّة الٍظائ ف والن فاءات الغاِة موي وعع مظؽػ ثٍلػُ همُ وهّفُ ٌِم اغعاد المٍظفّن ( )effectifsوالٍظائ ف
ًعاف المشػوع :
والن ا
)Les emplois et les compétences
فاءات (

المورؼة:
المػاشو
أ
• إهراز دلّو موٌرُ لغعاد المٍظفّن والٍظائ ف والن فاءات باللغة الفػهؾّة وًٍ لّع الجػزمة باللغة الػػبّة.
أ
• ثوظّم دورة ثنٍِوّة لمعة خالخة اِام ( من  28إلَ غاِة ِ 30واِػ  )2009بمكػ المعرؿة الٍؼوّة لإلدارة بجوشّؽٌا الؾّع:
الجعبّػ الجٍلػُ للٍظائ ف والن فاءات بٍزارة الٍظّفة الػمٍمّة بفػهؾا.

Philippe CLERGEOT

رئّؽ لؾم

بطاقة تقنية حول :
مشروع التدبير التوقعي ألعداد الموظفين والوظائف والكف اءات ( تتمة)

•
•
•
•
•
•

المػاشو المػثكبة:
أ
أ
أ
اطجّار الؽػِكة المدو من ازو اهراز المشػوع :اهجكاء من جب للعراؿات او إهرازى داطلّا بالغجماد غلَ الن فاءات العاطلّة،
أ
المػشلة الولَ :إغعاد طػِؽة لمٍالع الػمو Cartographie des postes de travail
المػشلة الداهّة :زػد للٍظائ ف والن فاءات الموبدكة غن طػِؽة مٍالع الػمو لمرمٍع المٍظفّن والجػاح الصلٍل الجُ ِرب اغجمادًا؛
المػشلة الدالدة :ثطٍر وإغعاد هظام للمؾارات المٌوّة الومٍذزّة الظاضة بٍزارة الػعل؛
أ
المػشلة الػابػة :ثطٍر وإغعاد همٍذج للجعبّػ الجٍلػُ لغعاد المٍظفّن والٍظائ ف والن فاءات؛
المػشلة الظامؾة :وعع همٍذح الجعبّػ الجٍلػُ غلَ مؾجٍى الٍالع وثصعِع الصلٍل الوازػة.

الجفاغالت:
• ًواك ثفاغالت مباشػة مع مشارِع ثورؼًا معِػِة المٍارد البشػِة:
• مػزػّة الٍظائ ف والن فاءات إذ ِفجػض اغجماد مكاربة الجعبّػ الجٍلػُ الكّام بػملّة زػد غلَ مؾجٍى مٍالع الػمو بمرمٍع الٍظائ ف والن فاءات؛
أ
• هما ان مػشلة إهراز " طػِؽة مٍالع الػمو" ؿجػجمع غلَ مورؼات ثٍضّف المٌام فُ إؼار مشػوع « ثصعِع ططاص المٍارد البشػِة» .

بطاقة تقنية حول :
مشروع استغالل المعطيات المستخلصة من الحاجيات التكوينية المعبر عنها
اؿم المشػوع :
دلّو الشجّازات الجنٍِوّة
أ
اًعاف المشػوع :
• رضع زمّع الشجّازات الجنٍِوّة الفػدِة الظاضة برمّع المٍظفّن والشجّازات الجنٍِوّة الرماغّة الجُ ثٌم ؿّػ مظجلف المطالس؛
• إغعاد مظؽػ ثنٍِوُ طاص بالكؽاع وثوفّغى بالجوؾّق مع المػٌع الػالُ للكغاء.
•
•
•
•

اشو المورؼة:
إغعادالمػ
الشجّازات الجنٍِوّة الٌعف موي شػح هّفّة موء الؿجمارات الظاضة ببؽالات الشجّازات الجنٍِوّة الفػدِة والرماغّة ؛
دلّو
ثنٍِن المعِػِن الفػغّّن اإلللّمّّن لشػح فصٍى دلّو الشجّازات الجنٍِوّة وهّفّة موء الؿجمارات و ثنلّفٌم بجٍزِع هؾض العلّو والؿجمارات بالعوائػ الؿجئوافّة الجُ
أ
ِػملٍن فٌّا هما اوهلت إلٌّم مٌمة غكع ازجماغات مع رؤؿاء مطالس ه جابات الغبػ وه جابات الوّابة الػامة لشػح فصٍى العلّو ؛
ثرمّع الؿجمارات الظاضة بالشجّازات الجنٍِوّة الفػدِة والرماغّة لمظجلف مصاهم المملنة و اإلدارة المػهؼِة؛
زِارة زمّع العوائػ الؿجئوافّة بالمملنة لشػح فصٍى دلّو الشجّازات الجنٍِوّة وؼػِكة موء الؿجمارات ؛

