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 الوزارةتقدمي اسرتاتيجية   .1

 قطاع الفالحة تقدمي اسرتاتيجية .1.1

وهتدف هذه  مبخطط املغرب األخضر. مسيتطموحة  إسرتاتيجية اعتمدت وزارة الفالحة والصيد البحري
البعيد، وذلك ألجل تعزيز  اإلسرتاتيجية إىل تسريع وثرية النمو واحلد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على املدى

، لكل الفاعلني وإدماجيةمقاربة مشولية اإلسرتاتيجية حول وتتمحور هذه  والدولية. الوطنية األسواق يف اندماجها
 خذ بعني االعتبار:أوتعتمد على مبادئ عامة ت

 ية من خالل إبرام العديد من العقود الربنامج؛عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج -

العصرية ذات اإلنتاجية والقيمة املضافة العالية وكذا  ةحني عن طريق تطوير الفالحإدماج مجيع الفال -
 النهوض باالستثمار يف الفالحة التضامنية لصغار الفالحني؛

وتدبري  وحتسني التمويلاإلجراءات املتعلقة برتشيد املوارد هتم جمموعة من  ،من التدابري املصاحبة العديدتبين  -
 الداخلي، اخل. وحتسني التسويق الصادراتوإنعاش  املخاطر

 : هذه اإلسرتاتيجية على دعامتني رئيسيتني وترتكز

هدفها تعزيز وتنمية فالحة ناجعة تستجيب لقواعد السوق، وذلك بفضل موجة جديدة  األولى: الدعامة -
 من االستثمارات اخلاصة املنتظمة حول مناذج حديثة للتجميع.

 .الفالحني صغار دخلساسا حملاربة الفقر، والرفع من تنمية مقاربة موجهة أ إىلترمي  الدعامة الثانية: -

وحيتل االستثمار اخلاص مركز معادلة اسرتاتيجية خمطط املغرب األخضر مرفوقا بالدعم العمومي. وتندرج مشاريع 
خلق القيمة املضافة خمطط املغرب األخضر ضمن نظرة مشولية للرفع من اإلنتاج والتسويق، مما ينعكس اجيابيا على 

 وإحداث فرص الشغل.

، ويتعلق األمر باخلصوص وأوراشولضمان التجسيد الفعلي ملضامني خمطط املغرب األخضر، مت اعتماد عدة تدابري 
 مبا يلي:

 التعاقد حول األهداف بني الدولة ومهنيي القطاع، -
 إصالح صندوق التنمية الفالحية، -
 اإلصالحات املؤسساتية، -
 الدولة والقطاع اخلاص،الشراكة بني  -
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 التجميع،تشجيع  -
 ،أقطاب فالحية إحداث -

 ،السقي سياسةالنهوض ب -

 تنمية قطاع الصناعات الغذائية -

 ة.حتسني الشروط اإلطار واألعمال التجاري -

 )التعاقد حول األهداف )عقود البرامج 

 : هتم على مستوى سالسل اإلنتاج مت توقيع عدة عقود برامج بني الدولة واملهنيني

 والزيتون واخلضراوات والنخيل السكر واحلوامض واحلبوب والبذورسالسل  النبايت:بالنسبة لإلنتاج  -
  .واألرز والزعفران والفالحة البيولوجيةورود وال وأشجار األركان الزراعات الزيتية واألشجار املثمرةو 

 .وتربية اإلبل وتربية النحل احلليب واللحوم احلمراء وتربية الدواجن بالنسبة لإلنتاج احليواين: سالسل -

 وقد مت إعداد برامج عمل ووضع آليات مؤسساتية لتتبع هذه املشاريع عن قرب وضمان التقييم السنوي لتفعيلها.

معززة بإطار تشريعي مالئم بغية الوصول إىل تنظيم أمثل للفاعلني  مهنيةيبباإلضافة إىل ذلك مت إحداث تنظيمات 
 على امتداد سلسلة القيم.

املتعلق  03-12واكبت احلكومة إحداث تنظيمات بيمهنية، ووضعت إطار تشريعي مالئم )القانون رقم وهكذا 
بغية الوصول إىل تنظيم أمثل للفاعلني على امتداد سلسلة القيم ومتكني ) باهليئات البيمهنية للفالحة والصيد البحري

هلا بتمويل أنشطتها وخمتلف برامج تنمية سالسل  هذه اهليئات من التوفر على موارد مالية خاصة ودائمة تسمح
 .هيئات بيمهنية 9اإلنتاج. ولإلشارة فقد مت االعرتاف ب 

ووعيا منها منذ البدء بأن بلوغ األهداف املسطرة يف إطار عقود الربامج لن يتأتى دون مصاحبة ومواكبة 
إلصالحات لإلطار التحفيزي واملؤسسايت، لالستثمارات واملبادرات الفالحية اخلاصة، اخنرطت الدولة يف مسار ا

 باعتبار املهنيني هم أصحاب املشاريع احلقيقيني. 
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 :إصالح صندوق التنمية الفالحية 

والتحفيزات لضمان مواكبة أمثل ملخطط املغرب األخضر، شرعت الدولة يف إصالحات مشولية لنظام الدعم 
حتسني مسامهة الصندوق وتوسيع جمال االستثمارات  يف إطار صندوق التنمية الفالحية، وذلك هبدف املمنوحة

 الفالحية لتشمل كافة السالسل.

مع االلتزامات املعتمدة يف إطار منظمة التجارة  منسجمويرمي إصالح نظام الدعم إىل تقوية املساعدات يف سياق 
العاملية وعقود الربامج، وكذا مالئمة الدعم مع اخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية لسالسل اإلنتاج باإلضافة إىل 

 التحفيز والتشجيع القوي ملشاريع التجميع.

 :اإلصالحات المؤسساتية 

ب األخضر، واليت سيكون هلا انعكاس جد إجيايب على كافة مت اعتماد إصالحات شاملة يف إطار خمطط املغر 
 السالسل الفالحية، وتتلخص أهم هذه اإلصالحات كما يلي:

إعادة هيكلة وزارة الفالحة والصيد البحري مع منح الكثري من الصالحيات على مستوى اجلهات يف  -
 إطار سياسة القرب،

اخلاص بكل جهة ملخطط املغرب األخضر،  الشيء الذي ميثل التجسيد ةجهوي ةفالحي اتوضع خمطط -
 على مستوى املشاريع واالستثمارات والشغل والتصدير،

خلق وكالة التنمية الفالحية لتشجيع وإنعاش االستثمار اخلاص بالقطاع الفالحي، وتتكفل بتدبري خمطط  -
 اجلهوي، املغرب األخضر كما تلعب دور الوساطة النطالق املشاريع املنبثقة عن املخطط الفالحي

يعهد له مهمة تقنيني ومراقبة جودة املواد الغذائية  ،خلق املكتب الوطين للسالمة الصحية للمواد الغذائية -
واملعايري الصحية وإصدار قانون لألمن الصحي للمواد الغذائية، والذي يعد اليوم اداة فعالة لتنظيم 

 وهيكلة قطاع الصناعة الفالحية،
 ه املناطق،ذلتنمية مؤهالت ه احات وشجر األركان،خلق وكالة تنمية مناطق الو  -
املصادقة على مشروع قانون متعلق وكذا  مع متثيلية جهويةإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية  -

 مبهنة املستشار الفالحي اخلاص،
اجلبلية يف إطار تشاركي و مندمج مع باقي  واملناطق خلق مديرية مركزية تعىن بتنمية اجملال القروي  -

 املتدخلني.
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 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 

املستثمرين على شكل كراء طويل األمد، ويهدف هذا التوجه  إشارة رهن تقتضي هذه العملية وضع وعاء عقاري
مشاريع جديدة واملسامهة يف حتسني اإلنتاجية وتأهيل  واألجنبية إلجنازأساسا إىل تعبئة الرساميل اخلاصة املغربية 

 السالسل الفالحية.
  التجميع:تشجيع 

آلية فعالة إلنعاش ، خمطط املغرب األخضر كنموذج مبدع للتنمية والتنظيم اعتمدهميثل مبدأ التجميع، الذي 
ل عملية احلصول يسهتلاالستثمارات، إذ ميكن من إدماج الفالحني الصغار واملتوسطني ضمن اقتصاد السوق وذلك 

متت املصادقة على قانون . وقد ملنتجاهتموضمان تثمني أفضل والتأطري الضروري  على املعدات التكنولوجية
م التجميع وضمان احلقوق والواجبات لكل طرف مت إحداث ولتوضيح وضبط أدوار كل متدخل يف نظا. التجميع

 للتحكيم. هيأة متخصصة

  الفالحية: للمنتجاتأقطاب فالحية لتثمين أفضل 

أقطاب فالحية على  7توقع املغرب األخضر إحداث  ،سعيا منه لتوفري إطار مالئم الندماج جمموع سلسلة القيم
من ذلك هو الرفع  . والغايةواللوكوس مستوى كل من جهة مكناس، واملنطقة الشرقية وتادلة وسوس واحلوز والغرب

قاوالت الصناعة الغذائية ومضاعفة القيمة املضافة بالقطاع. ممن نسبة تثمني املواد الفالحية وتقوية تنافسية 
من مناطق األنشطة  وتتكونوستلعب هذه األقطاب دور النواة الصلبة لتحقيق تنمية مندجمة على املستوى احمللي، 

بفضاء للخدمات  معززةخصصة للتكوين والبحث والتنمية ونقل التكنولوجيات، كما ستكون املومناطق الدعم 
 شيط.والتن

ناطق على مستوى كل م ثالث وزارة برنامج انشاء منصات لوجستيكية وجتارية للمنتجات احمللية يفال أطلقت كما
 تاونات وسوس ماسة درعة. واحلسيمة تازة من جهة مكناس تافياللت

 السقىسياسة النهوض ب: 

مستدامة  متطلبات فالحةكانة متميزة ضمن خمطط املغرب األخضر وهتدف إىل مواجهة مبسياسة السقي  حتضى
استعمال مياه السقي وتعبئة املوارد املائية بأكرب قدر ممكن  وترشيد أكثر إنتاجية وتنافسية، وذلك عن طريق عقلنة

وتتجسد هذه السياسة بالنسبة لقطاع السقي من خالل اجناز  من الفعالية حىت يتأتى ضمان استغالهلا بشكل دائم.
 الربامج التالية:
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 الوطني القتصاد مياه السقي: البرنامج 
مت اعتماد الربنامج الوطين القتصاد مياه السقي ضمن اإلجراءات األفقية اهلادفة إىل التخفيف من أزمة ندرة املوارد 

أكثر بطرق بديلة الطرق التقليدية للسقي  ويرمى إىل إستبدال .املائية وحتسني فعالية استعمال هذه املادة احليوية
 .السقي املوضعيجناعة من خالل 

 :يلي فيماتتجلى  ثالثة مكوناتربنامج على هذا ال ويرتكز 
 الشبكة اجلماعية للسقي، كي يتأتى االستفادة من املياه بشكل أفضل، حتديث -
 التحويل إىل السقي املوضعي على مستوى احلقل لتحسني فعالية استغالل املاء، -
 التحسني والتثمني الفالحي. -
 

 توسيع الري برنامج: 
للسقي بسافلة السدود املنجزة أو يف طور  القابلةبني املساحات  توسيع الري إىل تدارك التفاوتيهدف برنامج 

 .ألف هكتار 160اإلجناز إىل توسيع السقي على مساحة 
 :الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

من خالل التدبري املفوض للمياه مبناطق السقي، إىل  ،القطاعني العام واخلاص ترمي عملية إنعاش الشراكة بني
 حتسني الشروط التقنية واالقتصادية واملالية لتدبري خدمة مياه السقي هبذه املناطق.

 :تنمية قطاع الصناعات الغذائية 
لتحديد نظرا لألمهية اليت حيظى هبا قطاع الصناعات الغذائية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مت اجناز دراسة 

تنمية قطاع يف إطار خمطط املغرب األخضر. وهتدف هذه الدراسة اىل اسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعات الغذائية 
ستدامة مكتسبات خمطط املغرب األخضر وكذا تشجيع الصناعات الغذائية وتثمني اإلنتاج الفالحي وضمان ا

 االستثمار يف هذا القطاع. 
وذلك على هامش 2017-2020  على عقد برنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية  التوقيعمت ويف هذا اإلطار، 

ملغرب وتسريع اإلدماج املناظرة الوطنية التاسعة للفالحة. يهدف هذا العقد الربنامج اىل تطوير الصناعات الغذائية با
ضمان استدامة مكتسبات خمطط املغرب األخضر بني سالسل اإلنتاج وسالسل التحويل والتصنيع والتثمني وكذا 

ماليري درهم  4مليار درهم، منها  12وذلك بغالف مايل يناهز وتشجيع االستثمار يف قطاع الصناعات الغذائية. 
 ممولة من طرف الدولة.
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ألف منصب شغل إضايف يف جمال الصناعة الغذائية وخلق قيمة  40الربنامج خلق حوايل وتتوخى هذه العقدة 
 .مليار درهم 13مضافة تقدر ب 

 

 تحسين الشروط اإلطار واألعمال التجارية 

 عبر تحسين ظروف ولوج األسواق الوطنية والدولية: 
 للتبادل احلر مع كندا، يةبشأن اتفاق واملفاوضاتاالتفاق الفالحي مع االحتاد االوريب  -
 احمللية، املنتجاتاجلديدة إلنعاش  االسرتاتيجيةالرؤية  -
 بأسواق اجلملة واألسواق األسبوعية، املنتجات الفالحية مثانوضع نظام للتتبع اليومي أل -
 لألسواق الوطنية. اهليكليةإعداد اإلصالحات  -

 التمويل والولوج إلى المدخالت 
 ى ما يلي:سجل على هذا املستو نميكن أن 

 ،جل الرفع من اإلنتاجيةأ وأمسدة ومبيدات من بذورمن  حتسني استعمال املدخالت -
مليار درهم  33.8حيت مت تعبئة ما يزيد عن  املسامهة الفعلية ملاحني القروض الدوليني واحملليني، -

   وزارة،الضر املنجزة من طرف لفائدة مشاريع خمطط املغرب األخ
 من اجل املواكبة املالية لالستثمارات اخلاصة يف القطاع الشريكة البنوكمع  ياتتوقيع اتفاق -

وقرض املغربية لالبناك  والشركة العامة والتجاري وفابنك والبنك الشعيب)القرض الفالحي 
 ....(،املغرب

نظام جديد للتأمني الفالحي، بغية التدبري األمثل للمخاطر والتقلبات املناخية، مما ميكن  إعتماد -
مثل  ألهم السالسلمن توفري تغطية حقيقية ملختلف ربوع اململكة، تشمل أهم املخاطر، 

 احلبوب والقطاين.

 التمنية القرويةقطاع  تقدمي اسرتاتيجية 2.1

، الذي حث على إيالء اجملال القروي واملناطق اجلبلية أمهية  2015على خطاب ذكرى عيد العرش اجمليد لسنة بناًء 
مت إطالق برنامج طموح يهدف إىل احلد من الفوارق اجملالية  والبيئية،كربى والنهوض مبؤهالهتا االقتصادية والثقافية 

الوطنية لتنمية اجملال القروي  االسرتاتيجيةهذا الربنامج يف إطار ، مت إعداد وبالفعل واالجتماعية يف املناطق القروية.
 واملناطق واجلبلية. 
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جلنة واجلهوي )إنشاء هيئات احلكامة على املستوى الوطين  خالل ، منمت وضع إطار حكامة هلذا الربنامجكما 
الربامج املتعلقة باملخططات -إبرام عقود ومن خالل واجلبلية( واملناطق القروي اجملال جهوية لتنمية جلنة 12ووطنية 
اجلهوية فيما  ورؤساء اجملالسواجلبلية واليت حتدد مصادر التمويل وأدوار الوالة  واملناطق القروي اجملال لتنمية اجلهوية

 املاليةواملسامهات  واألمر بالصرفواجلبلية  واملناطق القروي اجملال لتنمية اجلهوية خيص الرئاسة املشرتكة للجان
 والتقييم. وترتيبات التتبع

عقد  وذلك بعد، 2017االشارة إىل أن عملية إعداد املخططات اجلهوية قد بدأت منذ بداية مارس  وهنا جيب
، والرتكيبة املالية املؤسسايتوطنية واللجان اجلهوية لتوضيح اإلطار اللجنة الاجتماعات مبختلف جهات اململكة بني 

 قائمة مشاريع مسبقة مت اإلعداد هلا من قبل وزارة الداخلية. وعلى أساس
داخل  واجلبلية واملناطق القروي أن الوزارة قد رافقت تنفيذ إطار احلكامة خبلق مصلحة لتنمية اجملالأيضا  نسجل

 .واجلبلية قواملناط القروي اجملال لتنمية اجلهوية املديريات اجلهوية للفالحة واليت تسهر على سكريتارية اللجنة
 واليت هتدف   تنمية مناطق الواحات وشجر األركاناسرتاتيجية  تفعيلتسهر الوزارة على ، ربنامجهذا ال باإلضافة إىل

لقد مت تقدمي هذه عدالة اجتماعية ومحاية إيكولوجية. و تتمتع بتنافسية اقتصادية و  هذه املناط ق  َفضاَءات   اىل جعل
بالرشيدية، ومتت  2013أكتوبر 4اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل بتاريخ نظار صاحب أ االسرتاتيجية أمام

 بالرباط. 2014مارس  26املصادقة عليها من طرف جلنة التوجيه االسرتاتيجي وجملس إدارة الوكالة املنعقد بتاريخ 
ني وحتسني مستويات االسرتاتيجية حول مبادئ أساسية تسعى إىل توفري ظروف عيش مالئمة للمواطن وتتمحور هذه

 .تنمية إرادية على الصعيد اجملايلحتقيق و  همخلد

 قطاع املياه والغاابت تقدمي اسرتاتيجية 1.1

رة أصنافها على صعيد دبن ومتنوعة متتازغنية  ويةيتوفر املغرب على نظم إيكولوجية غاباملتميز، اجلغرايف  هملوقع انظر 
 على الصعيدين مهمة اقتصادية-سوسيوية بيئية و و تنم اأدوار املتوسط، وقد لعبت هذه النظم حوض البحر األبيض 

 جلهوي.احمللي وا
مليون هكتار من  5.8مليون هكتار ) 9 ببالدنا متتّد على مساحةالتشكيالت الغابوية جتدر اإلشارة إىل أّن 

رة املياه خالل فرتات مهمة من السنة، فإّن هذه ميتاز بند ملناخ متوسطي غري قار ةا خاضعالغابات(. لكن باعتباره
 علىضغط الساكنة القروية وعن تزايد تسارع وثرية التصحر ناتج عن  لغطاء الغابويلعاين من تدهور ت التشكيالت

 منط عيشها باستغالل اجملال الغابوي. نظرا الرتباطخمتلف املنتوجات الغابوية 
 : يف التحديات اليت تواجه هذه التشكيالت وتتجلى أهم 
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إعادة بناء توازنات ايكولوجية جديدة ومناهج للتدبري تأخذ بعني االعتبار الظروف الطبيعية  -
 واالجتماعية والثقافية املرتبطة حباجيات الساكنة؛ واالقتصادية

املائية ومحاية احلفاظ على املوارد املائية من خالل احتواء تدهور الرتبة بعالية األحواض  -
 املؤهالت الطبيعية واملنشآت اهليدروفالحية؛

 احلد من وثرية التصحر وتدهور التنوع البيولوجي عرب تدخالت مندجمة ومتكاملة؛ -

التنمية املندجمة للمجال الغابوي واملناطق اجملاورة له عرب إجياد موارد دخل بديلة، من شأهنا  -
من أجل تكريس تعدد  عمل على تنميتها املستدامةختفيف الضغط على املوارد الطبيعية، وال

  واحملافظة عليها.وظائف الفضاءات الغابوية 

 تتمحور حول:  للقطاع االسرتاتيجيةجيدر التذكري بأن األهداف 
  ؛2025حتديد وحتفيظ جمموع امللك الغابوي يف أفق سنة 

 ني املراعي الغابوية على مساحة تدارك تراجع الغطاء الغابوي عن طريق التشجري وجتديد الغابات وحتس
 هكتار؛ 600.000

  مليون هكتار؛ 1,5احلد من اجنراف الرتبة بفعل التعرية املائية على مساحة 

  مسامهة الفضاءات الغابوية يف حتسني ظروف عيش الساكنة اجملاورة؛الرفع من 

  عددها جية والبيولوجية البالغتثمني ومحاية التنوع البيولوجي الذي تزخر به املواقع ذات األمهية اإليكولو 
 مليون هكتار؛ 2,5موقعا واملمتدة على حوايل  154

  تكثيف مسامهة املنتجات الغابوية احمللية يف تغطية حاجيات قطاعي الصناعة والصناعة التقليدية مع
 .حتسني مستوى تنافسية خمتلف السالسل اإلنتاجية

هتم هتيئة االحواض املائية  واملخططات اليتر االسرتاتيجي، املبين على جمموعة من الدراسات و نظامل اوقد أسفر هذ
اعُتمد بلورة األهداف املنشودة من خالل إعداد ختطيط عشري  عنومكافحة التصحر واملناطق احملمية،  والتشجري

سعة. كما تتم بلورة أولويات هذا حملية مو  اتمنبثقة عن استشار وسياسة تشاركية جمالية  يف إعداده على مقاربة
املخطط يف شكل برامج على مدى ثالث سنوات، يعهد بإجنازها إىل املصاحل اجلهوية يف إطار تعاقدي سنوي، مبين 

 على ثقافات املشروع واملسؤولية والتشارك واحملاسبة. يرتكز أساساعلى مفهوم جديد للتدبري 
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  2017تقدمي اعامتدات الوزارة برمس س نة .2

 )بالدرهم( 2017مشروع قانون المالية لسنة 

الحسابات  الميزانية العامة النفقات
 الخصوصية

المصالح المسيرة 
 بطريقة مستقلة

 2016قانون المالية  المجموع

قانون 
 المالية

2017 
2016 / 

 %1- 000 491 079 1 000 840 068 1 - - 000 840 068 1 املوظفني

املعدات 
والنفقات 

 املختلفة
2 276 377 000 - 18 000 000 2 294 377 000 2 159 877 000 6% 

 %18    000 380 249 12      000 000 509 14 - 000 000 745 5 000 000 764 8  االستثمارات
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 مليون درمه(حسب الربامج ) 2017برمس س نة  الوزارةموجز اعامتدات  .1

