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المحور االستراتيجي III
ترسيخ التخليق

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

اإلذساءات التوفٌزًة

تػوًس بسهامخ مسالبة المواظبة و الحظور

تسطٌخ التذلٌق
ارطاء الٌات التكٌٌم و التكوًم
ربع المضؤولٌة بالمحاطبة

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

تكسًص مبادئ اللتشام
و المضؤولٌة لرى الػاملٌن بالكػاع

الهظباط في الحظور و في إهداز المهام

تػوًس موظومة المسالبة اإلدارًة و المهوٌة

وطع الٌات للمسالبة
و تكوًم غمل الكظاة
و الموظفٌن

إشاغة روح المواغوة و الكٌم الوبٌلة
للمسفق الػام بالكػاع

تػوًس الٌات المسالبة الرادلٌة إلذساءات
التربٌس

تحرًث و تػوًس الٌات التربٌس

تكسًص الدودة و السفع من المسدودًة

أ
تحٌٌن مضػسة التادًب

أ
إصالح الوظام التادًبي

تػشًش طماهات المضاءلة
و المحاطبة

المحور االستراتيجي IV
تأهيل الموارد البشرية

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

تفػٌل اذساءات تحضٌن الوطػٌة
الوظامٌة و المادًة لموظفي الكػاع

اإلذساءات التوفٌزًة

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

مشارًع الوصوص المتػلكة بتحضٌن الوطػٌة
المادًة للموظفٌن
التوشًل الفػلي لمسطوم هٌئة ك تابة الظبع (
أ
رلم  2.11.473الصادر في  11ابسًل )2011

توفٌس اغار لاهوهي متكامل و موضدم
مع موظومة اصالح الػرالة

تػشًش جكة الموظف بإدارته
و دلق المواخ المهوي المالئم للسفع من
أ
ذودة الداء

تحٌٌن و تػوًس موظومة التسلي غبس:
 ادساج الكسارات الموظمة إلذساءات التوظٌف و المبارًات واإلمتحاهات المهوٌة غبكا لمكتظٌات هفص المسطوم؛
 توظٌم المبارًات و امتحاهات الك فاءة المهوٌة غبكالمكتظٌات هفص المسطوم ؛
 توفٌز التسلٌة في الررذة و الستبة غبكا لمكتظٌات هفصالمسطوم ؛

تضسًع وتٌسة التسلي؛ارطاء مػاًٌس ذرًرة في التسلٌةتػتمر الشفافٌة
و اإلهتاذٌة؛
أ
التفػٌل المحل لمكتظٌات الوظام
أ
الطاطي؛

دلق دًوامٌة للتسلي و تػوًس افاق المضار
المهوي

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

أ
أ
تاهٌل الموارد البشسًة تكوًوا و اداءا و
تكوًما غن غسًق تػوًس موظومة التكوًن
بالكػاع

اإلذساءات التوفٌزًة

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

اطتغالل المػػٌات المضتذلصة من الحاذٌات اغتماد مواهخ غلمٌة في هورطة اطتدابة بسامخ التكوًن لحاذٌات الػاملٌن
التكوًن ( تحرًر الحاذٌات غلى طوء بالكػاع
التكوًوٌة المػبس غوها
و مضتلشمات تحرًث اإلدارة
تػور المهام)

اغراد بسهامخ تكوًن لتكوًة الكررات التربٌسًة ارطاء لواغر و مبادئ تتػلق بذلق تػشًش المهوٌة و الحتسافٌة والسفع من
أ
تكامل بٌن التكوًن و التسلٌة و ذودة الداء
للمضؤولٌن
التػٌٌن في مواصب المضؤولٌة
اتمام مذػع التكوًن

تمكٌن الكػاع من مذػع تكوًن
ًضتدٌب للتوذه الحكومي السامي الى
وطع اطتساتٌدٌة وغوٌة للتكوًن

ارطاء موظومة متكاملة لوظٌفة التكوًن

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

طر الذصاص في غرد الموظفٌن

اإلذساءات التوفٌزًة

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

اغتماد الٌات تكٌٌم حدم الػمل و تحرًرالذصاص؛
 تػوًس مكاربة غلمٌة في التربٌس الػردي للمواردالبشسًة بمحاكم المملكة

طر الذصاص الكمي
و الووغي؛
تػشًش المحاكم بالػوصس البشسي
الك فٌل بضر الذصاص الكمي و
الووغي؛