• إغعاد ثؽبّق مػلٍماثُ موعمذ طاص بالجنٍِن؛
أ
أ
أ
• إهراز المظؽػ الجنٍِوُ الظاص بالكؽاع فُ غغٍن الشٌػ الربع المكبلة والجوؾّق مع المػٌع الػالُ للكغاء لطع ثوفّغى غلَ ان ثجنلف وزارة الػعل (معِػِة المٍارد البشػِة)
البػعيلّع اإلهراز
بالجكّّمػاشو
الم
للجنٍِن.:

بطاقة تقنية حول :
مشروع برنامج تحديد الحاجيات التكوينية
اؿم المشػوع :
البػهامذ المػلٍمّاثُ لجصعِع الصازّات الجنٍِوّة
أ
اًعاف المشػوع :
•
•
•
•
•

ؼبع زمّع البؽائق الظاضة بالشجّازات الجنٍِوّة الفػدِة المػبػ غوٌا من لبو المٍظفّن؛
ثصلّو الشجّازات؛
أ
اؿجظػاج المػؽّات من ازو إغعاد المظؽػ الجنٍِوُ؛
اغعاد لٍشات الكّادة الظاضة بموظٍمة الجنٍِن؛
آ
ثٍفّػ الّة لجكّّم بػامذ الجنٍِن.
الجؽبّق:

بطاقة تقنية حول :
مشروع تفعيل العمل بمرجعية الوظائف و الكف اءات
اؿم المشػوع :
مػزػّة الٍظائ ف والن فاءات
أ
اًعاف المشػوع :
أ
• ثصؾّن الػاللات بّن المجكاعّن من زٌة والمػفق الػام من زٌة اطػى داطو ؿّاق ؿمجي النبػى الجغّّػ المؾجمػ؛
أ
أ
أ
• ثٍفّػ اداة لثظاذ الكػار ولٍعع اؿؽ الجعبّػ الجٍلػُ لغعاد المٍظفّن والٍظائ ف والن فاءات؛
أ
أ
• مؽابكة الٍظّفة الهؾب للػزو الهؾب وثؾٌّو الجؽٍرات الجٍلػّة للكؽاع وثؽٍِػ الن فاءات لرمّع المٍارد البشػِة؛
المػاشو المورؼة:
• ثصعِع زمّع بؽائق الٍظائ ف الوٍغّة  Emplois-typeالظاضة بمظجلف المعِػِات باإلدارة المػهؼِة؛
• ثصعِع زمّع بؽائق الٍظائ ف الوٍغّة الظاضة بالمطالس الالممػهؼة والجُ شملت:
أ
أ
• مظجلف مصاهم المملنة برمّع اهٍاغٌا باؿجدواء المرلؽ الغلَ(وًمت البؽائق الٍظائ ف الوٍغّة مرال ه جابة الغبػ وه جابة الوّابة الػ امة هما ًمت مر ال الكغاء ( رائؿة
وهّابة)؛
• بؽالة الٍظّفة الوٍغّة الظاضة بالمعِػ الفػغُ اإلللّمُ؛
• إعافة بػظ الٍظائ ف الوٍغّة الؿجػاثّرّة الغّػ المٍزٍدة غلَ المؾجٍى المػهؼي هالمعلق العاطلُ  Auditeur Interneومػالب الجؾّّػ Contrôleur De Gestion
والمفجػض ثٍظّفٌا مؾجكبال.