 موجز اعامتدات قطاع الفالحة  1.1

 
 

 

 

 

 

 

 المجموع
(1)+(2)+(3) 

المصالح 
المسيرة 
بطريقة 

(3) مستقلة  

الحسابات 
 الخصوصية

(2)  

2017 الميزانية العامة   

برامج قطاع 
 المجموع الفالحة 

(1) 
باب 

 االستثمار

باب 
المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

باب 
 الموظفين

برنامج تنمية سالسل  47,5 564,6 911,90 3 524 4 923 0 447 5
 اإلنتاج

4 004 0 0 4 004 3 784,00 145,4 74,5 
برنامج تنمية الري 

 وإعداد المجال
 الفالحي

والتكوين برنامج التعليم  182,2 624,8 345 152 1 0 0 152 1
 والبحث

908 0 0 908 380 528,1 0 
برنامج الحفاظ على 

الرصيد النباتي 
والحيواني والسالمة 

 لألغذية الصحية

برنامج الدعم  303,7 337,2 186 827 0 0 827
 والخدمات المتنوعة

 المجموع 608 200 2 607 8 415 11 923 0 338 12
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 موجز اعامتدات قطاع التمنية القروية 2.1
 

 

1.1 

موج

ز 

اعامتد

ات 

قطاع 

املياه 

والغا

 ابت

 

 

 المجموع
(1)+(2)+(3) 

المصالح 
المسيرة 
بطريقة 

(3) مستقلة  

الحسابات 
 الخصوصية

(2)  

2017 الميزانية العامة   

برامج قطاع 
 المجموع القرويةالتنمية 

(1) 
باب 

 االستثمار

باب 
المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

باب 
 الموظفين

3 139 - 2 996 - 143 - - 
برنامج تدارك 

التفاوت االجتماعي 
و المجالي في 

 العالم القروي

726 - 623 - 103 - - 
فك العزلة و تنمية 

مناطق الواحات 
 وشجر األركان 

 المجموع - - 246 - 619 3 - 865 3
 المجموع

(1)+(2)+(3) 

المصالح 
المسيرة 
بطريقة 

(3) مستقلة  

الحسابات 
 الخصوصية

(2)  

2017 الميزانية العامة   

قطاع برامج 
 المياه والغابات

 المجموع
(1) 

باب 
 االستثمار

باب 
المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 باب الموظفين

216.15 - 213 3.15 - 3.15 - 
الحفاظ  برنامج
الملك على 

 وتأمينه الغابوي

 تهيئة برنامج - - 116.35 116.35 459 18 593.35
 وتنمية الغابات

254.80 - 225 29.8 27.55 2.25 - 

محاربة برنامج 
التصحر 

 والمحافظة على
 الطبيعة

604.86 - 60 544.86 13.1 70.8 460.956 

 المساندة برنامج
 والمصالح

 المتعددة
 الوظائف

 المجموع 460.956 76.2 157 694.16 957 18 669.16 1
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 مليون درمه(:) حسب اجلهات 2017ملخص الاعامتدات املتوقعة للوزارة برمس س نة  .4

 موجز اعامتدات قطاع الفالحة  1.4

 :فيما خيص االستثمار هتم أساسا)*( 
 مليون درهم، 3.395حتفيز االستثمار اخلاص:  -
 درهم، مليون 863امدادات لفائدة املؤسسات العمومية:  -

 

 

 المجموع
(1)+(2)+(3)  (4+)  

المصالح 
المسيرة 
بطريقة 

(4) مستقلة  

الحسابات 
 الخصوصية

(3)  

2017 الميزانية العامة  

 الجهات

(2االستثمار )باب   
باب المعدات 

 والنفقات المختلفة
(1)  

إعتمادات تهم جميع الجهات  200,20 2 656,6 4 923 - 779,8 7

 (...)مؤسسات عمومية، إعانات

)*( 

552,9 - - 552,9 - 
 الحسيمة-تطوان-طنجة

549,3 - - 549,3 - 
 أسفي-مراكش

501,1 - - 501,1 - 
 القنيطرة-سال-الرباط

396,1 - - 396,1 - 
 مكناس-فاس

408,8 - - 408,8 - 
 بني مالل خنيفرة

342,3 - - 342,3 - 
 ماسة -سوس

382,9 - - 382,9 - 
 المنطقة الشرقية

336,3 - - 336,3 - 
 تافاللت -درعة

264,2 - - 264,2 - 
 سطات-الدارالبيضاء

124,4 - - 124,4 - 
 العيون الساقية الحمراء

68,5 - - 68,5 - 
 واد نون-كلميم

23,5 - - 23,5 - 
 الداخلة وادي الذهب

 المجموع 200 2 607 8 923 - 730 11
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 املياه و الغاابت موجز اعامتدات قطاع       2.4 

 .المساندة والخدمات المتعددة الوظائف*هذا المجموع ال يتضمن اعتمادات *

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع
(1)+(2)+(3) 

(4+)  

المصالح المسيرة 
 (4) بطريقة مستقلة

الحسابات 
 الخصوصية

(3) 

2017 الميزانية العامة  

(2)  باب االستثمار الجهات  
باب المعدات 

 والنفقات المختلفة
(1)  

خنيفرة-بني مالل - 6.30 55.97 - 62.26  

سطات-الدار البيضاء  - 2.80 22.02 - 24.87  

الداخلة وادي الذه - 5.40 12.02 - 17.42    ب

 درعة تافياللت - 11.66 32.98 - 44.64

 فاس مكناس - 11.37 101.63 - 113.00

 كلميم واد نون - 7.38 34.91 - 42.28

 العيون الساقية الحمراء - 20.15 20.15 - 40.30

 مراكش آسفي - 17.82 73.82 - 91.64

 الشرق - 16.00 119.79 - 135.79

 الرباط سال القنيطرة - 15.03 71.00 - 86.02

 سوس ماسة - 24.05 54.66 - 78.71

الحسيمة-تطوان -طنجة - 11.29 119.31 - 130.59  

 المجموع 76.2 149.25 718.26 - 943.71

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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I. قطاع الفالحة  تقديم برامج 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 تقديم برامج الوزارة
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 اإلنتاجبرنامج تنمية سالسل  .1
 

 البرنامج استراتيجية .1

 وأهدافه العامةالبرنامج  استراتيجيةملخص  - أ

اهتماما خاصا لتنمية املنتوجات الفالحية ، 2008انطالقتها سنة  ذمن ،األخضر خمطط املغرب اسرتاتيجيةأولت 
خمتلف حلقات  لك باعتماد السلسلة كإطار أمثل لتطوير القطاعات النباتية واحليوانية يف إطار اندماج بنيذو 

 لك هبدف حتسني اإلنتاجية واجلودة وكذا الرفع من القيمة املضافة الفالحية ودخل الفالحني.ذالسلسلة اإلنتاجية و 

بني احلكومة واملنظمات البيمهنية  2016-2008ويف إطار الشراكة مع املهنيني، فقد مت التوقيع خالل الفرتة 
 نتاجية حيث يتوخى من خالهلا حتقيق األهداف التالية:عقود برامج مهت غالبية السالسل اإل 19على 

 التشجيع على االستثمار اخلاص يف خمتلف حلقات السلسلة،   -
 حتسني ظروف اإلنتاج،  -
 الرفع من تنافسية السالسل من خالل حتسني اإلنتاجية واجلودة والتثمني،  -
 حتسني ظروف التسويق وولوج األسواق خاصة التصدير، -
 مهين.البيتشجيع التنظيم  -

تسجيل زيادات مهمة مقارنة مع موسم  2020وهتدف عقود الربامج إىل الرفع من اإلنتاج، حيث يتوقع يف أفق 
 . 2008انطالق خمطط املغرب األخضر يف 

فقد مت وضع خمططات فالحية جهوية وكذا التوقيع على عقد شراكة بني وزارة الفالحة والصيد ، ومن جهة أخرى
اجلهويني من أجل إجناز املشاريع املربجمة يف إطار الدعامتني األوىل والثانية وكذا املشاريع ذات  البحري واملتدخلني

الوزارة سياسة إرادية من أجل تنمية الفالحة التضامنية وذلك من خالل مشاريع  اعتمدت إذ الطابع األفقي.
حني الصغار بصفة مستدمية من خالل الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر و اليت هتدف إىل حتسني دخل الفال

شراكة تعاقدية جتمع بني الدولة واملستفيدين املمثلني يف التنظيمات املهنية. وترتكز هذه املشاريع املندجمة على رؤية 
 أخذا بعني االعتبار التدبري املعقلن واملستدام للموارد الطبيعية.  التثمنيتشمل السلسلة بدءا من اإلنتاج إىل 

  :أصناف من املشاريع ثالثتنمية الفالحة التضامنية على  اسرتاتيجيةتعتمد  ،هذه األهداف ولتحقيق

 :كالزيتون  وتتضمن مشاريع حتويل سالسل اإلنتاج إىل سالسل ذات قيمة مضافة عالية مشاريع التحويل
  ة،األكثر هشاش وتستهدف الفالحني واللوز والتني



19 

  

 :تتطلب التكثيف،  جيدةوختص الفالحني الذين ميارسون زراعات ذات إمكانيات  مشاريع التكثيف 
 منتوجات  حتقيق مداخيل مكملة للمستفيدين عرب تنمية منتجات خاصة أو إىلدف هتو   : مشاريع التنويع

 . األعشاب الطبية جمالية كالزعفران و العسل و

زتني أساسيتني يف خمطط املغرب األخضر. فبالنسبة كما يشكل تثمني املنتوجات الفالحية وعملية التسويق ركي
أقطاب للصناعات الغذائية وهي مناطق صناعية  7لتحويل املنتجات الفالحية عن طريق التصنيع فإنه يتوقع خلق 

مندجمة من اجليل اجلديد ستتوفر على حمطات متخصصة يف جماالت التحويل والتلفيف واللوجستيك والتجارة 
واخلدمات باإلضافة إىل مركز للبحث والتنمية ومراقبة اجلودة ملواكبة املهنيني من أجل حتسني تنافسيتهم وكذا ولوج 

إجناز قطيب مكناس وبركان ويوجدان حاليا يف مرحلة  2015حدود سن الظروف. وقد مت إىل األسواق يف أح
   يف املراحل األخرية أن أشغال هتيئة الشطر األول من قطب تادلة كماالتسويق وإنشاء الوحدات الصناعية هبما،  

 .واللوكوس والغرب سوس أقطاب إلطالق أشغال بناء متواصلة اإلستعدادات وأن

 أن حتسني ظروف تسويق املنتوجات الفالحية سيتم من خالل:كما 

من خالل وضع خمطط توجيهي يهدف إىل خلق أسواق من اجليل  ،إصالح أسواق اجلملة للخضر والفواكه -
 السوقني إلطالق اإلعداد يتم املخطط، هذا تفعيل إطار اجلديد بشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص. ويف

 ،والقصر الكبري بالرباط النموذجني
إجناز دراسة حول املخطط املديري إلجناز اجملازر واسواق املاشية ذات أولوية لتطوير تثمني وتسويق  -

 ،احليوانات واللحوم
 وإطالق مشاريع مندجمة،هيلها إصالح اجملازر من خالل تأ -
 اعتماد اجلودة والسالمة الصحية للمنتجات النباتية واحليوانية، -
من خالل تأهيل األسواق التقليدية وفتح  ، و ذاكاملواد الغذائية املوجهة للتصديرحتسني ظروف تسويق  -

 أسواق جديدة.
وملواكبة هذه األوراش، مت وضع إطار قانوين جديد ينظم التنظيمات البيمهنية والتجميع واالستشارة الفالحية، كما 

مية الفالحية وتوسيعها وتنويعها مع متت مراجعة املساعدات املمنوحة من طرف الدولة يف إطار صندوق التن
 ختصيص موارد مالية مهمة هلا. 

ووعيا بالدور الذي تلعبه املنتجات احمللية كقاطرة للتنمية احمللية وخلق الثروة خاصة باملناطق النائية، حظيت املنتجات 
ية والرتويج لتمكينها احمللية باهتمام خاص من قبل خمطط املغرب األخضر حيث أعدت هلا اسرتاتيجية خاصة للتنم

 من احتالل املكانة اليت تليق هبا على الصعيدين الوطين والدويل.

كما أن نظام الرتميز املرتبط باملواد الغذائية واملنتوجات الفالحية يشكل أحد احملاور اهلامة يف خمطط املغرب  
 الفالحية عن طريق برنامج االعرتافاألخضر وباخلصوص بالنسبة للدعامة الثانية وذلك عرب ترميز املنتجات 
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قرارات  نشرعالمات مميزة للمنتوجات يف السنة و  6إىل  5االعرتاف ب  بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة هبدف
االعرتاف باجلريدة الرمسية ومواكبة الفاعلني املستفيدين من هذه العملية لتحسني إنتاج وتسويق منتوجاهتم والرفع من 

 ة.قيمتها املضاف
، فقد مت إحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية من أجل ةالفالحي االستشارةإصالح منظومة أما فيما خيص 

  .نظومةاملهنيني يف هذه املإشراك وكذا  اخلاصة الفالحية االستشارة تطويرعن طريق مواكبة فعالة للمشاريع 

مت تقليص عددها ، فقد وتعزيزا للبعد اجلهوي هلذه الغرف إصالح القانون املنظم للغرف الفالحية مواكبة ويف إطار
وحىت ال يؤثر هذا التقليص سلبا على أداء هذه  وذلك متاشيا مع التقسيم اجلهوي اجلديد. 12إىل  16من 

بإعداد  2016املؤسسات، ولتعزيز دورها يف إطار سياسة القرب، قامت وزارة الفالحة والصيد البحري خالل سنة 
ي جديد يهدف إىل مراجعة تنظيم مصاحل الغرف الفالحية عن طريق إحداث مصاحل على مستوى تنظيم هيكل

 عن طريقتنموية التمثيلية و الستشارية و الا هامهامكما مت دعم   . بعض األقاليم اليت تتمتع مبؤهالت فالحية مهمة
اخلصوص حيث مت الرتكيز على اختصاصاهتا ومهامها لتمكينها من القيام بدور فعال يف التنمية الفالحية.  تقوية
 الفالحني ودعم االستثمار ودعم التنظيم املهين الفالحي. وإخبار تكوين على

 المسؤول عن البرنامج - ب

 تنمية سالسل اإلنتاجمديرية 

  الجهات الفاعلة  - ج

  مسؤولة عن إعداد و قيادة الربنامج : مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ، 
 ،وكالة التنمية الفالحية 
 ،املديرية املالية 
 مديرية االسرتاتيجية واإلحصائيات، 
 املكاتب اجلهوية لإلستثمار الفالحيللفالحة و  واإلقليمية املديريات اجلهوية، 
 ،املكتب الوطين لالستشارة الفالحية 
  اجلهوية الفالحية.الغرف 
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 أهداف و مؤشرات أداء البرنامج .2

 تحسين أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني :1الهدف 

 ذأوىل من . وقدبني السالسل اإلنتاجية يرتكز خمطط املغرب األخضر على تعزيز االستثمارات والتكامل اجليد
ضمان األمن الغذائي وتطوير  املسامهة يف هبدفتنمية املنتوجات الفالحية باهتماما خاصا  2008انطالقته سنة 
 .مع احلد من تأثري التغريات املناخية واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،الرفع من الناتج الداخليو القيمة املضافة 

 ةساسيأنسبة تغطية الحاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية  :1مؤشرال

الوحدة 
(%) 

 انجازات

2014 

 انجازات

2015 

 توقعات

2016 

 توقعات

2017 

 توقعات

2018 

 توقعات

2019 

القيمة 
 ةهدفمستال

2020 

 70 70 68 68 65 75 62 الحبوب
 19 16 12 12 9 2 2 الزيوت
 56 54 53 51 48 41 38 السكر

اللحوم 
 (*)الحمراء

98 98 98 98 98 98 98 

 100 96 96 96 96 92 92 الحليب
منتوجات 
 الدواجن

(*) 
100 100 100 100 100 

 
100 
 

100 

 استقرار االكتفاء الذايت (*)

 تدقيق المنهجية: -

املوفور من  أساسيتم حتديد نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى ستة منتوجات فالحية أساسية على 
 (.الصادرات –+ الواردات  اإلنتاج) املوجهة لالستهالك الداخلي األساسيةاملنتوجات الفالحية 
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 مصدر المعطيات: -

 ة واإلحصائيات؛مديرية االسرتاتيجي 
  اإلنتاج،مديرية تنمية سالسل 
 للحبوب والقطاين املهين املكتب الوطين، 
  املديريات اجلهوية لوزارة الفالحة، 
 املنظمات البينمهنية، 
 مكتب الصرف، 
 املندوبية السامية للتخطيط، 

 المؤشر معيقاتحدود و  -

 يف مصادرها. إليهاعدم توفر املعطيات وصعوبة الولوج إمكانية 

 تعليق: -

لتنمية يرتجم اجملهودات املبذولة  أساسيةتطور نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى ست منتوجات فالحية 
مجيع حلقات سلسة القيم. ويبقى هذا التطور رهينا بعدة  مستوى النبايت واحليواين على اإلنتاجسالسل  وتطوير

 للموسم الفالحي. والظرفية االقتصاديةعوامل تتعلق خاصة بالظروف املناخية 

  : تنمية الفالحة التضامنية2 الهدف
على وجه  واملتوسطني تعترب الدعامة الثانية مكونا أساسيا ملخطط املغرب األخضر موجه للفالحني الصغار

 إجناز مشاريع فالحية ترمي باألساس إىل حماربة الفقر يف العامل القروي عرب تشاركية تسطر ملقاربة. فهي اخلصوص
 .الفالحنيمن  هذه الفئة حتسني دخلمندجمة قصد 

 لمشاريع التضامنية التي تم إعطاء انطالقتهااإلجمالي ل عددال: 1المؤشر 

 الوحدة
 انجازات
2014 

 انجازات
2015 

 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

 توقعات
2019 

 القيمة
 المستهدفة

عدد 
 المشاريع

492 531 621 709 755 889t²                                                                                                                                                                          911 
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 تدقيق المنهجية:  -

عدد ملشاريع الدعامة الثانية املصادق عليها من طرف اللجنة التقنية واليت مت إعطاء انطالقتها على مستوى جمموع  
 .ململكةاهات ج

 مصدر المعطيات: -

  ،وكالة التنمية الفالحية 
 املديريات اجلهوية للفالحة، 
 .املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 

 :ومعيقات المؤشرحدود  -

امل والعو  لوزارة الفالحة والصيد البحري اخلارجيةالقدرة التنفيذية للمصاحل بمشروط  املستهدفةبلوغ القيمة 
 .باإلضافة إىل الظروف املناخية للمواسم الفالحية نيخنراط الفالحاملتعلقة أساسا با االجتماعية

في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب  اإلجمالية المساحة المغروسةمجموع : 2المؤشر 
 األخضر

 تدقيق المنهجية:  -
 .يف إطار مشاريع الدعامة الثانية على الصعيد الوطينع املساحة املغروسة جممو 

 مصدر المعطيات: -
  ،وكالة التنمية الفالحية 
 املديريات اجلهوية للفالحة، 
 .املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 

 :المؤشر معيقات و حدود -

 القيمة
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

 انجازات
2015 

 انجازات
2014 

 الوحدة

 الهكتار 158.031 188.391 237.550 281.450 312.450 479,000 561.292
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امل والعو  لوزارة الفالحة والصيد البحري اخلارجيةالقدرة التنفيذية للمصاحل بمشروط  املستهدفةبلوغ القيمة 
 .االجتماعية املتعلقة أساسا باخنراط الفالحني باإلضافة إىل الظروف املناخية للمواسم الفالحية

 تنمية الترميز و تحسين عرض المنتجات المحلية  :3الهدف 

ذلك عن طريق الغذائية واملنتوجات الفالحية و  لنظام الرتميز املرتبط باملواد خاصةأوىل خمطط املغرب األخضر أمهية 
ومواكبة الفاعلني املستفيدين من هذه العملية لتحسني إنتاج  العالمات املميزة للمنشأ واجلودةبرنامج االعرتاف ب

  وتسويق منتوجاهتم والرفع من قيمتها املضافة.
 : عدد العالمات المميزة للمنشأ والجودة المعترف بها1المؤشر

 الوحدة
 إنجازات
2014 

 إنجازات
2015 

 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

 توقعات
2019 

 القيمة
 المستهدفة

 78 70 60 52 45 38 29 العدد

 تدقيق المنهجية: -
اخلاصة باملنتوجات اليت ، يتم حساب عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا حسب دفاتر التحمالت

املقدمة من طرف التجمعات املهنية املعنية. وتتم دراسة هذه الدفاتر من  و ه العالمات،ذميكن استفادهتا من ه
 االعرتافمن طرف اللجنة، يتم  اإلجيايبطرف اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ واجلودة. يف حالة الرأي 

 لرمسية. بالعالمات املعنية من طرف وزارة الفالحة و ينشر قرار االعرتاف يف اجلريدة ا

 مصدر المعطيات: -

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

 قات المؤشر:يحدود و مع -

 . تثمني و الرفع من جودة منتوجاهتاالباالخنراط يف منهجية  املهنيةالتجمعات  و إرادة دى التزاما مبيظل املؤشر رهين

 تعليق: -

و الرفع من جودة املنتوجات تطور عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا يرتجم اجملهودات املبذولة لتنمية 
 يبقى منحى التطور تصاعدي. أنوبصفة عامة جيب  الفالحية و املنتوجات اجملالية على وجه اخلصوص
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 : تعزيز تثمين المنتجات الفالحية4الهدف 

 يتم حيث ،الغذائية الصناعات قطاع يف اخلاص االستثمار تشجيع أجل من مهمة آلية الفالحية األقطاب تشكل
 طريق عن مواكبتهم مع باملوازاةاإلنتاجية  وحداهتم إلجناز حمفزة وبأمثنة جمهزة أرضية بقعا املستثمرين إشارة رهن وضع
 .واخلدمات والتنشيط والتكوين للبحث فضاءات خلق

داخل األقطاب وحدات تثمين المنتوج عدد الوحدات الصناعية المرخص لها ببناء  :1 مؤشرال
 الفالحية

 الوحدة
 انجازات
2014 

 انجازات
2015 

 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

 توقعات
2019 

 القيمة
 المستهدفة
2020 

 250 190 90 80 80 65 50 العدد

 تدقيق المنهجية: -

املرخص هلم ببناء وحدات تثمني املنتوج داخل األقطاب الفالحية باعتبار عدد الوحدات يتم حتديد عدد املستثمرين 
 احلاصلة على رخص البناء.

