
 توجيهية مذكرة

 بالبرنامج الخاصة األنشطةكيفية تحديد  حول

 

*********  

 اإلطار العام 

حسب األهداف في إطار إضفاء أكثر شفافية على   تندرج  منظومة التصرف في الميزانية

المالية العمومية و ذلك عبر االنتقال من منظومة تصرف قائمة على الوسائل إلى منظومة ترتكز 

  ةأساسا على النتائج بما  يمكن من تطوير التصرف العمومي و ذلك  من خالل  توظيف أمثل

ة  التي ال يمكن تحقيقها فعليا إال عن طريق لالعتمادات بحسب أولويات وأهداف السياسة العمومي

 . برمجة  جملة من األنشطة الضرورية

 

  األنشطة و أهميتها في تنفيذ البرامج العمومية 

 

هي جملة األعمال الضرورية التي تمكن من الربط بين أهداف السياسة العمومية ألنشطة ا

اإلمكانيات بما يتيح تحسين النتائج توظيف  من تمكن والميزانية المرصودة للبرنامج حيث أنها 

   .المنتظرة و تحقيق األهداف بطريقة ناجعة

تحدد األنشطة عبر التمشي الذي يبرر ماهية وكيفية تحقيق الوظائف الرئيسة للبرنامج. 

يتفرع  ; ببرنامج فرعي وبهدف وبالتالي يعبر النشاط عن كيفية إنجاز وظيفة على أن يرتبط

 ية ومشاريع.النشاط إلى أنشطة فرع

مرجعي  إطارينبغي العمل على  ضبط  ،بهدف ربط الميزانية بأداء البرنامج المعني

يمكن من متابعة التنفيذ العملياتي للسياسة على مستوى كل مهمة بحسب البرامج لألنشطة 

 .العمومية ورصد الوسائل الكفيلة بتحقيق األهداف المضبوطة

ة المنوطالفرعية  والمشاريع يهدف هذا اإلطار إلى توضيح الرؤيا حول  مختلف األنشطة         

  .في تنفيذ السياسة العمومية على جميع المستويات  كل المتدخلين بعهدة

 األنشطةنواع أ 

 وقتية  أنشطةو  قارة أنشطةصنفين ،  إلى األنشطةتنقسم 

 : قارةال األنشطة -1

 : إلى األنشطةالصنف من  هذا يمكن تجزئة



التي نجدها ضمن برنامج القيادة و المساندة  األنشطةتمثل مختلف  : عمخاصة بالد   أنشطة -

التي تؤدي نفس الوظيفة من بين الوظائف التي  األنشطةوالتي يقع تنظيمها حسب كتل من 

 .يختص بها برنامج القيادة و الدعم 

التي التكوين و بالتصرف في الموارد البشرية من ضمنها الخاصة  األنشطة:  1مثال 

 تؤدي وظيفة الموارد البشرية

تؤدي نفس الوظيفة  و التي الميزانيةتنفيذ و متابعة و  بإعدادالخاصة  األنشطة:   2مثال 

 تصرف المالي"ال "هيو

 

بالنظر سياسة عمومية محددة راجعة البرنامج  يترجم : ياسة العمومية خاصة بالس   أنشطة -

إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من األنشطة التي تساهم مباشرة في تحقيق 

مجموعة من الوسائل المالية و البشرية و التقنية  تستهلك التي السياسة العمومية أهداف

 .ة عمومية ذات جودةلغاية تحقيق خدم

 

 مثلة أ

 

تختص بها ‟الشغل و العالقات المهنية ”الخاصة بالسياسة العمومية  األنشطة:  1مثال 

 شؤون االجتماعية مهمة ال

 

  زيارات التفقد لمراقبة تنفيذ شروط حفظ الصحة و السالمة المهنية  

 ثر زيارات التفقدبعة المخالفات التي تم معاينتها إمتا 

   

تختص بها مهمة ‟ بنية التحتية للطرقاتال”الخاصة بالسياسة العمومية  األنشطة : 2مثال 

 التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

 

 تطوير شبكة الطرقات 

  صيانة المسالك الريفية 

 

تختص بها مهمة  ‟ البيئة و جودة الحياة ”الخاصة بالسياسة العمومية  األنشطة:  3مثال 

  والبيئة  الشؤون المحلية

  النظافة 

  الحد من التلوث الصناعي  

 

 

 



 

 :  المشاريع -2

 

التي  األشغال المحددة في الزمن مجموعة العمليات و  األنشطةيمثل هذا الصنف من 

  ،و مسؤولية رئيس برنامج إشرافحت يكون تطار تنفيذ مشروع قطاعي تندرج في إ

وحدة  إحداثنجاز المشروع و غالبا ما يتم وقتية باعتبارها تنتهي بانتهاء إ األنشطةتعتبر و

 تصرف للمشروع مهمتها قيادة و متابعة انجاز المشروع .

 

 أمثلة

 

 الخاصة بإنجاز مشروع مدينة الثقافة األنشطة:  1مثال 

 ماء البحر  تحليهالخاصة بإنجاز مشروع  األنشطة : 2مثال 

 الوظيفة العمومية   إصالحبمشروع الخاصة  األنشطة : 3مثال 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مثال مهمة التعليم العالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشؤون االجتماعيةمهمة مثال 

ةامج الفرعيرالب األنشطة  البرنامج 
 الشغل و العالقات المهنية تفقد الشغل والمصالحة زيارات التفقد وضبط المخالفات

وتسويتهامتابعة المخالفات   

اإلشراف على تركيز لجان الحوار داخل 
 المؤسسات المشغلة و متابعته

زيارات التفقد لمراقبة تشريع الشغل في 
 مجال الصحة والسالمة المهنية

 الصحة والسالمة المهنية

 

 

 التعليم العاليبرنامج 

التجديد البيداغوجي و  2برنامج فرعي

 التشغيل

قيادة التكوين  1برنامج فرعي

 الجامعي

 مركزي

الهيئة الوطنية للتقييم  :و ع 

 وضمان الجودة

A1 /التصرف في المسار المهني للمدرسين 

/A2القيادة والتنسيق مع الجامعات 

/A3التجديد البيداغوجي 

 /A4إصدار الشهادات واالعتماد 

 /A5 التقييم االعتماد وضمان الجودة 

 /A6 التصرف في المسار المهني لمدرسي التكنولوجيا و

 قيادة التدريس التكنولوجي

/A7 قيادة أنشطة التدريس 

/A8 التدريس 

 

 الجامعات :3 برنامج فرعي

13 
 إقليمي

 رئاسة الجامعة :و ع 

13 

 205وع المؤسسات الجامعية

 الجهوي

A1+A2+A6 

A5 

A3+A4 

A8 

A7 