بطاقة تقنية حول :
مشروع تفعيل العمل بمرجعية الوظائف و الكف اءات (تتمة)
المػاشو لّع اإلهراز:
•
•
•
•
•

غكع لكاءات مع الؾادة المعِػِن غلَ المؾجٍى المػهؼي لطع إثمام بؽائق الٍظائ ف الوٍغّة الظاضة بٌم والمطادلة غلٌّا إلدمازٌا فُ المػزػّة،
أ
أ
غػض الوؾظة الولَ من المػزػّة غلَ المؾؤولّن فُ غغٍن الؿابّع المكبلة،
بمرػد المطادلة غلَ المػزػّة ( بػع الجػعِالت إن هاهت ًواك ثػعِالت) ؿّجم ؼبع هؾض موٌا بمػعل طمؾة هؾض لنو مصنمة وثٍزِػٌا غلَ هافة المصاهم ؛
أ
مٍازاة مع ذلم ؿّجم ثوظّم اِام ثٍاضلّة مع المؾؤولّن الكغائّّن والدارِّن بالمصاهم لطع الجػػِف بالمػزػّة؛
أ
ثوظّم دورات ثنٍِوّة لفائعة زمّع المؾؤولّن غلَ المؾجٍِّن المػهؼي والالممػهؼ ثجػلق بنّفّة اؿجػمال المػزػّة هاداة لجعبّػ المٍارد البشػِة .

أ
• ًواك غعة ثكاؼػات بّن مشػوع مػزػّة الٍظائ ف والن فاءات اًمٌا الجكاؼع مع مشػوع الوظام المػلٍماثُ SAPبصّح ؿّجم إغواءى بمػزػّة الٍظائ ف والن فاءات لجعارك
الجفاغالت
شّح الن فاءات ومشػوع «ثصعِع ططاص المٍارد البشػِة» فُ المػشلة المكبلة الظاضة بجصعِع طػِؽة مٍالع الػمو.
الجعبّػ النّفُ من

بطاقة تقنية حول :
اتمام مشروع تطوير منظومة المراقبة اإلدارية و المهنية
اؿم المشػوع :
دلّو و موٌرّة المػالبة اإلدارِة و المٌوّة لن جابات الغبػ و ه جابات الوّابة الػامة
أ
اًعاف المشػوع :
أ
 ثطصّس مؾار الظؽة المؾجكبلّة فُ غمو ه جابة الغبػ وبواءًا غلَ اؿاس ؿلّم من طالل:
•
•
•
•
•

ثٍشّع اإلزػاءات داطو غمو ه جابة الغبػ ؛
أ
رضع الطجاللت فُ مرال ممارؿة غمو ه جابة الغبػ بمظجلف مصاهم المملنة فُ افق ثٍشّعى بالجوؾّق مع زمّع المعِػِات؛
موع الهصػافات الصاعػة والمؾجكبلّة الجُ ثػاهُ موٌا ه جابة الغبػ غن ؼػِق الججبع والمػالبة ؛
أ
غكلوة ثؾّّػ المٍارد البشػِة لن جابات الغبػ غن ؼػِق إغادة ثٍزِػٌا ثٍزِػا غكالهّا وبالشنو الغي ِغمن اشجػام الجوظّم الٌّنلُ لن جابات الغبػ واداء المٌام بالؾػغة والعلة
الالزمجّن ؛
أ
رضع منامن الغػف فُ اداء المٍظفّن بغّة إطغاغٌم للجنٍِن ؛

 الراهب الٍلائُ فُ المػالبة اإلدارِة والمٌوّة:
• زػو المٍظف غلَ العوام مصٍر غملّة إغادة ثوظّم الٌّاهو؛
أ
أ
أ
أ
• شماِجي من اي اهؼلق او اهصػاف وثكٍِم ؿلٍهي اإلداري والمٌوُ فُ افق ثكلّو الجنالّف وذلم بمػالرة الطؽاء غوع ظٌٍرًا ولبو اؿجفصالٌا بشنو ِؤدي إلَ ثفادي المجابػات
اإلدارِة وشجَ الروائّة فُ شكي الشُء الغي ِؾُء ل مصالة إلَ الكؽاع هنو.