 مصدر المعطيات: -
 املديريات اجلهوية للفالحة، 
 املكاتب اجلهوية لإلستثمار الفالحي، 
 .الشركاء املكلفني بتهيئة األقطاب الفالحية 

 قات المؤشر:يحدود و مع -

بوضع خمطط و  درجة حتفيز املستثمرين إلقامة مشاريعهم داخل األقطاب الفالحيةنا بالنتائج املنشودة رهييبقى بلوغ 
 .تشاور موسع بني خمتلف الشركاء املعنينيباألقطاب  هذه عمل مفصل لرتويج و تسويق

 الهدف 5 : تحسين نسبة تغطية الفالحين المؤطرين من طرف المستشارين الفالحيين
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سني طرق وجودة حية على صعيد كل مستشار فالحي وحتبرنامج تتبع وتقييم عمليات اإلستشارة الفالمن خالل 
، باإلضافة إىل تفعيل النصوص التطبيقية ملهنة املستشار الفالحي اخلاص، سيتم تدرجييا تدخل املستشارين الفالحيني

املنظمة لنسبة املوصي هبا من طرف خفض عدد الفالحني املؤطرين من طرف كل مستشار فالحي إىل حني بلوغ ا
اخلواص  يناملستشار وطبقا لإلسرتاتيجية الوطنية لإلستشارة الفالحية، سيعتمد على تدخل  .والزراعة لألغذيةالعاملية 

 . 2020يف أفق سنة  % على التوايل 25% و75جانب املستشار العمومي بنسبة  إىل
 ينالفالحي ينعدد الفالحين المؤطرين من طرف المستشار  :1المؤشر 

 الوحدة
 انجازات
2013 

 انجازات
2014 

 انجازات
2015 

 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

 المستهدفة القيمة
2020 

3.800)*( عدد  3.930 3.500 3.500 2.500 2.000 1.350 

 املقبلةسنة مرجعية للمقارنة مع السنوات  2013تعترب  )*(

 :تدقيق المنهجية -

فالح عوض  3800توضح املعطيات احلالية ضعف التأطري الفالحي، إذ يؤطر كل مستشار فالحي حوايل 
 والزراعة. لألغذية، اليت توصي هبا املنظمة العاملية 1350

  املستشارين الفالحيني.عدد )طبقا لإلحصائيات الرمسية( على لعدد اإلمجايل للفالحني : يتم قسمة اطريقة احلساب

 المعطيات: مصدر -

 املكتب الوطين لالستشارة الفالحية، 
 الشركاء الفاعلني يف امليدان يف إطار اتفاقيات الشراكة. 

 قات المؤشر:يحدود و مع -

ملستشارين الفالحيني العموميني ومواجهة العدد الكايف من ايبقى توقع حتسني هذه النسبة رهني بضرورة توفري 
 األعداد املقبلة على التقاعد. 

 :تقديم المشاريع/العمليات المتعلقة بالبرنامج .3
 

 تنمية سالسل اإلنتاج النباتي و الحيواني  1.3

 فيما يلي: 2017جمال تنمية سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين برسم سنة  تتمثل أهم الربامج املرتقبة يف
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 عقود الربامج املربمة بني الدولة واملهنيني، 19مواصلة إجناز برامج العمل املسطرة يف إطار   -
 الفالحة، قطاع لفائدة الشراكة تنمية وكالة من نقلها مت اليت األلفية حتدي برنامج أنشطة إجناز متابعة -
 والقصر الكبريبنور  سيديبللماشية  ةعصرية و منوذجي ةجهويأسواق  مسامهة الوزارة يف إنشاءمواصلة  -

 ؛دف إىل تنظيم تسويق احليوانات بطريقة عصريةهت
 للجملة بالقصر الكبري؛سوق منوذجي  مسامهة الوزارة يف إنشاء -
عدد من اجملازر العصرية للحوم احلمراء باجلهات اليت حتضي بأولوية وذات  مسامهة الوزارة يف إنشاء -

 أمهية كبرية من ناحية إنتاج وتسويق اللحوم؛
 ؛اإلنتاجية اجلفاف وحتسنيإجناز برنامج لتنقية أعشاش أشجار النخيل يف الواحات للحد من آثار  -
 خاصة باملنتوجات النباتية واحليوانية. معارض املسامهة يف تنظيم -

 تنمية الفالحة التضامنية  2.3

يعتمد . و يهدف إىل حتسني مداخيل الفالحني الصغار بصفة مستدمية التضامنية،الربنامج الفرعي لتنمية الفالحة 
على جتميع تضامين يربط الدولة باملستفيدين املمثلني يف التنظيمات املهنية يف إطار شراكة تعاقدية. ويرتكز على رؤية 

 .والبعد البيئي موارد الطبيعيةاإلنتاج إىل التحويل ويأخذ بعني االعتبار التدبري املعقلن واملستدام للالسلسلة من  مشولية

مشروعا جديدا و  85 هامن ،مشروعا خاصا بالفالحة التضامنية 452  على 2017مل برنامج العمل لسنة تيش
 .-2016 2010 فرتة ما بنيمشروعا يف طور االجناز و املتعلقة بال 367

مشروعا  59وهتم سالسل االنتاج النبايت ب ات اململكة،جه جمموععلى  (مشروعا 85)تتوزع املشاريع اجلديدة 
 ،(، اما فيما خيص سالسل االنتاج احليواينمشروع 16اللوز ) ع(مشرو  18)الزيتون  شجارأساسا أحيث تشمل 

 مشاريع(. 9( وتربية النحل )عمشرو  11هتم اساسا اللحوم احلمراء )، مشروع 26فيبلغ عدد مشاريعها 

 المحليةتنمية الترميز والمنتوجات   3.3

 فيما يلي: 2017احمللية برسم سنة  تتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال الرتميز واملنتوجات
اخلاصة هبا، و كذا  بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة ترميز املنتوجات الفالحية واالعرتاف مواصلة برنامج -

 ،CCPBو BUREAU VERITASواملصادقة: عتماد وجتديد اعتماد هيئات املراقبة ا
باقتناء آليات  اإلنتاججتمعا للمنتجني عن طريق املواكبة والدعم لتكثيف وحتسني ظروف  50تأهيل  -

 ،وهتيئة وصيانة مقرات االنتاج اإلنتاجالتثمني ولوازم 
 ربجمموعة منتجة للمنتوجات اجملالية من أجل تفعيل املخططات املنجزة لتأأهيلهم ع 30مواصلة تأهيل  -

 ،تكثيف وحتسني ظروف اإلنتاج والتثمني والتسويق والتسيري
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 ،جات احملليةو من أجل تثمني وتسويق املنتمع املهنيني تطوير الشراكات  -
كذا و اخلاصة بتسويق املنتوجات اجملالية،  والتسويقية باحلسيمةاملنصة اللوجستيكية ب إعطاء انطالقة العمل -

 مبكناس.اجملالية  والتسويقية للمنتوجاتري املنصة اللوجستيكية يستمتابعة 
مواصلة تطوير العالقات من خالل  ،الدوليةة املغربية يف األسواق الوطنية و ت احمللياجو الرتويج للمنتمواصلة  -

إضافة إىل  مواكبة سري إمضاء العقود التجاريةو  ،واملتوسطةقاءات مع ممثلي األسواق الكربى لوتنظيم 
 عدة مستوى على مؤسساتية اعالمية محالت وكذا، جيية داخل نقاط البيعالرتو  ووضع الوسائلصميم ت

 ،إعالمية وسائل
 ترتأسها اليت« Terroir du Maroc»اجلماعي  الرمز استعمال على املصادقة جلنة أشغال مواصلة -

 الصحية للسالمة الوطين املكتب اإلنتاج، سالسل تنمية مديرية ممثلي من واملكونة الفالحية التنمية وكالة
 املخترب وتنسيق الصادرات، ملراقبة املستقلة الفالحي، املؤسسة لإلرشاد الوطين املكتب الغذائية، للمنتجات

 .املعنية للفالحة اجلهوية الكيميائية واملديريات واألحباث للتحاليل الرمسي
جودة  الكيميائية ملراقبة واألحباث للتحاليل الفالحية واملخترب الرمسي التنمية تفعيل اتفاقية الشراكة بني وكالة -

 .املذكور اجلماعي الرمز استخدام رخصة على املنتوجات احلاصلة

 المنتوجات الفالحيةو تثمين و تسويق تنمية   4.3

يرمي هذا الربنامج الفرعي إىل تطوير البنية التحتية من أجل تثمني املنتوجات الفالحية على صعيد مناطق اإلنتاج 
الصناعات الغذائية. وتتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال تنمية األعمال الفالحية برسم سنة  الفالحي وتطوير

 فيما يلي: 2017

 :األقطاب الفالحية 

مواصلة عملية تسويق األقطاب لدى املستثمرين و إنشاء الوحدات الصناعية  أقطاب مكناس وبركان: -
 ،امهب

 القطب، هذا تسويق عملية وإطالق أشغال التهيئة إهناء قطب تادلة: -
 ،: انطالق أشغال التهيئةقطب سوس -
 : املصادقة على مواقع املشاريع وتدقيق الدراسات املالية والتقنية.أقطاب الغرب والحوز -
  .حتديد شركة التهيئة والتوقيع على إتفاقية التثمني :قطب اللوكوس -

   :مراكز البحث والتنمية ومراقبة اجلودة 

املنتوجات الفالحية  ومراقبة جودةمواصلة أنشطة القطب يف جماالت البحث  :بركانو  مكناس أقطاب -
 ،املهنيني وكذا مواكبة
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 األنشطة، انطالقو  أشغال البناء : إهناءتادلةقطب  -
 أشغال البناء. : انطالقسوس قطب -
 الدراسات التقنية. انطالق: ربغوالالحوز  قطبي -

  باجلملة للمواد  للتسويق الوزارة إلنشاء فضاء لوجسيتتأهيل أسواق اجلملة للخضر والفواكه: مسامهة
 .الفالحية والغذائية يف الرباط

 دعم المؤسسات العمومية للسياسة الفالحية 5.3

 االستشارة الفالحية 
 أساسية: أو دعامات  ترتكز االسرتاتيجية الوطنية لالستشارة الفالحية على ثالث حماور

املعرفة الفالحية رهن إشارة الفالحني عرب شبكة فعالة واحلفاظ وتطوير تفعيل دور الدولة من خالل وضع  -
 املعلومات األولية لالستشارة الفالحية،

 تنظيم وتفعيل مهنة املستشار الفالحي اخلاص بالعمل على، و ذلك الفالحية اخلاصةتطوير االستشارة  -
 )قانون، شروط املمارسة(.

واملنظمات البيمهنية جبعلهم يف صلب منظومة اإلرشاد واالستشارة إشراك وتفعيل دور الغرف الفالحية  -
 الفالحية.

 :يف 2017وتتمثل أهم املشاريع املربجمة برسم سنة 

واملصاحل اإلقليمية لإلستشارة  لالستشارة الفالحية ةلياحملكز ا ر وصيانة وجتهيز املحتديث وعصرنة مواصلة  -
 ؛الفالحية

باألدوات التقنية لتحليل الرتبة واملياه ورصد األمراض واللوحات املعلوماتية جتهيز املستشارين الفالحيني  -
 ،ى الفالحنيداملالئمة للعمل بامليدان من أجل الرفع من قدرة تدخالهتم ل

متابعة إحداث املدارس احلقلية يف خمتلف سالسل اإلنتاج بتعاون مع الشركاء املهنيني و مؤسسات البحث  -
 ،و التكوين

وتنشيطية ولقاءات الدعم إخبارية وحتسيسية تكوينية و  تنظيم أيامطري الفالحني من خالل مواكبة وتأ -
على الصعيد الوطين واجلهوي و اإلقليمي و احمللي واإلستشارة بني املنتجني والباحثني واملهنيني واجملمعني 

التنمية الفالحية،  حول أمهية استعمال البذور املختارة، املمارسات الزراعية اجليدة، إجراءات صندوق
 ،والتنظيم املهين التجميع؛، و الثانيةمشاريع الدعامة
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 ، تعزيز قنوات نشر املعرفة عرب الوسائل السمعية البصرية واالنرتنيت -

تنظيم أيام إخبارية وحتسيسية يف إطار شراكة مع احلاملة للمشاريع عرب دعم املرأة القروية مواصلة  -
ضع برامج الشراكة بني املكتب الوطين وو  ت اليت تعمل يف العامل القرويالتعاونيات واملنظماو اجلمعيات، 

 ،النسوية منها خاصةلالستشارة الفالحية والتنظيمات البيمهنية و 

ني وعدد من لفائدة املستشارين الفالحيجل تقوية القدرات العلمية واملعرفية أتكوينية من ات تنظيم دور  -
 املسؤولني امليدانيني.

  الفالحيةالغرف 
 فيما يلي: 2017تتمثل أهم الربامج املرتقبة يف جمال دعم الغرف الفالحية برسم سنة 

 جتهيز الغرف الفالحية  - أ

 2017سيتم الرتكيز بصفة خاصة على جتهيز املقرات اجلديدة اليت سيتم االنتهاء من أشغال بنائها خالل سنة 
الساقية احلمراء(. كما سيتم مواصلة جتهيز الغرف الفالحية -)على اخلصوص مقر الغرفة الفالحية جلهة العيون

 األخرى بصفة عادية باالحتياجات الضرورية. 

 حية يف التنمية مسامهة الغرف الفال - ب

 تتجلى األنشطة التنموية اليت تقوم هبا الغرف الفالحية أساسا يف:

املسامهة يف إجناز مشاريع فالحية تنموية تندرج يف جمال املخططات اجلهوية الفالحية مبناطق نفوذ كل  -
 غرفة وذلك يف إطار تعاقدي،

 تكوين وإخبار الفالحني وتأطري املنظمات املهنية الفالحية، -
 املسامهة يف تنظيم التظاهرات واملعارض الفالحية اجلهوية. -
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 برنامج تنمية الري وإعداد المجال الفالحي .2
 

 البرنامج ةاستراتيجي  .1

 البرنامج واألهداف العامة استراتيجية ملخص-أ

مليون  62 حبوايلمن األراضي واملراعي )خارج اجملال الغابوي( تقدر مساحات اجملال الفالحي الوطين يغطي 
 املساحة اإلمجالية منها: من  %86أي ما يفوق  ،هكتار

 ،من املساحة االمجالية( % 12أي ما يناهز )قابلة للزراعة مليون هكتار  7,8 -
 من املساحة االمجالية(. % 74رعوية )أي مليون هكتار  53 -

 يف حني متثل األراضي البورية من األراضي القابلة للزراعة، % 17مليون هكتار أي 1,5ت املسقية املساحا تبلغ
 ويعد إعداد اجملال الفالحي إحدى البوابات الرئيسية لسياسات التنمية الفالحية والقروية. مليون هكتار. 7.2

وتفاقمها من جراء التغريات املناخية  تهاية بفعل التأثري املزدوج حملدوديندرة املوارد املائنظرا لففي املناطق املسقية و 
وارتفاع الطلب على املياه وتكلفة تعبئة موارد مائية أخرى جديدة، يبقي التحدي األكرب هو حتسني إنتاجية املاء 

 ومستوى تثمينه.
الفالحي ترشيد استعماهلا وإعداد اجملال ر أمهية قصوى للتحكم يف املياه و خمطط املغرب األخض ويليف هذا الصدد، ي

 لتحسني إنتاجية املاء وخصوبة األراضي الفالحية يف أفق تنمية مستدامة للنشاط الفالحي. أساسية لكوهنما ركائز

املشار إليها أعاله، ينقسم برنامج الري وإعداد اجملال الفالحي إىل أربعة برامج فرعية كربى  وملواجهة التحديات
 كاآليت: مهيكلة وهي

ألف هكتار من األراضي املسقية  550يرمي إىل حتويل ما يناهز  الذي ،اد مياه السقيالربنامج الوطين القتص -
، سنويا من املاءمرت مكعب مليار  41,من الري التقليدي إىل الري املوضعي مما سيمكن من إمثار ما يقرب من 

أما فيما خيص  ألف هكتار بدوائر الري الكبري 220 تقدر ب مساحة اجلماعي وستهم مشاريع التحويل
 ؛ألف هكتار على مستوى الضيعات الفالحية 335 فستشمل مساحة تقدر ب مشاريع التحويل الفردي

إىل إحداث دوائر سقي جديدة ودعم الري بالدوائر املسقية املتواجدة بسافلة  هدفي الذي برنامج توسيع الري -
ن تثمني موارد املياه املعبأة بواسطة السدود للري السدود املنجزة أو اليت يف طور اإلجناز. وسيمكن هذا الربنامج م

كذا احلد من اهلجرة القروية. دخل الفالحني و  بالتايل الرفع منتقوية وتعزيز اإلنتاج الزراعي و و  هاحتسني توزيعو 
 ؛جهات 9هكتار موزعة على  ألف 160تبلغ املساحة االمجالية اليت سيتم جتهيزها حوايل هذا و 
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إىل جذب اهتمام الفاعلني اخلواص لالستثمار  واليت هتدف الري جمال يف القطاعني العام واخلاصشراكة بني ال -
إىل تدفق التمويالت اخلاصة لتنفيذ  إضافة ،للري يف إطار عقود التدبري املفوضالعمومية وإدارة البنيات التحتية 

 ؛دمة املياهوتدبري مشاريع الري العمومية وإضفاء الطابع املهين االحرتايف على خ

برنامج إعداد اجملال الذي يهم إعادة تأهيل ومحاية دوائر الري الصغري واملتوسط واستصالحها وإعداد األراضي  -
 الرعوية وتنظيم تدفق الرعاة الرحل واإلعداد العقاري واحملافظة على األراضي الفالحية.

 المسؤول عن البرنامج ب.

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي.

 الجهات الفاعلة .ج

  التوجيه االسرتاتيجي وتنسيق الربنامج؛ الفالحي:مديرية الري وإعداد اجملال 
 ؛الربنامجاملشاريع والعمليات املسطرة يف : إجناز املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 
  إجناز املشاريع والعمليات املسطرة يف الربنامج للفالحة:املديرات اجلهوية. 
 

  البرنامجومؤشرات أهداف  .2

 الهدف 1: تحسين مردودية أنظمة الري

 عرب: مردودية أنظمة الريهتدف وزارة الفالحة إىل حتسني 

 ؛لتسهيل عملية التحويل إىل تقنيات الري املقتصدة للماء ،متابعة مشاريع عصرنة البنيات التحتية للري -

 ؛صندوق التنمية الفالحيةتشجيع اعتماد تقنيات الري املقتصدة للماء بفضل إعانات وحتفيزات  -

 إعادة تأهيل وصيانة البنيات التحتية للري. -
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 المسقية التي تمت عصرنتها اإلجمالية : المساحات1المؤشر 

   المنهجية: تدقيق -

 اليت متت عصرنتها فعليا )تسلم أشغال(، وميكن وضع املياه رهن إشارة الفالحني. املسقية املساحةجمموع 

 المعطيات:مصدر  -

  ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي 
 ؛لالستثمار الفالحي ةاملكاتب اجلهوي 
 اجلهوية للفالحة. املديريات 

 :ومعيقات المؤشرحدود  -

 انضمام واخنراط الفالحني يف املشاريع وقدرة املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحيبحتقيق النتائج املتوخاة مشروط 
 .تآالمنشيف التحكم يف املديريات اجلهوية للفالحة و 

 المجهزة بتقنيات الري المقتصدة للمياه اإلجمالية : المساحة2المؤشر

 :المنهجية تدقيق  -

  .2008منذ سنة جمموع املساحات اجملهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطين 

 

 

القيمة 
اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

  هكتار 11.230 31.840 50.000 60.317    70.703     263 96 220.000

القيمة اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 الهكتار 214.000 290.000 340.000 390.000 440.000 000 490 550.000
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  :مصدر المعطيات -

 ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي 
 ؛لالستثمار الفالحي ةاملكاتب اجلهوي 
 .املديريات اجلهوية للفالحة 

 :المؤشر معيقاتو حدود  -
الالزمة املخولة لإلعانات املمنوحة  االعتمادات وتوفر الفالحنيحتقيق النتائج مرتبط بتبين الري بالتنقيط من طرف 

 قدرة املقاوالت املتدخلة يف املشاريع.وكذا من طرف الدولة 

 اإلنجاز: تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة السدود المنجزة أو تلك التي في طور 2الهدف 

 تأمني وبالتايل٪ 10بنسبة تناهز  الوطين الصعيد علىسيمكن حتقيق هذا اهلدف من زيادة املساحات السقوية 
 .الفالحي اإلنتاج

 مجهزةالجديدة ال االجمالية مساحاتال:   1المؤشر 

 المنهجية: تدقيق -
  يف إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود. اجملهزة على الصعيد الوطين اجلديدة جمموع املساحات

 مصدر المعطيات:  -
 ؛مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي 
 ؛لالستثمار الفالحي ةاملكاتب اجلهوي 
 .املديريات اجلهوية للفالحة 

 :المؤشرومعيقات حدود  -
يف  واخنراط الفالحنياملناخية، فرتات توقف االشغال(  بالعوامل املناخية )التقلبات أساسا يرتبط حتقيق النتائج

 .املكلفة بإجناز االشغال وقدرات املقاوالت اهليدروفالحي اإلعدادمشاريع 

القيمة اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 الهكتار 4.900 5.950 17.280  34.980 45.480 480 59 160.000
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 الهدف 3: تحسين مستوى التنمية وإعداد المجال الفالحي

 :من خاللأساسا ميكن حتسني مستوى التنمية وإعداد اجملال الفالحي 

 ؛دوائر الري الصغري واملتوسط واستصالح تأهيل إعادة  -

 ؛الصحراوية وشبه خاصة يف مناطق الرعي الصحراوية ،تدفق الرعاة الرحل وتنظيم املراعي وتأهيل متابعة تطوير -

 وإزالة االحجار من الرتبة. األمطار مياه حصاد تقنيات بتشجيع الرتبة خصوبة حتسني -

 السقي الصغير والمتوسطالمستصلحة بدوائر مساحات ال:   1المؤشر 

 

 :المنهجية تدقيق -

حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات املستصلحة سنويا على مستوى دوائر السقي الصغري واملتوسط على 
 الصعيد الوطين.