تشوًر الكػاع بالك فاءات المهوٌة لتضسًع
وتٌسة الذرمات
السفع من المسدودًة

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

اإلذساءات التوفٌزًة

تفػٌل الػمل بمسذػٌة الوظائ ف والك فاءات

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

 احراث دًوامٌة التغٌٌسو التحرًث المضتمس لمواهخ التربٌس غلى مضتوى اإلدارة
المسكشًة داصة في مدال تربٌس الموارد البشسًة؛

 ارطاء الٌات الحكامة السشٌرة لتربٌسالموارد البشسًة؛
 التوفس غلى الٌات غلمٌة مظبوغة منأ
اذل  :التوظٌف  ،التػٌٌن  ،الحسكٌة،
توظٌم المهام ،تحرًر الوظائ ف الووغٌة
أ
الذاصة والطتساتٌدٌة ،تكٌٌم الداء
الوظٌفي؛
 -السفع من ذودة الذرمات.

-

اغتماد المكاربات الحرًحة في تربٌس الموارد
البشسًة

أ
ارطاء التربٌس التولػي لغراد الموظفٌن
والوظائ ف والك فاءات

اغتماد مكاربة غكالهٌة تهم التربٌس التولػي
كوتٌدة موػكٌة وحتمٌة لمسذػٌة الوظائ ف
والك فاءات الغاًة موه وطع مذػع تولػي كمي
وكٌفي غلى مرى دمص طووات ًهم أاغراد
الموظفٌن ( )les effectifsوالوظائ ف
(  )Les emploisو الك فاءات ( les
 )compétences؛

 تشوًر المضؤولٌن غلى المضتوًٌن المسكشي و الالممسكشأ
باحرث أاداة لتربٌس الموارد البشسًة .

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

اإلذساءات التوفٌزًة

الوتائخ المباشسة

أ
تػوًس مشسوع التربٌس غلى اطاس الوتائخ

احداث دٌنامٌة التغٌٌر
و التحدٌث المستمر
لمناهج التدبٌر على مستوى
اإلدارة المركزٌة خاصة
فً مجال تدبٌر الموارد
البشرٌة

ارطاء الٌات المسالبة الرادلٌة للتربٌس

رصد االخالالت و
التجاوزات قصد معالجتها
و الحد من تكرارها
تمكٌن القطاع من اآللٌات
العلمٌة و التدبٌرٌة الكفٌلة
بتعزٌز ضمانات الحكامة
الجٌدة

أ
دغم الٌات تكٌٌم اداء الموارد البشسًة و
أ
ارطاء التربٌس غلى اطاس الوتائخ

المؤشسات

ربع المضؤولٌة بالمحاطبة
و التكٌٌم و التكوًم

 ارطاء الٌات الحكامة السشٌرة لتربٌسالموارد البشسًة؛
 -السفع من ذودة الذرمات.

المحور االستراتيجي VI
تأهيل الهياكل القضائية واإلدارية

أ
الهراف الطتساتٌدٌة

اإلذساءات التوفٌزًة

الوتائخ المباشسة

المؤشسات

توظٌم و ادتصاصات ك تابات الظبع و
ك تابات الوٌابة الػامة
أ
المساكش الدهوًة لرشٌف المحاكم و توظٌمها
وتحرًر ادتصاصاتها

احداث بنيات ادارية تتكفلبالتنسيق و بتأطير العالقات
مع باقي الفاعلين و المتدخلين
على المستوى الالممركز؛

نهج حكامة جدٌدة للمصالح
المركزٌة و المحاكم باعتماد
الالتمركز فً انسجام تام مع
مشروع الجهوٌة الموسعة

وضع مخطط جدٌد لالتمركز
اإلداري من خالل اعادة تحدٌد
مهام و اختصاصات
توظٌم الموروبٌات الدهوًة
المستوٌات الالممركزة
و المرًسًات اإلللٌمٌة و تحرًر ادتصاصاتها

دلٌل مضتوًات التفوًض في مدال التربٌس

 اإلشراك الفعال في تحديدالتوجهات االستراتيجية
لبرامج اإلصالح
و التحديث بالقطاع
توفير المناخ المهني المالئم
لضمان تصريف األشغال و
تسهيل أداء الخدمات؛
 تمكين المستوى الالممركزمن الصالحيات و الكفاءات
لتدبير المشاريع
و المخططات.