بطاقة تقنية حول :
اتمام مشروع تطوير منظومة المراقبة اإلدارية و المهنية (تابع)

•
•
•
•
•

المػاشو المورؼة:
أ
المػشلة الولَ :ثٍضّف اإلزػاءات و شطػ الؾرالت؛
المػشلة الداهّة :شطػ و ثصّّن الوطٍص المؾؽػِة؛
المػشلة الدالدة :ثصعِع مػاِّػ و مرالت المػالبة اإلدارِة و المٌوّة؛
أ
المػشلة الػابػة :ثصعِع مؾجٍِات زِارات المػالبة و اهٍاغٌا؛
أ
المػشلة الظامؾة :ضّاغة دلّو اولُ؛
المػاشو لّع اإلهراز:

• غػض مشػوع العلّو لجرمّع المالشظات و اللجػاشات؛
آ
• اغعاد الّات الشجغال :بؽائق ،اؿجمارات ،هماذج الجكارِػ...
• دراؿة امناهّة اهراز بػهامذ مػلٍمّاثُ مجنامو لموظٍمة المػالبة اإلدارِة و المٌوّة؛
الجفاغالت

• المػالبة اإلدارِة و ثصعِع الظطاص هما وهّفا:
إغعاد بػهامذ إلغادة ثٍزِع المٍظفّن من طالل هجائذ المػالبة وزػلٌا رًن إشارة مطالس الجعبّػ مع عبػ الجٍازن وثلبّة ؼلبات الهجكال ،وذلم من طالل غعد الكغاِا الػائرة وغعد المٍارد البشػِة
أ
أ
شؾب هو شػبة او من جب ،ومكارهجي بجٍزِع الشغال وًّنلة ه جابة الغبػ.

بطاقة تقنية حول :
اتمام مشروع تطوير منظومة المراقبة اإلدارية و المهنية (تتمة)

الجفاغالت
• المػالبة اإلدارِة و مػزػّة الٍظائ ف والن فاءات:
أ
ثمنن المػالبة اإلدارِة والمٌوّة من الٍلٍف غلَ الٍظائ ف الؿجػاثّرّة الجُ ثصظَ بالولٍِة وفق مػاِّػ ومػلٍمات دلّكة من طالل ثٍعّس اطجطاضاثٌم ووضف لٍظائ فٌم بػّن
أ
المنان ،مما ِمنن اإلدارة المػهؼِة من ثصعِع ؿّاؿة ثٍظّفّة اه دػ غكالهّة وثصعِع هٍع الجنٍِوات المجؽلبة.
• ثصعِع الشجّازات فُ مّعان الجنٍِن:
أ
ثػع المػالبة اإلدارِة والمٌوّة اشعث ؼػق الجنٍِن من طالل الجٍاضو المباشػ والكػِب من المٍظف فُ اإلزػاءات الٍّمّة الجُ ثالمؽ هٍاشُ الػمو وططٍضا ثلم الرؼئّات الجُ لع
ِنٍن لٌا ولع ؿلبُ غلَ مػدودِة المٍظف .
• الجعبّػ الجٍلػُ:
آ
ثػثنؼ المػالبة اإلدارِة والمٌوّة غلَ المؾجرعات الجوظّمّة الصعِدة الجُ لع ثفػض ثوظّما وثػثّبا لن جابة الغبػ اطغة فُ الغجبار المجغّػات الصاضلة ،والجُ لع ثنٍن إدطال
أ
أ
أ
المػلٍمّات او ثوظّم الرشّف او بػمرة زعِعة ...

بطاقة تقنية حول :
مشروع اعتماد آليات تقييم حجم العمل و تحديد الخصاص
اؿم المشػوع :
مكاربة غلمّة فُ الجعبّػ الػعدي للمٍارد البشػِة بمصاهم المملنة
أ
اًعاف المشػوع :
آ
• وعع الّات لجكّّم شرم الػمو لمٍظفُ ه جابة الغبػ؛
أ
• وعع مكاربة غلمّة لجصعِع الصازّات الصالّة والمؾجكبلّة من المٍارد البشػِة الالزمة للمصاهم بمظجلف اضوافٌا ودرزاثٌا؛
المػاشو المورؼة:
•
•
•
•

أ
المػشلة الولَ  :ثشظّص الٍعػّة الػاًوة بالمصاهم البجعائّة؛
المػشلة الداهّة  :ثصلّو المػؽّات؛
المػشلة الدالدة  :ثشظّص الٍعػّة الػاًوة بمصاهم الؿجئواف والمصاهم البجعائّة الجُ شملٌا مشػوع مّعا؛
أ
المػشلة الػابػة  :اشجؾاب «مػاِّػ الهشؽة»
المػاشو لّع اإلهراز:

• ثؽبّق الومٍذج الغي ثمت بلٍرثي غلَ غّوة من المصاهم ِجم ثصعِعًا وفق مػاِّػ؛
• ثؽبّق الومٍذج غلَ بالُ مصاهم المملنة.