 مصدر المعطيات:  -

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي؛ 
 املديريات اجلهوية للفالحة؛ 
 .املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 

 :المؤشر معيقاتو حدود  -
يف  واخنراط الفالحنيبالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال(  أساسا يرتبط حتقيق النتائج

 املكلفة بإجناز االشغال. وقدرات املقاوالت اهليدروفالحي اإلعدادمشاريع 

 : المساحات المجهزة بتقنيات المحافظة على المياه والتربة 2المؤشر 
 وكذلك األودية جبنبات الفالحية املمتلكات على احلفاظ من ميكن الرتبة على واحلفاظ احلماية منشآت إجناز ميكن
 خصوبة فقدان و احلث من النقص وبالتايل السطح، على جرياهنا وتقليص املياه تسرب لتعزيز األمطار مياه مجع

 الرتبة.

القيمة اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 الهكتار 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000
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 :المنهجية تدقيق -

 حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات اجملهزة سنويا بتقنيات احملافظة على املياه والرتبة على الصعيد الوطين.

 مصدر المعطيات:  -

  الري وإعداد اجملال الفالحي؛مديرية 
 املديريات اجلهوية للفالحة؛ 
 كاتب اجلهوية لالستثمار الفالحيامل. 

 : المؤشر معيقاتو حدود  -
يف  واخنراط الفالحنيبالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال(  أساسا يرتبط حتقيق النتائج

 املكلفة بإجناز االشغال. وقدرات املقاوالت اهليدروفالحي اإلعدادمشاريع 

 مساحات المراعي المجهزة : 3مؤشر ال

 كذاو قاسواأل تقلبات مواجهة على والقدرة المواشي مربي دخل تحسين أجل من المراعي وتحسين تجهيز

 المناخية تقلباتال

 

 :المنهجية تدقيق -

 حيتسب املؤشر على أساس جمموع املساحات اجملهزة سنويا.

القيمة اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 الهكتار 1.000 1.000 1.000 500 500 500 10.000

القيمة اإلجمالية 
 المستهدفة

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 الهكتار 3.000 70.000 153.000 125.000 60.000 140.000 610.000
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 مصدر المعطيات:  -

 مديرية الري وإعداد اجملال الفالحي؛ 
 املديريات اجلهوية للفالحة؛ 
 .املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي 

 :ومعيقات المؤشرحدود  -
اخنراط الفالحني يف مشاريع  (،يرتبط حتقيق النتائج بالعوامل املناخية )التقلبات املناخية، فرتات توقف االشغال

 االعداد اهليدروفالحي، قدرات املقاوالت املكلفة بإجناز االشغال...

 المتعلقة بالبرنامجتقديم المشاريع/العمليات  .3

ضمن األوراش الكربى املفتوحة  2017للسنة املالية  الفالحي اجملال وإعداد الرييندرج برنامج االستثمار يف ميدان 
يف إطار خمطط املغرب األخضر، خاصة االقتصاد يف مياه السقي وتوسيع املساحات املسقية وتعزيز الشراكة بني 

 القطاعني العام واخلاص يف جمال الري.

 البرنامج الوطني القتصاد الماء في السقي  1.3

 شاريع التحويل اجلماعي إىل الري املوضعي م 

 6.000هكتار وانطالقها على مساحة  45.000إهناء الدراسات على مساحة تناهز  2017سنة ستعرف 
 .باجلهة الشرقية هكتار

) بتمويل من  البنك الدويل والبنك   إىل الري املوضعي هكتار 94.565  لتحويل  يعر امش 4إجناز  تواصلسي كما
) بتمويل  هكتار 25.758 عصرنة حوايللوع مشر  إجناز؛ و انطالق  رويب لالستثمار(و البنك األ وللتنمية  اإلفريقي

 120.233 ب تقدر مساحة ،2017 هناية عند هذا الربنامج أشغال ستغطي. للتنمية( البنك اإلفريقي من
 .الري ماء يف لالقتصاد الوطين الربنامج إطار يف املربجمة املساحة من %  55ميثل ما أي هكتار

  الفردي إىل الري املوضعيمشاريع التحويل 

 عن املوضعي الري تقنيات استعمال على الفالحني حتفيز على ،السقي مياه يف لالقتصاد الوطين الربنامج يعتمد
 بغية احلديثة الري مبعداتضيعاهتم  جتهيز جلأ من االستثمار على فزهمحي الذي ،الفالحية التنمية صندوق طريق
 لتبسيط كإجراء الوحيد الشباك بنظام العمل متابعة ،2017 سنة وستعرف. الري مياه استعمال واقتصاد عقلنة

 قبل من املوضعي السقي بنظم جتهيزها سيتم اليت املساحة تبلغ أن ويرتقب. اإلعانات هذه منح مسطرة وتسريع
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عند  هكتار 390.000لتصل املساحة االمجالية اجملهزة إىل  كتاره 50.000 إىل خالل هذه السنة الفالحني
 .الري ماء يف لالقتصاد الوطين الربنامج إطار يف املربجمة املساحة من% 71ميثل ما أي ،2017هناية 

 :برنامج توسيع الري  2.3 

ستهم األشغال املربجمة لسنة  كما .هكتار 160 000مساحة الدراسات على  متابعة 2017ستعرف سنة 
  :ما يلي 2017

  تاوريرت،بإقليم  طافراطا احمليط السقويحبوض دار خروفة و  اهليدروفالحيمواصلة أشغال التجهيز 
  الشطر الثاين من سبو األوسط و احلوض السقوي بوهودة و التجهيز اهليدروفالحي مواصلة إجناز أشغال

احمليط و  سيدي قاسم بإقليمالطني  وزان واحمليط السقوي واد بإقليم أجراس واحمليط السقوي أسجنجرة حم
   ،إقليم الصويرةقصوب بلل السقوي

  سايس احمليط السقوي بوذنيب بإقليم الرشيدية واحمليط السقويبانطالق أشغال التجهيز اهليدروفالحي. 

:برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الري   3.3 

  :حول ما يلي 2017سنة  اللخيتمحور برنامج العمل 

 البئر أزمور الساحلية واخلاص باملنطقة العام القطاعني بني الشراكة ملشروع الري منشآت أشغال جنازإمتام إ -
 ؛هكتار 3.200 مساحة على اجلديد

 1.500 يلر  البحر مياه حتلية ملشروع املفوض للتدبري واخلاص العام القطاعني بني الشراكةتوقيع صفقة  -
 عملية نزع امللكية؛انطالق  ،انطالق محلة التسجيل ،ماسة بسوس شتوكة سهل يفهكتار 

 على سايس بسهل الري ملشروع التحتية واستغالل البنيات لبناء اخلاص الشريك الختيار الثانية املرحلة إهناء -
 ؛هكتار 30.000 مساحة

 على خلدمة الري بتحلية مياه البحر يف منطقة الداخلة املفوض التدبري هيكلة دراسة من األوىل املرحلة إهناء 
 ؛هكتار 5 000 مساحة

 ؛خروفة بدار الري ملشروع التحتية واستغالل البنيات لتدبري اخلاص الشريك الختيار العروض طلب إطالق 
 على كري واد على قدوسة سد سافلة عند الري خلدمة املفوض التدبري هيكلة دراسة من األوىل املرحلة جنازإ 

 .هكتار 5.400 مساحة
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: برنامج إعداد المجال الفالحي 4.3  

 هو كالتايل: 2017ربنامج املرتقب لسنة ال

 علىالسقي الصغري واملتوسط يتم من خالهلا إعادة هتيئة املنشآت وقنوات الري  هتيئة ومحاية دوائر أشغال -
 ؛2017هكتار ستنتهي مع هناية  11.250 هكتار، منها 20.000مساحة 

تارودانت و اكادير و  بإقليم  هكتار 7.235)  الشطر الثالث السقي الصغري واملتوسط دوائر هتيئة أشغال -
 ؛ شتوكة ايت باها(

 ؛ افران و ميدلت( بإقليم هكتار 1.000امغاس ) واحمليط السقوييف  تهيئةال أشغال  -
 وتصفية العقار عرب التحفيظ اجملاين؛ األراضي ضم مشاريع إجناز متابعة -
 ؛برنامج الطرق القروية لتسهيل نقل وتصريف اإلنتاج الفالحي إجناز متابعة -
 ؛برنامج العمل املندرج يف إطار املخطط املديري حلصاد مياه األمطارإجناز  -
 ؛هكتار 120.000مساحة  علىخلق حمميات رعوية  -
 ؛نقطة مائية 30حوايل  هتيئةخلق و  -
 .هكتار 4.000مساحة  علىغرس الشجريات العلفية  -
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 التعليم والتكوين و البحث   3.
 

 البرنامج ةاستراتيجي .1

 البرنامج واألهداف العامة استراتيجيةملخص  - أ

يشمل النظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي يف املغرب جمموعة من املؤسسات اليت تعترب أساسية لوجود نظام من 
 للمجال الفالحي.شأنه أن حيدث قيمة مضافة 

ل على أساس جمموعة من إال أن النظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي الزال يف بداية تطوره، أي أنه يشتغ
يعرف النظام عجزا هاما فيما يتعلق  املؤسسات اليت تعمل بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض. من جهة أخرى،

 للبنيات التحتية والتجهيزات أو امليزانية واملوارد البشرية. باملوارد، سواء بالنسبة 

الضعف املالحظ فيما يتعلق باحلكامة والتنظيم، إىل لقد أدت قلة املوارد وضعف تناسق استخدامها باإلضافة إىل 
جهاز للبحث الزراعي ذي تأثري غري كاف، وجهاز للتكوين املهين ينبغي إعادة تعديله، وجهاز للتعليم العايل حيتاج 

 إىل اإلصالح.

يطه، مع قطع حم علىنفتاح االالنظام الوطين للتكوين والبحث الزراعي يف اجتاه  جيب أن يتطور باإلضافة إىل ذلك
املراحل الضرورية اليت متر منها األنظمة يف خمتلف بقاع العامل، أي التعاون الوطيد مث االشرتاك القوي مث االخنراط 

 إىل توجيه النظام بواسطة املهنيني. يف هناية املطاف الفعال للقطاع اخلاص، لنصل

لتكوين الفالحي تستجيب ألهداف خمطط جديدة للبحث وا اسرتاتيجيةانطالقا من هاته املعطيات، مت وضع 
إعادة  االسرتاتيجيةاملغرب األخضر وتتوخى االخنراط الفعلي جلميع القطاعات املعنية هبذه املنظومة. وتتوقع هاته 

 املوارد املخصصة هلا. والرفع منواحلكامة هلاته املنظومة صياغة خمطط التنظيم 

لبحث الزراعي خلدمة فالحة تضامنية لإىل تطوير النظام الوطين  االسرتاتيجية، ترمي الزراعي ثالبحفيما خيص 
 :وذلك عربوتنافسية ومستدامة 

إشراك املهنيني يف مع  ،التأكد من مالئمة عرض البحث مع احلاجيات اليت يفرضها خمطط املغرب األخضر -
 ،لبحث الزراعي وتسيريه ومتويلهل اشتغال النظام الوطين
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 ،واملعارف اليت تليب حاجيات الفالحضمان حتويل الكفاءات  -
 على االلتزام باألداء وتقييمهم. همتركيز أهدافو  تشجيع إدماج كافة الفاعلني املعنيني بالتكوين والبحث -

 يلي: فيماالتطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز البحث الزراعي  أهم تتمثل

 ،2020يف أفق سنة  350حاليا إىل  180ارتفاع عدد الباحثني من  -
 .2020يف أفق سنة  390حاليا إىل 220التقنيني من ارتفاع عدد  -

إعداد املوارد البشرية هبدف تلبية حاجيات تنمية القطاع مواصلة  اإلسرتاتيجية على كزت، تر التعليم العاليفيما خيص 
جلعلها أكثر الفالحي من خالل تكوين املهندسني واألطباء البياطرة مع كل ما يواكب هذا من مراجعة الربامج 

مالئمة مع حاجيات تنمية القطاع الفالحي والعامل القروي، و كذا تأهيل البنيات التحتية ملؤسسات التعليم العايل 
 .الفالحي

 تتمثل أهم التطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز التعليم العايل يف ما يلي:

 ،2020يف أفق سنة  000 1حاليا إىل  410انتقال عدد حاملي الشهادات سنويا من  -
 دكتوراه سنويا من طرف الدولة، 50متويل  -
 .2020يف أفق سنة   560حاليا إىل 320انتقال عدد األساتذة الباحثني من  -

، تقرتح اإلسرتاتيجية إعادة تنظيم كلي لشبكة املؤسسات من أجل تعزيز التكوين المهني الفالحي فيما خيص
   لك عرب:ذا إطار تنظيمي جيد وحمفز و ع الوسائل، وكذيالتعاون و التالحم وجتم

 وضع خمطط رئيسي للتكوين يف املهن الفالحية، -
 إحداث أقطاب متعددة املراكز للتكوين املهين الفالحي، -
 وضع خمطط لتحسني جهاز التكوين املهين. -

 تتمثل أهم التطلعات الرقمية بالنسبة جلهاز التكوين املهين يف ما يلي:

 ،2020يف أفق سنة  4750حاليا إىل  2100التكوين األويل سنويا من ارتفاع عدد خرجيي  -
 ،2020يف أفق سنة  12150حاليا إىل  4200ارتفاع عدد خرجيي التكوين عن طريق التعلم سنويا من  -
حاليا إىل  4830انتقال القدرة االستيعابية لشبكة املؤسسات يف ما يتعلق بعدد املقاعد البيداغوجية من  -

 .2020سنة يف أفق  8860
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 البرنامج عن المسؤول - ب

 مديرية التعليم والتكوين والبحث.

  الجهات الفاعلة - ج

 املديريات اجلهوية للفالحة، 
 مؤسسات التعليم العايل والبحث، 
 مؤسسات التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي، 
 ملخطط املغرب األخضر مركز املوارد للدعامة الثانية. 

 
 

 األهداف ومؤشرات األداء .2

 تكوين األطر العليا حسب حاجيات المهنيين : توجيه1الهدف 

 جين من مؤسسات التعليم العالي    يإدماج الخر  نسبة: 1المؤشر 

 :تدقيق المنهجية -
-  

 نسبة اإلدماج هي عدد اخلرجيني احلاصلني على شغل واحد على األقل، سواء كانوا مأجورين أم ال.
 مع:  (L.I en n/L en n-1) x100هي: الصيغة حلساب نسبة اإلدماج 

 nاملدجمني يف سوق الشغل خالل السنة  n-1د خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة عد البسط:

 n-1عدد خرجيي معاهد التعليم العايل للسنة  املقام:

 :مصدر المعطيات -

 مديرية التعليم والتكوين والبحث، 
 مديرية املوارد البشرية، 

القيمة 
 المستهدفة

توقعات 
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

توقعات 
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الوحدة

98 98 98 98 98 98 95 % 
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  للفالحة اجلهويةاملديريات. 

 :ومعيقات المؤشرحدود  -

  .إكراها هلذا املؤشر قد يشكلمستوى القطاع اخلاص أو على التوظيفات من طرف الدولة  اخنفاض عدد

 :تعليق -

ميكن هذا املؤشر من قياس درجة رضا املهنيني بأمهية وجبودة برامج التكوين ومالئمة التكوين حسب حاجيات 
 القطاع.

 الرضا النوعي للمهنيين مقارنة مع أهداف المهنة: نسبة  2مؤشرال

القيمة 
 المستهدفة

توقعات 
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

توقعات 
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الوحدة

90 90 90 90 90 90 80 % 

 :تدقيق المنهجية -

 .الدراسات االستقصائيةيتم ضبط هذا املؤشر عرب جمموعة من 

 مع : (PS / TPE) X100: صيغة حساب هذه النسبة

 البسط: عدد املهنيني الراضني عن عمل خرجيي التعليم العايل املستخدمني
 املستجوبني.املقام: العدد الكلي للمهنيني 

 :مصدر المعطيات -

 مديرية التعليم والتكوين والبحث،  
 املديريات اجلهوية للفالحة. 

 

 :قات المؤشريحدود و مع -

 .هلذا املؤشرعائقا أساسيا  تعدد املتدخلنييعد 
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 :تعليق -

القاسم املشرتك سيبقى  ولوية.ألمتثل املهنيني لكل سلسلة أو السالسل ذات ا عينة ات االستقصائيةالدراس تشمل
وبإمكان تغيري املهنيني  .إلعطاء تصور حول تطور املؤشر )جمموع املهنيني موضوع الدراسة( على ما هو عليه

 دون تغيري عددهم. املستهدفني بالدراسة

 :  تشجيع االختراع والبحث في الميدان الفالحي 2الهدف 

 عدد اإلصدارات كل سنة/ باحث وأستاذ باحث :  1مؤشر ال

القيمة 
 المستهدفة
(2020) 

توقعات 
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

توقعات 
2016 

إنجازات 
2015 

 الوحدة

 معدل 0.8 0.8 1 1 1 1.5
نظرا لصعوبة التعريف مبعىن اإلصدارات العلمية )منشور، ورقة تقنية، أطروحة...( فقد اعتمدت مديرية التعليم 

 والتكوين الفالحي اليتالبداية على املعطيات املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية للبحث  والتكوين والبحث يف
  .2013انطلقت 

 .والبحث العلميمن مؤسسات التعليم العايل  مباشرة املعطياتفلقد مت أخد  2017 لسنة بالنسبةاما 

 :تدقيق المنهجية -

 .واألساتذة الباحثنيالسنوي إلصدارات الباحثني اإلمجايل العدد البسط: 
 املقام: عدد الباحثني واألساتذة الباحثني يف مؤسسات التعليم العايل والبحث الفالحي.

 مصدر المعطيات: -

 التعليم العايل والبحث اتمؤسس، 
 مديرية التعليم والتكوين والبحث. 

 :قات المؤشريحدود و مع -

  .واملاليةتوفري املوارد البشرية املؤشر رهينا بيبقى بلوغ هذا 
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 :تعليق -

تعترب املعطيات املتعلقة هبذا املؤشر أساس منظومة التتبع والتقييم والتطوير، والذي سيكون حمل اهتمام يف إطار 
 اإلسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للتكوين والبحث الفالحي.

  تحسين جودة التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي : 3الهدف 

  : نسبة تأطير المتدربين المكونين 1مؤشر ال

القيمة 
 المستهدفة

 توقعات
 201 8 

 توقعات
 2017  

 توقعات
 2016  

 إنجازات
2015 

إنجازات 
2014 

 الوحدة

95 95 90 90 90 80 % 

 :تدقيق المنهجية -

نسبة عدد املتدربني الناجحني )مرور  نتعرب ع مدى سنتني من التكوين، واليت احتساب نسبة النجاح سنويا وعلى
  .العدد اإلمجايل للمتدربني املسجلني شهادة( على أو نيل

 :مصدر المعطيات -
 التعليم العايل والبحث اتمؤسس، 
 مديرية التعليم والتكوين والبحث. 

  :تعليق -

ظروف االستقبال  جودةاملتدربني من طرف املكونني وأيضا  يعكس هذا املؤشر جودة التكوين امللقن وجودة تأطري
 حول نسبة االنقطاع عن الدراسة. ويعطي معلوماتوالسكن 

 الخريجين  نسبة إدماج: 2مؤشر ال

القيمة 
 المستهدفة

 توقعات
 201 8 

 توقعات
 2017  

 توقعات
 2016  

 إنجازات
2015 

إنجازات 
2014 

 الوحدة

80 80 80 77 75 72 % 
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 :تدقيق المنهجية -

من مؤسسات التكوين املهين  أشهر بعد خترجهم 9اخلرجيني  دراسة استقصائية معيتم ضبط هذا املؤشر عرب 
  .الفالحي

 :مصدر المعطيات -

 .مديرية التعليم والتكوين والبحث

 :حدود ومعوقات المؤشر  -

 .  األجوبة املعرب عليها من خالل االستمارات مهمة من نسبةيبقى إجناز هذا املؤشر رهينا باحلصول على 

 :تعليق -

الدراسة االستقصائية سوف متكننا من حتديد نسبة إدماج اخلرجيني وقياس درجة رضا املهنيني وجودة برامج  هذه
 التكوين و مالئمة التكوين و التشغيل بصفة عامة.