بطاقة تقنية حول :
مشروع تطوير آليات المراقبة الداخلية
اؿم المشػوع :
وشعة المػالبة العاطلّة للكػارات اإلدارِة و ازػاءات الجعبّػ
أ
اًعاف المشػوع :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إرؿاء مفٌٍم المػالبة الكبلّة للكػارات اإلدارِة؛
آ أ
إشعاث الّات اه دػ فاغلّة للجٍاضو و الجوؾّق مع مطالس المػالبة المالّة؛
أ
آ
آ
ثٍفّػ الّات الػفع من وثّػة الجاشّػ غلَ الكػارات اإلدارِة و ثنػِؽ اشجػام ازال اإلهراز هػامو فاضو فُ الػفع من مػدودِة المورؼات؛
آ
إزػاء ثكّّمات دورِة موجظمة ل لّات الجعبّػ لجصعِع مٍاؼن الغػف و الظلو شؾب الصازة؛
أ
ثكعِم الجػاشات غملّة لجصؾّن اإلزػاءات و اؿالّب الػمو؛
الجعلّق فُ زٍدة اإلزػاءات و الظعمات؛
أ
أ
طلق مؤشػات ثصؾّن زٍدة الداء ثوؾرم و اهشؽة المعِػِة؛
آ
ثٍفّػ الجعابّػ و ال لّات الالزمة لجكٍِة و ثػؼِؼ الن فاءات الجعبّػِة؛
أ
وعع اهظمة المجابػة و الجكّّم و ثصعِدٌا؛
المؾاًمة فُ إرؿاء موظٍمة الرٍدة و الؾٌػ غلَ ثصؾّوٌا و ثػمّمٌا؛
آ
أ
أ
أ
ثنػِؽ مفاًّم الجعبّػ الػمٍمُ الصعِح :الرٍدة ،المػدودِة ،ثبؾّػ اإلزػاءات ،الػمو بؾّػورة اإلزػاءات ،ثصكّق اهجازّة اه دػ بجنلفة الو و فُ اؿػع الزال...

بطاقة تقنية حول :
مشروع تطوير آليات المراقبة الداخلية (تتمة)
المػاشو المورؼة
•
•
•
•

أ
المػشلة الولَ :ثشظّص وعػّة مؾارات اهراز الكػارات اإلدارِة :اإلزػاءات  ،الكػارات ،المجعطلٍن  ،الػاللة مع مطالس المػالبة المالّة...
أ
أ
المػشلة الداهّة :شطػ همُ و هٍغُ لالطجاللت ال ه دػ شٍّغا المؤدِة الَ الصّلٍلة دون ثؾػِع ثاشّػة مطالس المػالبة المالّة مع ثصعِع هٍع اإلزػاء المػثبػ بٌا ؛
المػشلة الدالدة :ثرمّع هجائذ العراؿة و اؿجغالل المػؽّات المؾجظلطة للجػاح الصلٍل البعِلة؛
المػشلة الػابػة :ثوفّغ المكجػشات الػملّة * :اهراز هماذج مٍشعة للكػارات اإلدارِة و الؾٌػ غلَ ثػمّمٌا و ثفػّو الػمو بٌا؛
* اغادة ثصعِع مؾارات اإلهراز و ثوظّم الػاللة بّن هافة المجعطلّن؛
* ثوؾّق الػاللة مع مطالس المػالبة المالّة؛
* اهراز البػهامذ المػلٍمّاثُ لجعبّػ المػالبة الكبلّة و البػعِة للكػارات اإلدارِة؛
آ
* اغعاد الّات الججبع و اإلشطائّات؛

•
•
•
•

أ
داء الن فّلة بكّاس زٍدة اإلهرازles Indicateurs de performance :؛
اشومؤش
اثمامالمػوعع
لّعػات ال
اإلهراز:
اثمام مشػوع ثكّّم البػامذ المػلٍماثّة المؾجػملة فُ الجعبّػ بالمعِػِة؛
وعع لٍشات لّادة طاضة بنو مؾجٍى من مؾجٍِات الجعبّػ داطو المعِػِة ؛
أ
أ
أ
آ
ماؿؾة الّات اؿجكػاء الػاي sondages, questionnaires ,questions guidées :غلَ المؾجٍى العاطلُ و الظارزُ هاداة لكّاس اهػناؿات الكػارات المجظغة
Etudes d’impact :