 بالبرنامج تقديم المشاريع / العمليات المتعلقة  .3

  العالي الفالحيالتعليم  1.3

ويف هذا الصدد،  .التكوين والبحث الفالحي اسرتاتيجيةتطبيق الربامج املنبثقة عن تابعة م 2017خالل سنة سيتم 
  :العمل على ما يليسيتمحور برنامج 

جيمع معهد احلسن الثاين واملدرسة  لتعليم العايل الفالحيلإنشاء القطب املتعدد االختصاصات العمل على  -
 ، الوطنية للفالحة مبكناس واملدرسة الغابوية للمهندسني بسال

 جودة اخلدمات اليت تتعلق بالتعليم العايل الفالحي؛ حولإجناز دراسات مستقبلية  -
 وضع ميكانيزم مايل ملدرسة الدكتورة مبعهد احلسن الثاين؛ -
 عية املنظمة للمؤسسات التعليمة العليا للفالحة وتتبع تطبيقها؛إعداد ومراجعة القوانني التشريمتابعة  -
 ؛تواصل مع الفاعلني املهتمني بالتوجهات الرئيسية لربجمة التكوين بالتعليم العايل يف املعاهد العليا -
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 .املهين بالوسطاخلرجني  إدماجتتبع  -
 

 زراعيل ا البحث 2.3

 منالنصوص التطبيقية  عمشاريقانون و مشروع  إعدادالعمل على , 2017إجناز األنشطة التالية برسم سنة يتوقع 
 :إحداث أجل

 الفالحية،جملس التوجيه االسرتاتيجي للبحث الزراعي لتحديد التوجهات وإدارة االستثمار يف جمال البحوث  -
تضم مؤسسات وختصصات متعددة وكذلك العمل على إنشاء هيئة  "UMR" وحدات مشرتكة للبحوث -

 .الزراعيلتثمني نتائج البحث 

 :على 2017يركز برنامج البحث لسنة باإلضافة إىل ذلك، 

يف إطار الربنامج التنافسي للبحث و التنمية  2016مشاريع البحوث اليت مت اختيارها سنة  8تتبع اجناز -
 ،2017واإلرشاد و كذا إطالق طلب العروض لدعم مشاريع جديدة برسم سنة 

 ،مواكبة املدرسة الوطنية للفالحة يف مشروع إنشاء هياكل للبحث وفقا لالسرتاتيجية الوطنية للتكوين والبحث -
و  2017على الصعيد الوطين يف أفق هناية   (ARDNA)العمل على تعميم الشبكة االفرتاضية أرضنا  -

من خالل دعم بلدان غرب إفريقية يف إنشاء  ،جنوب –نقل اخلربات املغربية  يف إطار التعاون جنوب 
 ،شبكات مماثلة أو حىت يف وضع شبكة افرتاضية إفريقية

 .حلسن الثاين عن االخرتاع و البحث يف اجملال الفالحيتنظيم الدورة العاشرة جلائزة ا -

 ضمن تندرج افإهن 2017أما فيما خيص البحوث املربجمة من طرف املعهد الوطين للبحث الزراعي برسم سنة 
 و أولويات مراعاة مع  الفالحي والبحث للتكوين الوطنية االسرتاتيجية و األخضر املغرب خمطط توجهات

 الفاعلني خمتلف مع املسامهة هبدف وذلك النباتية، و احليوانية اإلنتاج سالسل خيص فيما  جهة كل خصوصيات
 و ،الفقر حماربة و البيئة الطبيعية و املوارد على احملافظة و الفالحية، املنتوجات تنافسية من والرفع الغذائي األمن يف

 و اخلضر سالسل حول البحوث، مراكز مستوى على 2017خالل   للبحث برناجما 23 اجناز املرتقب من
الزراعات ، البقوليات و احلبوب التمور، ،.احلمراء اللحوم ،سلسلة احلوامض و املثمرة األشجار الزيتون، الفواكه،
 أن كما...  النحل تربية احمللية، املنتوجات ، العطرية و الطبية النباتات والصبار،  ،الزعفران األركان شجرة ،الكلئية 

 ب آثار تغري املناخ على الزراعة و هتتم اليت األفقية احملاور حول البحوث اجناز على أخرى جهة من سينكب املعهد
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  و خصوبة الرتبة خرائط  التسميد و ،نظم الزراعة احملافظة  ،احلفاظ على املوارد الطبيعية خصوصا املاء والرتبة 
 إلبيوتكنولوجيا و ، إدارة مياه الري، املراعي تسيري،  النوع، كدا مقاربة  الزراعي االقتصاد ، املؤهالت الفالحية

  ...نقل التكنولوجيا للفالحني و تثمني اإلنتاج الفالحي و التنوع البيولوجي

 التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي .33

  :2017خالل سنة  يتم أن من املتوقع

 الباكلوريا الفالحة؛مسجل يف  250متدرب و 4900التكوين األساسي:  -
 متدرج يف املهن الفالحية؛  10.000 -
 ؛ةتأهيل مؤسسات التكوين املهين الفالحي عرب إرساء حكامة جديدة لتدبري املنظوم -
 توسيع القدرة االستيعابية بفتح مراكز جديدة للتكوين بالتدرج من اجل تلبية حاجيات املهنيني؛ -
 املهين الفالحي؛وضع نظام جديد لتتبع إدماج خرجيي التكوين  -
وضع برنامج تكوين املكونني حول هندسة التكوين و يف املهن الفالحية اجلديدة انسجاما مع خمطط املغرب  -

 األخضر.
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 الصحية للمنتجات الغذائية لسالمةالحفاظ على الرصيد الحيواني والنباتي و ا .4
 

 البرنامج ةاستراتيجي .1

 البرنامج واألهداف العامة استراتيجية ملخص-أ

  :يشمل هذا الربنامج اجملاالت التالية

  للمنتجات الحيوانية والسالمة الصحيةالحفاظ على الثروة الحيوانية: 

  للقطيع  والمراقبة الصحيةالوقاية من األمراض الحيوانية 

 إىل:يهدف هذا الربنامج الفرعي 
 القيام بأنشطة حماربة ورصد األمراض احليوانية؛السالمة الصحية للقطيع الوطين عن طريق ضمان   -
غري متواجدة والإزاء معظم األمراض احليوانية املتواجدة على صعيد الرتاب الوطين  للقطيع املراقبة الصحية  -

 ؛يف نقط احلدود، من أجل محاية القطيع الوطين واملراقبة الصحيةأنشطة الرصد  وتكتيف ومواصلةبالبالد 
 الصحي لقطاع الدواجن.استمرار التأهيل  -

  لقطيعاترقيم وتتبع مسار 

 .للقطيع وتتبع مسارلرتقيم ليهدف هذا الربنامج إىل ضمان ترقيم القطيع حسب املنظومة املعلوماتية للنظام الوطين 
 حيث سيشمل األنشطة التالية: الربنامج،اإلجراءات الالزمة ملتابعة اجناز وتوسيع هذا  وسيتم اختاذ

 اإلبل؛ قطعانترقيم إمتام عملية  -  -
 صغار األبقار واإلبل حدييت الوالدة؛ ترقيم - -
 ؛ترقيم األبقار عند االسترياد - -
  إعداد برنامج وطين جديد لرتقيم و تتبع مسار األغنام واملاعز. -

   السالمة الصحية للمنتجات الحيوانية او ذات االصل الحيواني 

 الفرعي:تستهدف هذه اإلجراءات مبوجب هذا الربنامج 
 ؛ضمان سالمة املنتجات احمللية واملستوردة حلماية صحة املستهلك ومحاية البيئة -
 والدولية؛يف األسواق احمللية  الوطنيةملنتجات اتنافسية تقوية حتسني جودة املنتجات من أجل  -
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احليوانية أو ذات األصل احليواين  والتوزيع للمنتجاتاملراقبة الصحية البيطرية على طول سلسلة اإلنتاج  -
 .واألعالف

 الزراعية:للمنتجات  والسالمة الصحيةالنباتي  رصيدحماية ال 

 النباتي رصيدحماية ال 

 التالية:يرتكز هذا الربنامج الفرعي على العمليات  
انتشار  واحلد منتدبري أزمات الصحة النباتية اليت يواجهها املغرب، وهي استئصال سوسة النخيل احلمراء  -

و مراقبة ومكافحة احلشرة  الكرز فاكهة مراقبة ذبابةوكذا مرض الرتيستيزا  وحتديد بؤرمرض اللفحة النارية 
 ؛ xylella fastidiosaورصد مرض بكترييا  الصبار القرمزية لنبات

ين واخلربات لتعزيز تقاآلفات الزراعية وتقدمي الدعم ال وخمططات رصدتبع احلالة الصحية للمزروعات ت -
 ؛ت اجليدة يف جمال وقاية النباتاتاملمارسا

 .والتصديرالعبور عند االسترياد  وعرب نقطمراقبة الصحة النباتية داخل البالد  -

   ترخيص المدخالت الكيماوية 

 عنصرين رئيسيني ومها: يرتكز هذا الربنامج على
 ؛واملوزعة هلااعتماد املؤسسات املستوردة  ات الزراعية وكذاترخيص املبيد -
 ؛عوامل اإلنتاجترخيص استرياد  -
 تفعيل االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملداخالت الكيماوية.  -

  المكافحات الكبرى 

مكافحة القوارض والطيور الضارة بالزراعات ومحاية يرتكز هذا الربنامج الفرعي على املكافحات الكربى اليت هتم 
 الغابات ومراقبة آالت رش املبيدات الزراعية.

  :مراقبة المنتجات النباتية أو ذات أصل نباتي 

مراقبة جودة وصحة املنتجات النباتية أو ذات أصل نبايت يف األسواق احمللية وكذا عند نقط تتم هذه العملية عرب 
راقبة على طول السلسلة امل وترتكز هذه املستهلك. ومحاية صحةمان سالمة املنتجات ض وذلك قصد، العبور

 الغذائية من اإلنتاج اىل التوزيع.
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 المسؤول عن البرنامج-ب

 ملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية.ا 

 الجهات الفاعلة -ج

 ؛املصاحل البيطرية 
  ؛املراقبات ومحاية النباتاتمديرية 
 ةواملالي ةاإلداري املديرية. 

 

 ومؤشرات البرنامجأهداف  .2
 

 وجودة المواد وتحسين سالمةللقطيع الوطني  والحماية الصحية: تقوية المراقبة 1الهدف 
 الحيوانية

 إجراءات الوقاية أو المراقبة/عدد اإلجراءات المبرمجة نسبة: 1المؤشــر 

 منهجية:تدقيق ال -

  د احليوانات امللقحة أو املعاجلة أو اليت مت الكشف عنها باملقارنة مع العدد احلساب: عدطريقة
   احليوانية؛املقدر للحيوانات املعنية بالربامج الوقائية اخلاصة باألمراض 

  ؛الوطين املؤشــر: جمموع الرتابحمــيط                                                                                              
  منحى تطور املؤشر: يتغري حسب تطور الوضعية الصحية لألمراض احليوانية )الطابع غري املرتقب

 لبعض األمراض احليوانية(.

 مــصدر المعطيات: -

القيمة 
 المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

85 85 85 80 80 75 % 
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 املديريات اجلهوية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )املصاحل البيطرية اإلقليمية(. 

 :ومعيقات المؤشرحــدود  -

 عدد رؤوس احليوانات املعنية مبختلف الربامج الوقائية. بعملية تقديريتعلق  

 تـعلــيــق: -

اخلاصــة بالوقاية من األمراض  وتقييم األنشطةيسمح هذا املؤشر بقياس درجة إجناز الربنامج الوقائي املتعلق بتتبع  
 احليوانية.

 : نسبة الحيوانات المرقمة2المؤشر 

 

و بالتايل فإن  2014( الذي كان من املرتقب أن يبدأ سنة (SNITبرنامج الرتقيم اجلديد  قهذه النسبة بتأخر انطال ر)*( تفس
 (.(IGBاحملصل عليها  متت يف إطار برنامج الرتقيم السابق  تاإلجنازا

 .2016)**( حصيلة اإلجنازات اىل غاية شهر غشت 

 منهجية:التدقيق  -
  طريقة احلساب: عدد احليوانات اليت مت ترقيمها )أبقار، إبل( باملقارنة مع العدد املقدر لرؤوس القطيع

 ؛املعين بالرتقيم
 .حمــيط املؤشــر: جمموع الرتاب الوطين 

 المعطيات: مــصدر -

للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )املصاحل البيطرية  واملديريات اجلهويةاجلمعيات املهنية 
 اإلقليمية(.

 :ومعيقات المؤشرحــدود  -

القيمة 
 المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

90 80 70 39 )**(  101,9 15 )*(   % 
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يسمح املؤشر السالف الذكر بقياس، بدقة جيدة، نسبة احليوانات اليت مت ترقيمها ألن احتمال ضياع حلقات الرتقيم 
 %(.1عند احليوانات املرقمة يبقى ضعيفا )نسبة أقل من 

 تـعلــيــق: -

حرز اخلاص باألنشطة املـــرتقبة اخلاصة برتقيم احلـــيوانات
ُ
 . تسمح نسبة ترقيم احليوانات بقياس التقدم امل

 : نسبة اللحوم المراقبة /كمية اللحوم المنتجة3المؤشــر 

 ** الكمية المتبقية من اللحوم الغير مراقبة تتعلق بعمليات الذبح خالل المناسبات الدينية واألعياد.

 منهجية:تدقيق ال -

  اللحوم املنتجة على  اللحوم املراقبة باجملازر من طرف املصاحل البيطرية / كمية كمية  :الحسابطريقة
 ؛الصعيد الوطين

  :جمموع الرتاب الوطينمحيط المؤشر. 

 المعطيات:مــصدر  -

  ؛املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالنسبة للحوم املراقبة 
   لكمية اللحوم احلمراء املنتجة على املستوى الوطين. اإلنتاج بالنسبةومديرية تنمية سالسل   

 تـعلــيــق: -

تغطية املراقبة الصحية )من طرف املصاحل البيطرية( للحوم املوجهة لالستهالك ميكن املؤشر من التعرف على نسبة  
 الوطين.

 

 القيمة المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 )**( 65 60 60 59 58 55 % 
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رصد وحماية الرصيد النباتي وتحسين سالمة وجودة المنتجات النباتية أو ذات  تعزيز :2الهدف 
 األصل النباتي

  الضيعات الفالحية المتابعة أو المراقبة نسبة: 1المؤشر
 

ت -
د
ق
ي

 :منهجيةق ال

 محاية  من قبل مصاحل خالل السنة واليت متت متابعتها ات املستهدفةالضيع :طريقة الحساب
 ؛الة الصحية للمزروعاتاحل من أجل تقييم النباتات

  الرتاب الوطين :المؤشرمحيط. 

   :مــصدر المعطيات -

  .الغذائيةللسالمة الصحية للمنتجات  هوية للمكتب الوطيناجل املديريات

  :ومعيقات المؤشرحــدود  -

االستعانة مبصادر  أو محاية النباتاتتعزيز وتقوية اإلمكانيات البشرية واملادية ملصاحل يبقى حتقيق هذا املؤشر رهينا ب
 .تفويض بعض األنشطة إىل اخلواصعرب خارجية 

  :تعليق  -

 .الصحية للمزروعات ومعرفة احلالةقياس نسبة حتقيق برنامج املراقبة الصحية ميكن املؤشر من 
 
 

 

 

 

 القيمة المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

100 90 85 86,66 83,33 74,73 % 
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  البذور واالغراس المعتمدةنسبة  :2المؤشر 

 باملئة. 100مرتبطة بطلبات مهين القطاع اليت يستجيب هلا املكتب بنسبة  النسبةهذه )*( 

 :منهجيةتدقيق ال -

  املستهدفة يف إطار  املعتمدةوالشتائل كمية البذور   / والشتائل املعتمدةور ذالب كمية :الحسابطريقة
  ؛خمطط املغرب األخضر

  ور واالغراسذجهات انتاج الب أهم المؤشر:نطاق. 

 :مــصدر المعطيات -

 ؛للسالمة الصحية للمنتجات الفالحية املصاحل املركزية للمكتب الوطين 
 مهنيي القطاع.  

  :ومعيقات المؤشرحــدود  -

 .بعقد الربنامج املربم بني احلكومة واملهنيني امرتبطيبقى بلوغ هذا املؤشر 

  :تعليق -

 .ور واالغراس املعتمدة من طرف الفالحنيذميكن املؤشر من ضبط تطور استعمال الب
 
 
 

 القيمة المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

 البذور % 65 100 71,5 75 100 100

)*( 

 االغراس  % 87,5 100 86,5 90 100 100
)*( 
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 ضمان االعتمادية واالعتراف بنتائج التحاليل المخبرية :3الهدف  

  لالعتمادالتي عرضت  المجاالت/ المعتمدة التحليل نسبة مجاالت: 1المؤشر     

 منهجية:تدقيق ال -

 ؛: عدد جماالت التحليل باملختربات املعتمدة من بني اليت عرضت لالعتمادطريقة الحساب 

 نطاق المؤشر:   -

 .منتجات الغذائيةللب الوطين للسالمة الصحية تخمتربات املكمدن تواجد 

 مــصدر المعطيات: -

منتجات للالوطين للسالمة الصحية  للمكتب واألحباث البيطريةاجلهوية للتحاليل  إعتماد املختربات اتمؤسس
  .الغذائية

 :تعليق -

املكتب. خمترباتاخلدمات اليت تقدمها التحليالت و  ضمان موثوقية يساعد على ؤشرامل  

 

 تقديم المشاريع/العمليات المتعلقة بالبرنامج .3

 للمنتجات الحيوانية والحماية الصحيةالوقاية الصحية للثروة الحيوانية  .31

  :التالية العملياتعلى  أساسا 2017املزمع تنفيذه خالل سنة  العمل برنامجيرتكز 

 ؛ذات االنعكاسات االقتصاديةوكذا األمراض  لإلنسانلة نتقمراض احليوانية املعدية أو املرصد ومراقبة أهم األ -

القيمة 
 المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2014 

 الــوحـدة

100 100 100 100 100 100 % 
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   املائية:   واألحياء  الصيد  احليواين مبا فيها منتجات وذات األصل   احليوانية املنتجات مراقبةمتابعة برامج  -
 طن من منتجات الصيد واألحياء املائية؛ 550 000طن من اللحوم و 390 000

لنظام الوطين للرتقيم والوالدات اجلديدة عند األبقار واحليوانات املستوردة حسب اإمتام عملية الرتقيم عند اإلبل  -
 ؛(SNITاحليوانات ) وتتبع مسار

 ؛إعطاء االنطالق لربنامج وطين جديد لرتقيم األغنام واملاعز -
 ؛السريعة التلفنقل املنتجات سائل و  وتتبع اعتماد -
 50)نتجات احليوانية وذات األصل احليواين اململعاجلة وحتويل وختزين  جديدة مؤسساتاعتماد وترخيص  -

 نتجات احليوانية وذات األصل احليواينامل عاجلة وحتويل وختزينمل املعتمدة واملرخصة ؤسساتامل وحدة( وتتبع
وحدة معتمدة ملنتجات  420و احليوانية وذات األصل احليواين مؤسسة معتمدة ومرخصة للمنتجات 590)
 ؛(باخرة صيد 1890لصيد واألحياء املائية وا

 اجناز خمططات الرصد واملراقبة للمنتجات احليوانية وذات األصل احليواين؛ -
طن من املنتجات  600 000طن وعند التصدير ل  2 500 000املراقبة الصحية عند االسترياد ل  -

ائية وكذا األعالف احليوانية واملواد احليوانية احليوانية وذات األصل احليواين مبا فيها منتجات الصيد واألحياء امل
  .الثانوية

 حماية الرصيد النباتي ومراقبة المنتجات النباتية أو ذات أصل نباتي  32.

 ما يلي: علىأساسا  2017خالل سنة  ةالنباتي الثروةمحاية عملية  سرتتكز

 الرتيستيزا رضو املتعلقة مب االنتشار احملدودمراقبة ورصد اآلفات الزراعية الغري املوجودة باملغرب أو ذات  -
و خيطيات أشجار  اخلوخ ذبابة النوا و بالنسبة لألشجار املثمرة ذات «charka» فريوسو  للحوامض

 ؛الصنوبر
املعاجلة باحلرارة  بواسطة (cératite) الربتوكول التجرييب ملكافحة سريتيت احلوامض مواصلة إنجاز -

 ؛لليابانتصدير احلوامض  مشروع إطار  يف املنخفضة،
 ؛متابعة برنامج احملاربات الكربى للحد من أضرار الطيور والقوارض وآفات أشجار الغابات -
 ؛دخولها إلى المغرب لتجنب «  Xylella  » بكتيرياتعزيز رصد ومراقبة  -

 القمح،حبوب  من قنطار 2 000 100واعتماد  البذور إلنتاج خمصصة هكتار 75 مراقبة مراقبة البذور: -
 ؛ولة للمواد الغذائيةحمنتجة و م وحدات اعتماد وترخيص -
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بالتنسيق مع  متابعة اجناز مشروع التخلص من املبيدات الفاسدة واملمول من طرف الصندوق العاملي للبيئة -
 ؛منظمة الزراعة والتغذية

يون شتلة للتوت مل 20ثمرة على صعيد املنابت و مراقبة مليون شتلة لألشجار امل 15 )مراقبةمراقبة الشتالت  -
 ؛ رضي باحلقول(األ

 ؛سوسة النخيل احلمراء مبدينة طنجةبرنامج مكافحة واستئصال  مواصلة -
 والتصدير؛العبور عند االسترياد  وعرب نقطراقبة الصحة النباتية داخل البالد م -
 املتوسط؛بناء وحدة إلنتاج الذكور العقيمة بأكادير، قصد مكافحة ذبابة البحر األبيض  -
 ؛تسوق العامليلة لهمتابعة برنامج مراقبة وحدات إنتاج العبوات اخلشبية املوج -
 مواصلة برنامج رصد ومكافحة احلشرة القرمزية بنبات الصبار؛ -
)اتفاقية روتردام واتفاقية استوكهلم  الكيماويةمواصلة تفعيل االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملداخالت  -

 (؛وبروتوكول منرتيال
 اآلفات الزراعية؛بيدات وع مراجعة النصوص القانونية املتعلقة مبإعداد مشر  -
 إعداد مشروع النصوص القانونية املتعلقة باألمسدة والركائز الزراعية؛ -
 واألمسدة والركائز الزراعيةالزراعية  اآلفاتخيص مبيدات  فيمامتابعة اجناز مشروع التوٱمة مع االحتاد األورويب  -
 2000هتم تقييمية والقيام بتجارب اجلديدة لألصناف جتربة400ب  ومحايتها )القيام اعتماد األصناف النباتية -

 .ضيعة(

 المختبراتتنمية    33.

 :إىل 2017 سنة املختربات خالليهدف برنامج 

 وجتهيزه ببوزنيقة والشتائلراقبة البذور استالم أشغال بناء خمترب مرجع مل -
 أزيالل؛-والشتائل بالقطب الفالحي املتواجد بتادلةراقبة البذور جتهيز خمترب القرب مل -
   ؛إحداث خمتربات مرجعية حسب جمال اخلربة -
 ؛توسيع جمال اختصاص خمتربات املراقبة لوضع طرق حتليلية جديدة -
 .بالنسبة للمختربات ISO 17025تثبيت اعتماد مواصفة  -

 



59 

  

 

 

 والخدمات المتنوعة الدعمبرنامج  .5
 

 البرنامج إستراتيجية .1

 البرنامج واألهداف العامة إستراتيجيةملخص  - أ
متكني اإلدارة املركزية للوزارة القيام باملهام املنوطة هبا على أحسن وجه واليت تتعلق بالقيادة  إىليهدف هذا الربنامج 

ى مستوى اإلسرتاتيجية والتتبع والتقييم.كما يرمي إىل متكني املصاحل اخلارجية للوزارة من إجناز الربامج املسطرة عل
 :أساسا مبا يلىويتعلق األمر  .يف أحسن الظروف مناطق نفوذها

املتدخلني يف تنمية القطاع توجيه تدخالت خمتلف تتبع وتقييم إجناز خمطط املغرب األخضر، قصد  -
 ،الفالحى على الصعيد الوطين واجلهوى

هبدف توفري املعلومات الضرورية واملعرفة  اإلسرتاتيجية،الدراسات  واالستقصاءات  حصائيات واإلإجناز  -
  الدقيقة للقطاع لكافة املتدخلني يف القطاع الفالحي، 

ؤسسات اململصاحل املركزية واخلارجية للوزارة وكذا الذي يهم ا اتيتنفيذ املخطط املديري لنظام املعلوم -
 ،اخلاضعة لوصايتها العمومية

 ،تنفيذ املشاريع والربامجمدى لقطاع الفالحي، وكذا بغية تتبع أداء وفعالية ا ايتوضع نظام معلوم -
تنمية املوارد البشرية للوزارة وذلك عرب وضع خمطط للتكوين والتدبري التوقعي للموظفني وكذا تدبري  -

 الكفاءات واملسارات املهنية،
 عداد وحتيني النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة مبجاالت تدخل الوزارة،إ -
 التعاون الثنائي واملتعدد األطراف مع التنظيمات املتخصصة،تنمية وتقوية  -
 .كي ووسائل العمل لفائدة املصاحل املركزية للوزارةيتوفري الدعم اللوجست -

  البرنامج عن مسؤولال - ب
الفالحة  لقطاع ةالعام بةاتالك  
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  الجهات الفاعلة - ج
 مديرية املوارد البشرية،  
 مديرية نظم املعلوميات،  
  اإلدارية و القانونيةمديرية الشؤون، 
 مديرية اإلسرتاتيجية واإلحصائيات، 
 الفالحة املصاحل املركزية واخلارجية لقطاع. 

 

 مؤشرات فعالية البرنامج أهداف و .2

 موظفــي قطــاع الفالحــة  كفاءات: تنميــة   1الهدف 

 : عدد المستفيدين من التكوين 1المؤشر 

 منهجية:ال تدقيق -
 ، وكذا عددين استفادوا خالل السنة من برامج التكوين املستمرذميكن املؤشر املعتمد من احتساب عدد املوظفني ال

أيام التكوين املستفاد منها بالنسبة لكل موظف. فهو بذلك يستند إىل العنصر املايل والعامل البشري يف احتساب 
نسبة اجملهود املبذول لتقومي مدى جناعة جمهودات الوزارة على مستوى التكوين املستمر مع التدقيق يف ذات الوقت 

واء من حيث النوع )نسبة مشاركة املرأة مقارنة بالرجل(، أو يف طبيعة املستفيدين داخل منظومة شرحية املوظفني س
 ن حيث الصنف )املسؤولني، األطر، موظفي الدعم(.م

 : مصدر المعطيات -
 مديرية املوارد البشرية،  
 .املديريات اجلهوية للفالحة 

 القيمة المستهدفة
(2018)  

اتتوقع  
2017 

اتتوقع  
2016 

اتنجاز إ  
2015 

اتنجاز إ  
2014 

 الوحدة

15 000 13 000 13 000 10 530 12 000 
  /عدد المستفيدين

 يوم التكوين
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 :ومعيقات المؤشرحدود  -
 يلي:تقييم أجنع لنتائج املؤشر املعتمد يلزم األخذ بعني االعتبار حدود املؤشر املتعلقة أساسا مبا ل 

 ه الكتلة وحتديدها يبقى من اختصاص ذلكن تقدير ه ،جيب أن يستند على كتلة األجور :اجملهود املايل
 جهاز آخر وليس وزارة الفالحة،

 ملستمر )النقل، املبيت، األكل( جيب ضبطها بشكل كشف كلفة النفقات األخرى املصاحبة للتكوين ا
 جيد،

  مصداقية النتائج خاصة اليت ترتكز على صحة املعطيات املتوصل هبا من طرف املصاحل اخلارجية سواء 
 وضوحها. وأمن حيث دقتها 

 تعليق: -
، أيضاكوين املستمر، فهناك به نتائج برامج الت بطإن الوسائل واملوارد املالية ال تشكل العنصر الوحيد الذي ترت 

 املرشحني لتتبع برامج التكوين. ونسبة حضور إكراهات غري مادية مرتبطة مبدى توفر وجودة املكونني

" أو تشجيع برامج التكوين املستمر  e-learningلكن بروز أساليب مصاحبة للتكوين املستمر عرب شبكة " 
 .ه اإلكراهاتذاملشفوعة بشواهد كلها آليات قد تساعد على جتاوز بعض ه

ستفيد من تدبري المتركزي يستند على توجهات ييف جمال التكوين املستمر  الوزارةمن جهة أخرى، فإن تنفيذ ميزانية 
 ملصاحل اخلارجية يف تنزيل برامج التكوين املستمر. ملديري للتكوين املستمر مما يساعد على إشراك اااملخطط 

 هاوتقوية أمن المعلوماتيةتوفير النظم  :2 الهدف
 القطاع أداء مراقبة يف بدوره الكامل االضطالع من لتمكينه أمنه، وتعزيز للمعلوميات نظام يروم الربنامج إىل توفري

 .ملستعمليه الكامل الرضا وضمان املعلوميات، نظام أداء حتسني يتطلب وهذا. الفالحي

 المعلوماتيةمستعملي النظم  ا: نسبة رض1مؤشر ال

 إنجازات الوحدة
2014 

 إنجازات
2015 

 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

القيمة 
 المستهدفة

% 80 90 95 95 98 98 

 منهجية:تدقيق ال -

 ؛البسط: عدد املستعملني الراضيني 
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 املستقصيني.جمموع عدد املستعملني  :املقام 

 العينة تغطي وسوف للرأي لدى عينة متثيلية من مستعملي النظم من خالل تعبئة استمارة إلكرتونية. إجناز استقراء
 و اجلهوية واإلقليمية للقطاع. املركزية، املديريات املستعملني يف

 مصدر المعطيات: -

 ؛مديرية املوارد البشرية  
 ؛املديريات املركزية 
 للفالحة. املديريات اجلهوية 

 تعليق: -

 احلقيقية واالحتياجات املعلوميات نظام يقدمها اليت اخلدمات الفارق بني سيمكن استقراء الرأي هذا من تقييم
 جودة حيث من املعلوميات مستعملي نظام رضا مدى على الضوء تسليط سيتم فإنه وهكذا،. للمستعملني

  .واخلدمة املساعدة املقدمة للمستعملني التطبيقات

 مصالحالتسيير اإلداري لل: تحسين 3الهدف 
 صالح حسب الموظفللم اإلداري معدل كلفة التسيير :1المؤشر

 الوحدة
إنجازات 

2015 
 توقعات
2016 

 توقعات
2017 

 توقعات
2018 

  القيمة المستهدفة
 (2019) 

 51.000 45.000 43.600 42.200 - الدرهم/موظف

 منهجية:تدقيق ال -

التابعة  )املصاحل حسب املوظف بقطاع الفالحةللمصاحل  اإلداري قياس معدل التسيريميكن هذا املؤشر من 
 واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين الفالحي(. للمديريات املركزية

واحلاجيات املطلوبة للمصاحل انطالقا من استهالك السنوات املاضية  اإلداري التسيرييتم تقدير املعطيات اخلاصة ب 
 وبرامج عمل مصاحل القطاع.
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 :طريقة الحساب -
 إهنا نسبة بسطها ومقامها كالتايل:

واملديريات اجلهوية  التابعة للمديريات املركزية للمصاحل اإلداري التسيرياخلاصة ب املبلغ اإلمجايل للنفقاتالبسط: 
 املستمدة كاأليت:واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين الفالحي 

ما عدا تلك اخلاصة بالضرائب والرسوم وإصالح املباين  1000من الفصل  10الفقرة  كل مصاريف  -         
 ؛واملساكن وتنظيم املعارض واإلشرتاكات واملسامهات يف املنظمات الدولية

ت النفعية وإصالح العتاد اخلاصة بالوقود وإصالح السيارا 3000من الفصل  10الفقرة  بعض مصاريف  -        
وأثاث املكتب والعتاد التقين واإلشرتاكات والتوثيق والنشر والطبع وشراء لوازم املكتب ولوازم العتاد 

 ؛املعلومايت واإلستقبال والفندقة واحلراسة وشراء لوازم التنظيف
السيارات النفعية وشراء  اخلاصة بالوقود وتكاليف إصالح 5000من الفصل  20الفقرة  بعض مصاريف  -         

قطع الغيار وإصالح العتاد التقين واإلشرتاكات والتوثيق والنشر والطبع وشراء لوازم املكتب ولوازم العتاد 
 .املعلومايت واإلستقبال والفندقة

 .فالحيواملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين ال موظفي املديريات املركزيةاملقام: عدد 

 مصدر المعلومات: -

 ؛املديريات املركزية 
 للفالحة املديريات اجلهوية. 

 :المؤشر تأويل -

 جناعة وسائل العمل املوضوعة رهن إشارة املوظفني العاملني بقطاع الفالحةإىل معرفة مدى هذا املؤشر  رميي
واملديريات اجلهوية واإلقليمية للفالحة ومؤسسات التكوين املهين الفالحي(.  التابعة للمديريات املركزية )املصاحل

وحري بالذكر أن اهلدف املنشود هو تيسري وتطوير التسيري اإلداري للمصاحل املذكورة وذلك عرب توفري وسائل 
 عصرية ذات جودة عالية وبتكلفة أقل قدر اإلمكان.   

يت هي يف تناقص مستمر نظرا لألعداد املهمة للموظفني املقبلني على التقاعد وارتباطا باقرتانه باملوارد البشرية ال
والنسبة الضعيفة لتعويضهم، فإنه من البديهي أن تكون توقعات هذا املؤشر يف ارتفاع وذلك انطالقا من سنة 

قطاع ومصاريف إثر الزيادة امللحوظة خصوصا يف اإلعانة املربجمة لفائدة األعمال االجتماعية ملوظفي ال 2016
احلراسة. إال أنه بالنظر إىل اجملهودات اليت تبدل خالل كل سنة مالية من أجل ترشيد النفقات فإن نتائج املؤشر 
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ستكون عموما متدنية مقارنة مع ما هو متوقع وذلك راجع إىل عمليات متحيص احلاجيات الضرورية واللجوء 
شديد للمناولني واملقاولني الشيء الذي يوفر على اإلدارة موارد أكثر فأكثر للشراء اجملمع وأيضا إىل التنافس ال

 مالية مهمة. 

 قات المؤشر:يحدود ومع -

اخلاصة بالتسيري اإلداري ما بني  فوارق يف النفقاتال ال يظهراملؤشر  اهذنظرا لطريقة حسابه املبنية على املعدل فإن 
وتعترب هذه الفوارق منطقية نظرا الرتباط هذه النفقات بشكل  .املديريات أو بني مكونات كل مديرية على حدة

اخلاصة بالتسيري اإلداري  وثيق حبجم برامج االستثمار اخلاصة بكل مديرية. وجيب اإلشارة أيضا إىل أن النفقات
)املاء، تضم نظرا لغياب حماسبة حتليلية بعض النفقات املتعلقة بتسيري الداخليات وأقسام وحجرات التكوين املهين 

الكهرباء، إخل(. كما أن هناك عوامل أخرى هلا تأثري مهم على إجنازات هذا املؤشر نذكر منها خصوصا األمثان 
املرتبطة بالسوق أو تلك املتعلقة بنتائج الصفقات وكذلك التغيريات املرتبطة بأعداد املوظفني )التوظيف والتقاعد 

 والوفيات وإعادة اهليكلة اإلدارية(.

 :لبرامج الفرعيةتقديم ا .3

 الشؤون اإلدارية و القانونية 3 .1

، تعتزم الوزارة متابعة ما دأبت على القيام به من جمهودات منذ انطالقة برنامج املغرب 2017فيما يتعلق بسنة 
 ما يلي:األخضر وذلك مواكبة للتقسيم اإلداري اجلديد. وميكن تلخيص برنامج عمل املديرية في

شاملة للممتلكات العقارية وإعداد خمطط مديري للعقار والتهيئة لكافة البنايات واملساكن  القيام بعملية جرد -
 ؛اإلدارية التابعة للقطاع الفالحي

متابعة أشغال بناء املركبات اإلدارية لكل من جهة كلميم واد نون وجهة درعة تافياللت واملقر اإلداري للمديرية  -
 ؛قر اإلداري للغرفة الفالحية جلهة طنجة تطوان احلسيمةاإلقليمية للفالحة لسيدي إفين وامل

بدء أشغال توسعة مقر مصلحة اإلحصائيات باجلديدة التابعة للمديرية اجلهوية للفالحة جلهة الدار البيضاء  -
 سطات وبناء ملحقة إدارية ملركب الدباغ بالرباط وبناء املقرات اإلدارية للمديريات اإلقليمية للفالحة لتاوريرت

 ؛وميدلت
 انطالق أشغال هتيئة نادي الوزارة بالرباط. -
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  تنمية الموارد البشرية 2.3

  خمطط املغرب األخضر. اسرتاتيجيةاملوارد البشرية عنصرا حموريا يف مواكبة تنزيل وتفعيل ة تنمية تشكل مهم
 أهم العمليات املزمع إجنازها ترتكز على: ، فإن را اإلطاذيف ه
  تتماشى مع املخطط املديري للتكوين املستمر، اليت برجمة وإجناز دورات التكوين املستمر 
  تنفيذهاحصيلة عقب لتمر مع تقييم لسبراجمها للتكوين امل وتنفيذيف إعداد  الالمركزيةمواكبة ودعم املصاحل، 
 جبودة  االرتقاءقدرات الوزارة على مستوى الربامج املعلوماتية للموارد البشرية هبدف وتثمني  عة حتسنيبمتا

 ،بريبدعم وتقوية سياسة القرب يف التد املرتفقنيتدبري امللفات اإلدارية للموظفني وحتسني استقبال 
 العمل على مع، االجتماعينيوتقوية العالقات مع الفرقاء  االجتماعياملسامهة يف تنمية ودعم العمل عة بمتا 

 من طرف الوزارة.بلورته متت ي ذالو  االجتماعيالل نتائج املقياس غتسا

 نظام المعلوميات3.3 

  طبقا للمخطط املديري لنظم املعلوميات املعتمد من طرف الوزارة سيتم العمل على ما يلي:

  ؛تدبري وجتديد احلظرية املعلوماتية واألنظمةمواصلة 
  اإلعانات والتحفيزات يف إطار صندوق التنمية نظومة اخلاص مب ،نظام املعلوميات 'صابا' تصميمإعادة

 ؛و ذلك قصد حتسينه 2015على أساس نتائج التدقيق الذي مت إطالقه برسم  ،الفالحية
  جل حتديد ألك من ذو ، 2020إىل  2017للفرتة ما بني  وضع املخطط املديري لنظام املعلوميات

 ؛لك االجتاهات العامة والتكنولوجيةذاع يف جمال نظم املعلوميات مبا يف القط اسرتاتيجية
  ؛إعادة هتيئ البوابة االلكرتونية لقطاع الفالحة 
 ؤسسات اخلاضعة لوصاية امل ، وكذا انضمامربط املديريات اإلقليمية للفالحة بالشبكة املعلوماتية املركزية للوزارة

  ؛إىل الشبكةالوزارة 
 ؛وزارةمصاحل الإلدارة اإللكرتونية للوثائق لصاحل ل اقتناء نظام 
 ؛لمعلوماتل وضع نظام التشفري  
 ؛صيانة وحتديث منظومة احلماية من الفريوسات  
 ؛الفالحة التنظيمية لقطاع اهلياكل دراسة ملراجعة إطالق 
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 زية للوزارة، وتأجري باإلضافة إىل ذلك، سيتم العمل على متابعة تعبئة املساعدة التقنية لفائدة املصاحل املرك
 ةمادعتراخيص الربامج املعلوماتية وكذا صيانة مراكز البيانات وجتديد وصيانة معدات عقد املؤمترات بالفيديو و 

 وزارة.لامنتجات مايكروسوفت اليت مت نشرها على مستوى 

 واإلحصاءات الفالحية الدراسات 4.3  

 الدراسات الفالحية 
 .األخضر املغرب خمططاليت تتعلق بتدبري وتفعيل  الدراسات الفالحية االقتصاديةيف تتجلى املهام املتصلة هبذا احملور 

 القيام بالدراسات التالية: 2017ومتاشيا مع هذا النهج تتطلع الوزارة برسم سنة 

 ؛مج جديدةمتابعة الدراسة حول حتديد اسرتاتيجية تنمية قطاع املخابز وبلورة عقدة برنا -
 ؛التعريفية غري التدابري حول الوطنية للتجارة االسرتاتيجية متابعة الدراسة حول -
 اسرتاتيجية التجارة اخلارجية. حول إجناز دراسة -

 حصاءات الفالحيةإلا 

 :ية، أمههاالفالح تعمل الوزارة على تتبع القطاع الفالحي من خالل عدد من اإلحصاءات

الفضائي ومعهد احلسن الثاين للزراعة  البعدي لالستشعار امللكي املركز مع بالتعاون اخلرائط رسم مشروع -
 ومديرية الري واعداد اجملال الفالحي؛ والبيطرة

لتشمل مؤشرات تتبع خمطط املغرب األخضر واإلحصاء  حصائيات الفالحيةإلتوسيع مقتضيات تدبري ا -
 ؛والتجارة اخلارجية

واألمثنة  ، تربية املواشييضال األر الحصائية )استقصاءات استغإلاستقصاءات الجناز الربنامج االعتيادي لإ -
 ؛(الفالحي وشهر رمضان وتتبع املوسم األضحى واستقصاءات عيد واملردودية التوقعات

 ؛االستقصاءات الفالحية حول كلفة اإلنتاج بتنسيق مع املعاهد الفالحية والبحث الزراعي جنازإ -
 ؛راقبة أسعار السوقاالستقصاءات الفالحية حول م جنازإ -
 هيكلة منوذج إدماج نظم املعلوميات اخلاصة باإلحصائيات بالوزارة. -
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 السجل الفالحي 

إىل مواصلة العمل يف اجناز السجل الفالحي، والذي هتدف من خالله إىل  2017تسعى وزارة الفالحة خالل سنة 
معرفة دقيقة للفالحني املشتغلني بالقطاع. وضع نظام بيانات يضم الئحة الفالحني واالستغالليات سيمكنها من 

 :التالية العناصر الفالحي السجل تنفيذ ويشمل

 يف اخر تعداد احصائي؛ اليت مت حتصيلهاستقصاءات يف إطار اإلحصاء واال مت اليت البيانات ودمج معاجلة -
 البيانات املتعلقة باملواد اإلضافية اليت مت اعتمادها؛ تنفيذ مجع -
 نتائج اإلحصاء؛استغالل ونشر  -
التقين للسجل الوطين الفالحي  التنفيذ يف املسامهة إىل هتدف واليت األورويب لالحتاد التقنية املساعدة تفعيل -

 .والدخل الفالحي اإلنتاج تكاليف تتبع نظام وتنفيذ وتطوير وتصميم
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II. قطاع التنمية القروية تقديم برامج 
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    امج تنمية المجال القروي والمناطق الجبليةبر 
 

  ةستراتيجياال ملخص-1

 واألهداف العامة ستراتيجيةاال ملخص-أ

 على الفالحي بإبراز كل مؤهالته للقطاع وال تسمح ضعيفة القروي العامل يف البشرية التنمية مؤشرات تزال ال
 مساحات وصغر الطبيعية التوازنات هبشاشة تتميز والواحات اليت اجلبال مناطق يف السيما املستوى اجملايل،

 العمومية. التدخالت اندماج وحمدودية مستوى الضيعات

على ضرورة إعادة النظر يف املناهج املتبعة  2012يناير  19انطالقا من هذه املعطيات، أكد التصريح احلكومي ل 
واالندماج كزت املنهجية اجلديدة على عدة مبادئ أمهها األفقية . حيث ر واملناطق اجلبليةيف جمال التنمية القروية 

خالل مشاريع مندجمة للتنمية القروية مبنية على الشراكة  وذلك من، والتوزيع الرتايبالقطاعات املعنية  وإشراك كل
 .والتعاقد

احلكومي يف اجملال القروي، أعادت احلكومة النظر  وكفاءة التدخلخلق املناخ املناسب للرفع من فاعلية  ومن أجل
 واملناطق اجلبليةخالل خلق اللجنة الوطنية الدائمة لتنمية اجملال القروي  والتدخل منأيضا يف آليات احلكامة 

اإلطار مت خلق  ويف هذااسرتاتيجية تنمية هذه املناطق.  واملصادقة علىلتضطلع باخلصوص مبهام التوجيهات العامة 
اللجنة الوزارية الدائمة  وتتبع أشغالهبذه الوزارة لتضطلع مبهام هتيئ  واملناطق اجلبليةيرية تنمية اجملال القروي مد

 تطبيق تعليماهتا.  والسهر على واملناطق اجلبليةللتنمية القروية 

  ب . المسؤول عن البرنامج

 مديرية تنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية

 الفاعلةالجهات .  ج

 لوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركانا، 
 املديريات اجلهوية للفالحة، 
 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي. 
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 : أهداف و مؤشرات البرنامج -2
 
 
 

إن حتديد أهداف هذا الربنامج ومؤشرات األداء اخلاصة به ترتكز أساسا على األولويات الوطنية يف جمال مكافحة 
 الظروف املعيشية للساكنة املستفيدة من املشاريع احملددة داخل اجملال القروي واملناطق اجلبلية. الفقر وحتسني 

األهداف ومؤشرات األداء يف انتظار وضع آليات تتبع وتقييم ويقتصر هذا التحديد يف هذه املرحلة، على تعريف 
 .مشاريع التنمية القروية املندجمة

  الهدف 1 : تقليص نسبة الفقر في منطقة تدخل برنامج تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية 

 معدل مؤشر الفقر لدى كل أسرة مستفيدة من البرنامج تقليص: نسبة  1المؤشر 

 : حصة اإلنتاج المحلي التي تم تثمينها محليا 2مؤشر ال

 الهدف 2 : تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة من المشاريع

 : نسبة الساكنة المستفيدة من طرق معبدة أو مسالك على مسافة ال تتعدى كلم واحد  1مؤشر ال

 الماء الصالح للشربب المزودة: نسبة الساكنة   2المؤشر 

 المشاريع/العمليات المتعلقة بالبرنامجتقديم 3.

 ن املشاريع اآلتية:م  2017سنة برسم عمل اليتكون برنامج 

 القروي العالم واملجالي فيبرنامج تدارك التفاوت االجتماعي دعم  3.1

واالجتماعية من اجل تقليص الفوارق اجملالية طموح  وتنفيذ برنامج بإعدادواملتعلقة  نفيذا للتعليمات امللكية الساميةت
وزارة بشراكة مع كل القطاعات الوزارية املعنية وخمتلف الفاعلني يف جمال التنمية القروية القامت  القروي،العامل  يف

مسامهات مجيع الشركاء  مع حتديداملالية  وكذا تركيبتهاعلى املستوى اجلهوي بإعداد اثنتا عشر برنامج جهوي 
 البشرية،الوطنية للتنمية  واملناطق اجلبلية، املبادرةمديرية تنمية اجملال القروي  ة،اجلهوي الوزارية، اجملالس)القطاعات 

 .واتسن 7( على مدى والكهرباءاملكتب الوطين للماء 
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النطالقة تنفيذ هذا الربنامج. كما مت تكليف املديريات اجلهوية للفالحة مبهام التنسيق  2017وقد مت حتديد سنة 
هوي وكذا مهام السكرتارية باللجان اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية اليت سيتم والتتبع على املستوى اجل

 إحداثها. 

متعلقة  وأنشطة أخرى  واملناطق الجبلية وشجر األركانتنمية مناطق الواحات تنفيذ برنامج  3.1

 باملجال القروي 

 من خالل: نركااألتنمية مناطق الواحات وشجر  اسرتاتيجيةدعم  الوزارةستواصل  ،2017خالل سنة 

 4متابعة إجناز الشطر الثالث من اتفاقيات الشراكة املوقعة أمام صاحب اجلاللة مبدينة الرشيدية بتاريخ  -
 ،عرب صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية 2013أكتوبر

 .االسرتاتيجيةجناز مشاريع جديدة مع الفاعلني احملليني وفق التوجهات إ -

املتعاقدة  الفالحية واالطرافشراكة مع الصندوق الدويل للتنمية ب 2016 خالل سنة الوزارةقامت من جهة أخرى  
 ورززاتالدراسة التفصيلية لربنامج التنمية القروية للمناطق اجلبلية باألطلس وذلك بأقاليم  واعداد تقريربتحديد 

تقوم املديريات اجلهوية للفالحة املعنية بإعطاء االنطالقة لصفقات . وخالل هذه السنة سوتنغري وبين مالل
 ووسائل التسيري. واملساعدة التقنيةالدراسات 

واملناطق  اجملال القرويمنظمات اجملتمع املدين العاملة يف تنمية إطالق برنامج تعاقد مع  أيضا علىستعمل الوزارة 
بإعداد خمطط شامل للشراكة مع فاعلي اجملتمع املدين واالقتصاد  نتائج الدراسة املتعلقةاستنادا اىل اجلبلية 

 اإلجناز.االجتماعي اليت توجد يف طور 
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III. والغاباتالمياه قطاع  تقديم برامج 
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 برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه .1

 

 البرنامج إستراتيجية .1

 البرنامج واألهداف العامة إستراتيجيةملخص  - أ
 إن محاية وتدبري امللك الغابوي، باعتباره ثروة وطنية، يهدفان إىل: 

 ،إمتام حتديد وحتفيظ وعائه العقاري -
 ،تكثيف عمليات ضبط ومعاجلة اجلنح الغابوية -
 ،غابويةتكثيف عمليات جتهيز اجملاالت ال -
 الغابوي غري قابل للتفويت.حتيني وإمتام الرتسانة القانونية اليت جعلت امللك  -

وانشغاالت قطاع أولويات تصفية الوضعية العقارية للملك الغابوي للدولة من بني  ويف اطار هذه االسرتاتيجية، تعد
، اذ تبني من خالل التشخيص والتحليل الدقيقني للوضعية احلالية، أن امللك الغابوي يتعرض لعدة املياه والغابات

باستعماالت خمتلفة، وأن عمليات حتديد امللك الغابوي تعرتضها بعض االكراهات منها: أطماع وضغوطات مرتبطة 
النظام العقاري بكل تعقيداته يف املنطقة الشمالية، تعرضات اجلماعات الساللية والسكان على عمليات التحديد، 

نية املتعلقة مبلكية اجملاالت وحماوالت متليك أراضي امللك الغابوي عن طريق التعشيب وحمو معامل القرينة القانو 
أن وترية ومستوى اجناز الربامج املتعلقة باحملافظة على اجملاالت الغابوية وتنميتها،  أيضاالغابوية للدولة. كما اتضح 

  .والسيما اليت هتم التشجري وختليف النظم الغابوية تظل رهينة بتأمني الوعاء العقاري للملك الغابوي

الغابوية، حيث األساسية ضمن الربامج  أمني امللك الغابوي أحد أولوياتهاملياه والغابات تقطاع  من أجل ذلك جعل
باخلصوص من توضيح الوضعية العقارية لألراضي، كما يهدف إىل حتسني العالقات مع الساكنة هذا التأمني مُيّكن 

تثمار داخل األراضي اخلاصة وأمالك اجملاورة للغابات ومحاية حقوق امللكية، وهتيئ الظروف املالئمة لتأمني االس
 .فضال على انعكاساته اإلجيابية من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،الدولة على حد سواء

ماليني  6.5العقاري ملا يناهز تحفيظ ، استكمال ال2025ومن أجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية اليت تروم، يف أفق 
 ترتكز على:ربة مقامت االعتماد على هكتار، فقد 
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مع باقي اإلدارات يف إطار يضمن التوافق بني احلقوق و تصفية النزاعات العقارية عن طريق الرتاضي مع اخلواص  -
 ،واخلواص املشروعة للساكنة املعنية ومصاحل امللك الغابوي

تفعيل اتفاقية من خالل وعمليات التحقق من احلدود، وذلك تسريع وثرية إجناز الدراسات التقنية الطبوغرافية  -
 ،شراكة مع مصاحل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية

 .مع السلطات احمللية واإلقليميةالتعاون تعزيز  -

حتسني مراقبة الثروة الوطنية الغابوية  وذلك هبدفتدعيم التجهيزات والبنيات التحتية كما يسهر القطاع على 
االستجابة إىل تطلعات  إضافة اىلواملوارد الغابوية،  وتثمني الفضاءاتابات ومكافحتها، والوقاية من حرائق الغ

 .الساكنة القروية من خالل فك العزلة عن التجمعات السكنية والتشكيالت الغابوية

  البرنامج عن مسؤولال - ب

 .امللك الغابوي والشؤون القانونية واملنازعات يةمدير 

  الجهات الفاعلة - ت

  الغابويقسم امللك، 
 قسم الشؤون القانونية واملنازعات. 

 

 مؤشرات فعالية البرنامج أهداف و .2

 مالك الغابويةلأل حماية المجاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري:  1الهدف 

 المساحة المحددة نهائيا نسبة:  1المؤشر 

 هكتار 350.000عملية التحديد النهائي تقدر ب  إطاريف سنويا املساحة املربجمة 

 

 

 إنجازات توقعات توقعات توقعات القيمة المستهدفة
2016 

 إنجازات
2015 

 الوحدة
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2019 2018 2017 

 مليون هكتار1.2

 2019سنة 

 (%النسبة املئوية ) 44 29 100 100 100

 كتاراملساحة باهل 155.000 100.000 350.000 350.000 350.000

 منهجية:تدقيق ال -

باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت مت حتديدها خالل السنة باملقارنة مع املساحة املربجمة  املؤشريتم تقييم 
 هكتار سنويا.  350.000واملقدرة ب 

 مصادر المعطيات: -

 .قسم امللك الغابوي

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

األمالك الغابوية احملددة خالل السنة واليت مل يتم اعداد ملفات التحديد املتعلقة هبا يف  ةال يتم احتساب مساح
 قياس املؤشر.

 تعليق: -

تنظيمي مضبوط وحتت اشراف جلنة ادارية قانونية ختتص مسار تقين و عمليات التحديد النهائي تتم من خالل 
ومتّكن هذه العمليات من ارساء حدود قارة وهنائية بوضع احلدود والبت يف الّتعرضات املقدمة من طرف الساكنة. 

 بني االمالك الغابوية واالمالك اخلاصة ومن تكريس حقوق االنتفاع املعرتف هبا قانونا للساكنة اجملاورة.

ويصطدم بتعرُّضات الساكنة احمللية خاصة تدخل جمموعة من الشركاء والفاعلني ات يتطلب عمليإال أن اجناز هاته ال
 .ق الشمال واجلنوب الغريب، مما يتسبب يف عرقلتها ملدة طويلةيف مناط

 المساحة المصادق عليها: نسبة 2.1المؤشر.

 هكتار 300.000 بتقدر  التصديقعملية  إطاريف سنويا املساحة املربجمة  
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القيمة 
ةالمستهدف  

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 إنجازات
2016 

 إنجازات
 الوحدة 2015

 مليون1.1

 2019سنة 

100 100 100 83 133 
النسبة املئوية 

(%) 

 كتاراملساحة باهل 399.600 250.000 300.000 300.000 300.000

 

 توضيحات منهجية: -

باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت متت إحالة مشاريع مراسيم املصادقة على عمليات  املؤشريتم تقييم 
هكتار  300.000للحكومة خالل السنة باملقارنة مع املساحة املربجمة واملقدرة ب  حتديدها على االمانة العامة

 سنويا. 

 مصادر المعطيات: -

 قسم امللك الغابوي

 حدود ونقاط ضعف المؤشر: -

من املصادقة ة الالزمة إلعداد مراسيم داالشهال يتم احتساب املساحات الغابوية احملّددة اليت مل يتم يف شأهنا اصدار 
 سادة احملافظني يف قياس املؤشر.طرف ال

 تعليق:  -

نشرها يف موقعة من طرف السيد رئيس احلكومة مع مراسيم النهائي مبقتضى املصادقة على عملية التحديد تتم 
تبقى رهينة بإمتام عمليات التحديد النهائي لألمالك الغابوية وايداع امللفات ه العملية ذهمباشرة اجلريدة الرمسية. 

ا لدى السلطات االدارية املختصة وكذا بتسليم السادة احملافظني على االمالك العقارية والرهون، بعد املتعلقة هب
انصرام اآلجال القانونية لإليداع، شواهد توضح الوضعية العقارية لألمالك الغابوية املعنية من حيث تواجد قطع 

 أرضية موضوع عمليات حتفيظ. 
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ادية والقانونية الوضعية املاسيم املصادقة الرسوم العقارية، ومتكن من حتديد من حيث القوة القانونية، توازي مر 
متكن من مباشرة عملية حتفيظ امللك  ذلك فإهنااضافة اىل لألمالك الغابوية احملددة بصفة ثابتة وال رجعة فيها. 

 .يف إطار مسطرة خاصةالغابوي 

 المساحة المحفظة نسبة 3.1المؤشر. 

 توضيحات منهجية: -

 باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت مت حتفيظها خالل السنة باملقارنة مع املساحة املربجمة املؤشريتم تقييم 
 سنويا. 

 مصادر المعطيات: -

 قسم امللك الغابوي

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

ال يتم احتساب مساحة االمالك الغابوية اليت مل يتم بعد تأسيس رسوم عقارية هلا يف قياس املؤشر بالرغم من 
اإلعداد واملصادقة على ملفاهتا التقنية والقيام بعمليات مراجعة حتديداهتا من طرف مصاحل املسح العقاري واحالة 

 امللفات املتعلقة هبا على مصاحل احملافظة العقارية. 

 تعليق: -

 املؤشر ما يلي: هبذايتطلب بلوغ االهداف املرتبطة 

  يف خمتلف مراحلها. الغابويةمالك حتديد االات عملياجناز الرفع من وترية 

 توقعات القيمة المستهدفة
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 إنجازات

2016 

 إنجازات

2015 
 الوحدة

 مليون 2.4

 2019سنة 

 (%النسبة املئوية ) 141 160 100 100 100

 املساحة )هكتار( 700.500 800.000 800.000 800000 800000



78 

  

  ة، مما يتطلب الغابوي اهلادفة اىل اعداد التصاميم الطبوغرافية لألمالكالدراسات التقنية اجناز لرفع من وترية ا
 الدراسات الطبوغرافية وحتسينا يف قدراهتا وتكيفها للعمل داخل اجملاالت الغابوية.اخنراطا فعليا ملكاتب 

 واملسح العقاري واخلرائطية من لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية املسامهة الفعالة للمصاحل اخلارجية التابعة ل
من مطابقة حدود االمالك أجل تسريع وترية اجناز عمليات مراقبة الدراسات التقنية الطبوغرافية والتحقق 

 الغابوية يف إطار مسطرة التحفيظ العقاري وكذا البت يف ملفات التحفيظ العقاري.
 

 المجاالت الغابوية تقليص تدهور :2الهدف.

 : حكام القضائيةتنفيذ االمباشرة مسطرة نسبة  1.2.المؤشر

القيمة 
 المستهدفة

2024 

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

 إنجازات

2015 
 الوحدة

90% 90% 90% 90% 90% 92% 
النسبة 

 (%املئوية )

 

 توضيحات منهجية: -

يتم قياس املؤشر من خالل احتساب عدد االحكام القضائية النهائية الصادرة يف شأن احملاضر الغابوية احملررة اليت 
 متت مباشرة مسطرة تنفيذها خالل السنة مقارنة مع العدد االمجايل.

 مصادر المعطيات: -

 قسم الشؤون القانونية واملنازعات

 ضعف المؤشر:ونقاط حدود  -

 هذا املؤشر ال يتوفر على نقاط ضعف معلومة.
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 تعليق: -

يرمي قياس هذا املؤشر اىل اعطاء العناية الالزمة للشق املتعلق بالشرطة الغابوية وحتقيق الغايات املرجوة منها واملتمثلة 
املخالفني، من أجل تقليص الضغط على املوارد الغابوية وضمان استغالهلا بشكل منظم يف ردع االشخاص 

وعقالين، وبالتايل حتقيق مسامهة حقيقية للمجاالت الغابوية يف التنمية اجملالية دون هتديد التوازنات االيكولوجية 
 اهلشة.

حلفاظ خرى هتم اشراك الساكنة احمللية يف اعلى سلك مداخل ومقاربات ا القطاععمل يموازاة مع املقاربة الزجرية، 
 ة واملسامهة يف تنميتها.الغابويثروة الوطنية على ال

 نسبة فك العزلة على الغابات2 .2 المؤشر

 يتم اجنازها.طول املسالك الغابوية اليت يتعلق هذا املؤشر ب 

القيمة 
 المستهدفة
2024 

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

 اإلنجاز
 الوحدة 2015

4000 
 (%النسبة املئوية ) 114 100 100 100 100
 املسافة )كم( 455 400 400 400 400

 

 توضيحات منهجية: -

تم فتحها داخل امللك الغابوي يف إطار برنامج يطول املسالك الغابوية اليت يتم قياس املؤشر من خالل احتساب 
 خالل السنة باملقارنة مع الربنامج السنوي احملدد. فاعلنيخمتلف ال معشراكة  اتفاقياتأو يف إطار  القطاععمل 

 مصادر المعطيات: -

 قسم امللك الغابوي.

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

 هذا املؤشر ال يتوفر على نقاط ضعف معلومة.
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  تعليق: -

 :العمليات التاليةاملرجوة رهني بحتقيق األهداف 

مع اجلهات الفاعلة املعنية بالتنمية القروية )وزارة التجهيز، لتطوير الشراكات جديدة مبادرات تقدمي  -
 (....واملنظمات غري احلكومية ماعات احملليةاجل

 تأهيل املقاوالت املسؤولة عن تنفيذ أشغال فتح وإصالح املسالك الغابوية. -

 

 :تقديم البرامج الفرعية .3

 مشروع تأمين الملك الغابوي  1.3

عمليات حتديد وحتفيظ االمالك الغابوية من خالل القيام مبجموعة من املساطر القانونية يتوخى املشروع استكمال 
والعمليات التقنية. ولتحقيق هذا اهلدف، تتم خالل كل سنة برجمة جمموعة من التدخالت ميكن تلخيص أمهها فيما 

 يلي:
اسيم اليت تأذن مبباشرة عمليات اجناز عمليات التحديد املؤقت لألمالك الغابوية واعداد ملفات مشاريع املر  -

التحديد النهائي هلاته االمالك، من اجل التوقيع عليها من طرف السيد رئيس احلكومة ونشرها يف اجلريدة 
 الرمسية.

النهائي لألمالك الغابوية اليت توجد يف طور التحديد واعداد امللفات املتعلقة هبا والتوقيع  تحديداجناز عمليات ال -
 عليها من طرف اللجنة االدارية للتحديد.

 القيام بعمليات قياس احداثيات حدود االمالك الغابوية ورسم حدودها على خرائط املسح العقاري.  -
صادقة على عمليات التحديد النهائي لألمالك الغابوية من أجل التوقيع اعداد امللفات املتعلقة مبشاريع مراسيم امل -

 عليها من طرف السيد رئيس احلكومة ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
إعداد ملفات املسح العقاري لألمالك الغابوية من طرف املهندسني املساحني الطبوغرافيني واملصادقة عليها من  -

 طرف مصاحل املسح العقاري.
ظ العقاري لألمالك الغابوية من خالل القيام بعمليات مراجعة احلدود من طرف مصاحل املسح العقاري التحفي -

 والبت يف امللفات العقارية من طرف مصاحل احملافظة العقارية.
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 مشروع تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات بالملك الغابوي 2.3

يروم املشروع اىل تعزيز وتأهيل شبكة وحدات التسيري الغابوية واليت تشتمل اساسا على املنازل الغابوية املتواجدة يف 
خمتلف اجملاالت الغابوية، والبنايات واملنازل االدارية. كما يهدف هذا املشروع اىل تقوية شبكة املسالك الغابوية من 

مما يساهم يف فك العزلة عن الساكنة القروية، ويف تسهيل الولوج للنظم خالل خلق وترميم وصيانة هذه املسالك، 
 الغابوية وكذا الرفع من قيمة املنتوجات الغابوية.

 ويتم حتقيق أهداف املشروع من خالل اجناز جمموعة من العمليات من بينها:
 بناء وحدات إدارية جديدة من منازل غابوية وبنايات ومنازل إدارية.   .1
 وصيانة الوحدات االدارية.ترميم  .2
 فتح وترميم وصيانة املسالك الغابوية. .3
 اجناز الدراسات اهلندسية والتقنية الالزمة للقيام بعمليات البناء أو فتح املسالك. .4
جتهيز الوحدات االدارية باملعدات الضرورية ملدها بالكهرباء ومباء الشرب، وربطها بشبكات الصرف  .5

 الصحي يف حال وجودها.

 ومراقبة االمالك الغابوية شروع حراسةم 3.3

يهدف املشروع اىل محاية االمالك والنظم الغابوية واحملافظة عليها من كل اشكال االستنزاف اليت ميكن ان تطاهلا،  
كما يهدف لضمان استغالل عقالين وتثمني أمثل ملنتوجاهتا وإلجناح عمليات تأهيل اجملاالت الغابوية طبقا للقوانني 

شراك فعلي للساكنة القروية يف تدبري اجملاالت الغابوية واالستفادة والضوابط املعمول هبا، مع هنج مقاربات تسعى إل
 من خرياهتا. 

 ولتحقيق هاته االهداف، تتم سنويا برجمة جمموعة من التدخالت من بينها:
تعزيز حراسة جمموعة من اجملاالت الغابوية احلساسة، من خالل ابرام عقود مع شركات حراسة متخصصة،  -

 ت حملية.أو مع تعاونيات ومجعيا
 .معاجلة اجلنح الغابويةو تكثيف عمليات ضبط  -
 احالة ملفات النزاعات موضوع حماضر اجلنح احملررة على احملاكم املختصة وتتبعها. -
 مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام الصادرة، عندما تصبح هاته االحكام هنائية. -
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 وتنمية الغابات تهيئة برنامج .2

 

 البرنامج إستراتيجية .1

 البرنامج واألهداف العامة إستراتيجيةملخص  - أ
 إىل: اسرتاتيجية الربنامج هتدف
 النظم اإليكولوجية للغابات،  ضمان جتديد -
 ،والتدبريالتنمية املستدامة للموارد الغابوية عرب تعميم خمططات التهيئة  -
 عيات رعوية.تعزيز الشراكة مع السكان ذوي احلقوق عرب تنظيمهم يف إطار تعاونيات غابوية أو مج -

وتشمل خمتلف هذه األنشطة عمليات التشجري والتخليف وحتسني املراعي ومجع البذور وإنتاج الشتالت الغابوية 
وتثمني املنتجات الغابوية، من منحة املقاصة عن املناطق املمنوعة من الرعي واستغالل  واالستفادةوأشغال احلراجة 

 إىل األنشطة املدرة للدخل )األنشطة املصاحبة....(. باإلضافة
الربامج بشكل  ذههتدف الربامج املتعلقة بإعادة التشجري باألساس إىل تأهيل النظم الغابوية الطبيعية. وتساهم هو 

هات اليت تعرف الكأل يف اجل إنتاج ويفاألخشاب يف املناطق املناسبة  إنتاج ويفمباشر يف حماربة التعرية املائية والرحيية 
  .ظروف عيش الساكنة ويف حتسنيضغطا رعويا 

، كاملخطط املديري املتوفرة االسرتاتيجيةوحُتّدُد املناطق املعنية هبذه التدخالت انطالقا من معطيات الدراسات 
ططات توجهات خم مع وبتناسق احلرائق،للتشجري واملخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية واملخطط الوطين حملاربة 

 .هتيئة الغابات
ولربجمة أمثل للتدخالت اليت يتعني القيام هبا يف الزمان واملكان، فإن الدراسات املتعلقة بتهيئة الغابات والتدبري 

 4،8مساحة تقدر بـ على  2024املستدام والفعال للنظم الغابوية، ستتواصل خالل الفرتة املمتدة اىل حدود 
 .% حاليا65عوض% 90الغابات املتوفرة على دراسات للتهيئة إىلماليني هكتار، مما سريفع نسبة 
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كما أن انتقاء األنواع املعتمدة يف عمليات إعادة التشجري سوف يرتكز على األصناف املستوطنة األصلية كاألرز 
والتكيف مع والبلوط الفليين واألركان والعرعار املغريب والسرو األطلسي واخلروب، وذلك بالنظر لقدرهتا على التحمل 

العوامل الطبيعية لبالدنا والتغريات املناخية. ومن أجل إجناح هاته العمليات، فقد اختذت عدة تدابري على مستوى 
 .املسارات التقنية املتبعة وكذا اإلجراءات اخلاصة بالتنفيذ

. كما بلغت 2005هكتار قبل  25.000عوضهكتار  48.230ارتفعت الوترية السنوية للتشجري إىل وقد 
هكتار بعد احتساب  699.649مليون هكتار بقي منها كحصيلة صافية  1,42املساحة االمجالية املشجرة 

  .املساحات اليت مشلتها احلرائق واالستغالل الغابوي املنصوص عليه يف برامج التهيئة
على وحتسني املراعي الغابوية الغابات الطبيعية ليف تشجري وختالفيهدف إىل  2024أما الربنامج املعتمد يف أفق 

حتديث و  مليون شتلة غابوية 43ما يعادل  وسيتطلب إجناز هذا الربنامج إنتاج .هكتار 600.000مساحة تناهز 
 .إحداث حمطتني جديدتني للبذورسنويا، وكذا  ةتل قائمامش 4

غابة  100حوايل هكتار وإعداد وهتيئة  2.400كما يتضمن هذا الربنامج خلق أحزمة خضراء على مساحة 
  .حضرية وحميطة باحلواضر

الغابات، ألف هكتار من  300 يفتدخالت حرجية م باالقي 2015/2024الربنامج العشري يف إطار يتوقع و هذا 
  .توجهات خمططات هتيئة الغابات الطبيعية وذلك وفق

 مسؤول البرنامج - ب
 مديرية التنمية الغابوية

 المتدخلون في القيادة - ت
 قسم التشجري  -
 قسم التهيئة الغابوية -
 قسم االقتصاد الغابوي -

 مؤشرات فعالية البرنامج أهداف و .2

 اعادة تأهيل النظم الغابوية:  1الهدف 

  المساحات المشجرة نسبة إنجاز :1.1المؤشر
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 تتم برجمتهااليت  املساحات املشجرة إجناز بنسبةيتعلق هذا املؤشر 

 

 توضيحات منهجية: -

تعتمد طريقة حتديد هذا املؤشر على التتبع عن كثب لعملية اجناز برامج التشجري، وعلى الوضعية األسبوعية 
  واحلصيلة املؤقتة ألشغال التشجري.

 مصادر المعطيات: -

 قسم التشجري

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

 .عانات العينيةاملساحات املغروسة سنويا ال تأخذ بعني االعتبار املساحة املنجزة يف إطار اإل

 تعليق: -

الساكنة، طلبات العروض الغري  معارضةحتقيق النتائج خيضع لبعض العوائق كالظروف املناخية )اجلفاف...(، مدى 
 .مثمرة، تأهيل املقاولة الغابوية

 نجاح المساحات المشجرةنسبة  .12المؤشر 

القيمة 
 المستهدفة
2024 

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

 إنجازات
 الوحدة 2015

600.000 60.000 60.000 60.000 44.204 30.000 
 

 املساحة املشجرة )هكتار(

 (%نسبة االجناز ) 63 100 100 100 100 



85 

  

 جناح املساحات املشجرة اليت يتم تنفيذها بنسبةيتعلق هذا املؤشر 

 

 

 توضيحات منهجية: -

نونرب وذلك هناية شهر  بعد مرور الفرتة الصيفية، (n/n+1وسم التشجري )ملنسبة جناح املساحات املشجرة  حتدد
  وكذا احلصيلة النهائية للتشجري. من الشتائل املغروسة %60، على أساس نسبة جناح ال تقل عنn +1من السنة 

  المؤشر ونقاط ضعفحدود  -

بعني االعتبار املساحة اخلاصة بتخليف الغابات الطبيعية عرب البذور أو الشتائل  تأخذاحلصيلة النهائية للتشجري ال 
لتجنب احتساهبا  حتت غطاء نبايت كثيف بالغابات الطبيعية وكذلك املساحات املشجرة يف إطار اإلعانات العينية

 مرتني.

 مصادر المعطيات: -

          قسم التشجري

 تعليق: -

ن صعوبة األراضي اليت يتم تشجريها حتد من حتقيق نسبة إالتشجري، فرغم التحسني املستمر لتقنيات 
 جناح عالية.

 التهيئةالتنمية المستدامة للمجاالت الغابوية عبر تعميم مخططات :  2الهدف 

القيمة 
 المستهدفة
2024 

 توقعات
2019 

 توقعات
2018 

 توقعات
2017 

 توقعات
2016 

 إجنازات
 الوحدة 2015

أكثر من  %60أكثر من  %60أكثر من  %60أكثر من 
60% 

أكثر من 
60% 

حيدد هناية شهر 
 2017 فرباير

 
% 
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 نسبة إنجاز مخططات تهيئة الغابات 1.2المؤشر

 

هكتار 200.000 سنويا: المساحة المبرمجة  

القيمة  
 املستهدفة
2024 

 التوقع
2019 

  التوقع
2018 

 التوقع
2017 

 التوقع
2016 

 اإلجناز
 الوحدة 2015

4.800.000 
100 100 100 80 142 ٪ 

 هكتار 284.000 160.000 200.000 200.000 200.000

 توضيحات منهجية: -

واملساحة املساحة املهّيئة سنويا  نسبة إجناز خمططات هتيئة الغابات وذلك عن طريق مقارنة قياسمن  املؤشرميكن 
املتوقع هتيئها. ومتثل خمططات التهيئة األساس الذي يسمح بربجمة التدخالت الغابوية يف الزمان واملكان بالنسبة 

  وية.لموارد الغابخمطط التهيئة أداة من أجل تدبري مستدام ل للغابة املعنية، حيث يبقى

 مصادر المعطيات: -

 قسم التهيئة الغابوية

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

 هذا املؤشر ال يتوفر على نقاط ضعف معلومة. 

  تعليق: -

االهداف رهني بقدرة مكاتب الدراسات وإمكانية التتبع والتأطري من طرف املصاحل اجلهوية للدراسات قيق حت
 والتهيئة والتخطيط.

إلجنازها نظرا لنقص اخلربات والكفاءات  تجاوز بكثري املدة املقررةالتهيئة تأخذ يف معظم األحيان حيزا زمنيا ي دراسة
  .لدى بعض مكاتب الدراسات
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 :تقديم البرامج الفرعية .3

 الغابويةتأهيل النظم  مشروع إعادة 1.3

اهتماماهتا، نظرا لإلكراهات اليت تتعرض يف صدارة  إعادة تأهيل املنظومات البيئية الغابوية وضع قطاع املياه والغابات
واملرتبطة أساسا بالتقلبات املناخية والرعي اجلائر واالستعمال املفرط حلطب التدفئة مما يؤثر بشكل هلا هذه املنظومة 

 كبري على التجديد الطبيعي للغابات.

سياسة واضحة يف هذا اجملال مرتكزة ، اعتمد القطاع وتثمني املوارد الغابويةويف هذا اإلطار وهبدف إعادة ختليف 
مهت مجيع اجلهات، حيث متت بلورة مشاريع جمالية مندجمة وتشاركية ُتكون الربنامج  على دراسات ميدانية معمقة

 .2024-2015العشري 

يُعد التشجري الوسيلة األجنع لتخليف الغابات وتنمية الرصيد الغابوي ببالدنا. هلذا ميكن اجلزم بأّن عمليات التشجري 
يف إعادة تأهيل التشكيالت الغابوية املتدهورة، يف محاية األراضي تشكل النواة الصلبة هلذا الربنامج ملا هلا من تأثري 

مسامهته يف تكثيف اإلنتاج  ىل. إضافة إالتنوع البيولوجي والبيئي ويف محاية من االجنراف، يف الوقاية من الفيضانات
 الوطين من املواد اخلشبية. 

هكتار، توزع حسب األهداف  60.000اجناز عمليات الغرس على مساحة تناهز  2017ويرتقب خالل سنة 
 :املقصودة من التشجري إىل

 تشجري وقائي ومنتج، -

 إعادة ختليف الغابات الطبيعية، -

 حتسني املراعي الغابوية. -
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 مشروع دراسة تهيئة الغابات: 2.3

الدراسات  هذه للغابات إذ متكن املستدام أساسية للتدبري أداة البداية باعتبارها نقطة الغابات دراسات هتيئة تعترب
 أساس من برجمة عمليات التشجري والتخليف وحتسني املراعي وجتديد الغابات واحلراجة واالستغالل الغابوي على

 .التحتية علمي وكذلك فيما خيص التجهيزات والبنية

من ساكنة  مجيع الفاعلني املعنّيني تشاركية تقوم على إشراك مقاربة يتبع جتدر اإلشارة إىل أّن قطاع املياه والغابات
 للمحافظة على الغابات برناجمها االسرتاتيجي حكومية يف غري ومنظمات وجمتمع مدين خاص وقطاع جماورة

  .وتنميتها

 وأيضا وإمكانات االوساط الطبيعية ثراء على حتليل الفضاء الغابوي من أجل معرفة الغاباتهتيئة  وتقوم دراسة
 األهداف اختيار توجيه التحليل من وميكن هذا. واملستقبلية احلالية واالقتصادية االجتماعية االحتياجات لتحديد

 .سيتم تبنيها بالنسبة للغابة اليت

 على النحو التايل: الغابات ملشروع هتيئة الرئيسية وميكن إمجال األهداف

 البيولوجي؛ التنوع على البيئية: ضمان استدامة الغابات واحملافظة من الناحية 
 اخلشبية؛ وغري للمنتجات الغابوية اخلشبية املستدام ضمان االستغالل :يةمن الناحية االقتصاد  
 احملليني واإلسهام يف  للسكان حقوق االنتفاع املعرتف هبا األخذ بعني االعتبار :من الناحية االجتماعية

 .التنمية احمللية

 الحضرية والمحيطة بالحواضر وتدبير الغاباتتهيئة  مشروع 3.3

املتزايدة للغابات احلضرية واحمليطة باحلواضر يف احلفاظ على الُنظم البيئية، ومزايا املناظر الطبيعية، لألمهية  إدراكا
ومكافحة التلوث، ومحاية الصحة العامة، وتنمية السياحة البيئية وتوفري اخلدمات املختلفة مثل حتسني البيئة احلضرية 

جتاه الغابات، ونظرا للعدد املتزايد ااملتغرية للمجتمع املغريب  ويف رؤية استباقية لالحتياجات ،وتوعية الرأي العام
ملرتادي الغابات احلضرية واحمليطة باحلواضر، ونظرا أيضا للتغطية اجملالية اجليدة للغابات الرتفيهية اليت تشكل ركيزة 

بين اسرتاتيجية وطنية متكاملة بت 2008قطاع املياه والغابات منذ سنة  األهداف البيئية والتعليمية، قامأساسية لتعزيز 
 احلضرية واحمليطة باحلواضر وفق مقاربة تشاركية.  وتدبري الغاباتتروم هتيئة 

 احلضرية واحمليطة باحلواضر كما يلي: وتدبري الغاباتوتبقى األهداف الرئيسية ملشاريع هتيئة 
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 ضمان محاية واستدامة الغابات احلضرية واحمليطة باحلواضر؛ .1
وآمنة من خالهلا هتيئتها باملرافق الضرورية لتطوير األنشطة باهلواء  وغابات صحيةر الطبيعية توفري املناظ .2

 الطلق؛
تطوير الدور االجتماعي للغابات احلضرية واحمليطة باحلواضر من خالل تنظيم استقبال الزوار الوافدين  .3

 اإليكولوجية؛ومالءمته وفقا ملتطلبات النظم 
 القادمة والفاعلني احملليني بأمهية احلفاظ على الغابات احلضرية واحمليطة باحلواضر؛حتسيس الزوار واألجيال  .4
الرفع من نسبة املساحات اخلضراء للفرد الواحد عرب خلق مساحات مشجرة وأحزمة خضراء جديدة يف  .5

 املناطق احلضرية.
هتيئة أكثر من  مت وى الوطين،الغابات احلضرية وشبه احلضرية احملددة على املست 180من بني  ،ويف هذا الصدد

، مهت مساحة تقدر 2016و 2009غابة حضرية وحميطة باحلواضر على صعيد الرتاب الوطين ما بني سنيت  100
 الوطين واحمللي. ينألف هكتار وذلك يف إطار شراكات مت عقدها مع خمتلف الشركاء على الصعيد 62بأكثر من 

يتم هتيئتها من أجل استقبال الزوار يف إطار برامج كربى للتهيئة حضرية ة غاب  عشريتاثن حوايلوجتدر اإلشارة إىل أن 
 والدار ووجدةمدن طنجة وتطوان  احلضرية أعطى انطالقتها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس وذلك بكل من

 ومراكش.البيضاء والرباط ومكناس 

 اضرورياء يعترب تثمينها أمرا خضر  ويف إنشاء مدن احلضريهيكلة النسيج  ا هاما يفعنصر  ونظرا لكون هاته الغابات 
التصحر ومحاية املدن وحتسني  حماربةمهيتها يف ألجنوب املغرب  اليت مت إنشاؤها يف اءضر اخل األحزمةناهيك عن 

 املناظر الطبيعية وحتسني الظروف املعيشية للسكان.
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 محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة برنامج .3

 

 البرنامج إستراتيجية .1

 البرنامج واألهداف العامة إستراتيجيةملخص  - أ
 يعرف التصحر على أنه ظاهرة تدهور األراضي باملناطق القاحلة وشبه القاحلة وكذا باملناطق شبه الرطبة اجلافة حتت

 .% من األراضي باملغرب95 ، وهي ظاهرة هتددالتقلبات املناخية والضغط البشري من قبيل عوامل تأثري
  إن حماربة التصحر تشملبل  .فقط زحف الرمال احلد من حصرها يف بالتصحر ال جيأن حماربة  إىلوجتدر اإلشارة 

تدبري احلفاظ على الثروات  إىلإضافة من آثار اجلفاف  الفقر، التخفيفالتنمية القروية املندجمة، حماربة  كذلك
 الطبيعية.

تنفيذ برامج عملية حملاربة اجنراف الرتبة يف إطار ا اجملال فهي تشمل ذيف ه اع املياه والغاباتقطبالنسبة لتدخالت 
تنسيق  دورها يف اإلضافة إىل، باملخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية وحماربة زحف الرمال خاصة باملناطق اجلنوبية

 .التصحرإجناز الربنامج الوطين حملاربة 

حماربة اجنراف اسرتاتيجيا يف جمال إطارا  1996تهيئة األحواض املائية الذي مت اعتماده سنة ميثل املخطط الوطين ل
 ث حيدد أولويات التدخل ويقرتح املقاربات واآلليات املالية واملؤسساتية إلجنازها.، حيالرتبة

البشرية باملناطق املتضررة  فيما خيص التنمية والرتبة وكذاونظرا لضخامة االحتياجات فيما خيص احملافظة على املياه 
بعالية حقينة السدود، ومراعاة لإلمكانيات املالية اليت ميكن توفريها والقدرات االستيعابية املرتبطة باملقاربة التشاركية 

سنة  20املعتمدة، فإن املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية يوصي بإعطاء األولوية لربنامج عمل، يهم على مدى 
حوضا مائيا  22هكتار يف السنة، على مستوى  75.000مليون هكتار أي مبعدل  1,5احة تقدر بـ معاجلة مس

 مليون درهم. 150وبغالف مايل سنوي يقدر بـ 
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م باألساس األقاليم اجلنوبية واملناطق الساحلية. هتالرياح وزحف الرمال  املتمثلة يفن عوامل التعرية أجتدر اإلشارة إىل 
حملاربة هذه الظاهرة على تثبيت الكثبان الرملية حلماية املنشآت الطرقية، والواحات، والتجمعات  وتركز التدخالت

السكنية، وذلك بإنشاء حواجز "ميكانيكية" وبيولوجية، كما تويل أمهية بالغة إلنشاء األحزمة اخلضراء حول املدن، 
 خاصة باألقاليم اجلنوبية، وذلك بشراكة مع اجلماعات احمللية.

 على ا الربنامج أيضا على احملافظة على املناطق احملمية وتثمينها عرب احملافظةهذطار إما تقوم اسرتاتيجية القطاع يف ك  
على صعيد منطقة البحر . فالرافد األساسي للتنوع البيولوجي الغين الذي يتوفر عليه املغرب اليت تشكل الغابات

. إال 20% إىلمن حيث التنوع البيولوجي بعد تركيا مبعدل توطني يصل  انيةثحتتل اململكة املرتبة ال األبيض املتوسط
تدمري مواطن األصناف احليوانية ، أن هذه الثروة مهددة بالتدهور بسبب االستغالل املفرط للمجاالت الطبيعية

رتاثية المهية األالعديد من أنواع النباتات واحليوانات ذات  توتفاقم الظروف املناخية الغري املالئمة، حيث أصبح
 مهددة باالنقراض.

 154الذي مكن من حتديد شبكة وطنية مكونة من -يشكل املخطط املديري للمناطق احملميةمن جهة أخرى 
مجيع النظم البيئية عرب جمموع  وهتم مليون هكتار 2,5موقع ذي أمهية بيولوجية وإيكولوجية تغطي مساحة تناهز 

منهجية تتلخص يف: ، وذلك عرب مرجعيا للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه إطارا-الوطينالرتاب 
)أ( إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية )ب( هتيئة وتنمية املناطق احملمية )ج( تثمني املؤهالت الطبيعية للمناطق 

 احملمية.

التدبري  اىل األنشطة املتعلقة بالقنص عربتثمني الوحيش املياه والغابات  عاسرتاتيجية قطا ترمي  ومن جهة أخرى،
املستدام هلذه املوارد واحرتام التوازنات البيئية، اضافة إىل مسامهتها يف التنمية احمللية من خالل خلق فرص الشغل 

 بالعامل القروي.

 ويتضمن برنامج العمل احملاور اآلتية:

 هكتار.مليون  10تعزيز دور حمميات القنص على مساحة  -

تعزيز مجعيات القناصني لتشجيع القنص املنظم، وذلك من خالل )أ( الرفع من عدد اجملاالت اليت يتم   -
 كراء حق القنص هبا للجمعيات )ب( الرفع من عدد شركات القنص السياحي 

مواصلة تنظيم امتحانات احلصول على رخصة القنص، بشراكة مع اجلامعة امللكية املغربية للقنص  -
 ة امللكية املغربية للرماية الرياضية.واجلامع
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 فيما يلي: تتجلىالتدخل  ، فإن حماورالصيد وتربية األمساك باملياه القاريةأما يف جمال 

 محاية الثروات السمكية باملياه القارية. -

 تعزيز دور الصيد وتربية األمساك باملياه القارية من أجل املسامهة يف تنمية العامل القروي.  -

 مهة اإلنتاج السمكي يف تلبية احلاجيات الَغذائية يف العامل القروي.حتسني مسا -

 إنعاش الصيد السياحي للمسامهة يف التنمية احمللية والقروية. -

 على متابعة تنفيذ األنشطة التالية:  يف جمال احملافظة على املناطق احملمية وتثمينها القطاعتتمحور اسرتاتيجية 

من خالل  تغطي األنظمة البيئية الطبيعية الكربى ببالدناجلعلها طق احملمية، وطنية للمناالشبكة تنمية ال  -
والشروع يف هلاته املناطق إعداد تصاميم التهيئة والتدبري و  2020يف أفق  منطقة حممية 25خلق 

 تنفيذها.

 متابعة تنفيذ املخططات املديرية حملميات احمليط احليوي. -

 الوسط الطبيعي، انطالقا من اجملموعات يفرضة أو املهددة باالنقراض إعادة توطني احليوانات الربية املنق -
 اليت أعيد إدخاهلا إىل املنتزه الوطين لسوس ماسة. 

تثمني الشبكة الوطنية للمناطق احملمية عن طريق االنفتاح املراقب للمنتزهات الوطنية على األنشطة  -
 السياحية اإليكولوجية.

اسرتاتيجيا يف جمال احملافظة على ثروات إطارا  1996الذي مت اعتماده سنة  احملميةديري للمناطق ميثل املخطط امل
 ث حيدد أولويات التدخل ويقرتح املقاربات واآلليات املالية واملؤسساتية إلجنازها.املناطق احملمية وكذا تثمينها، حي

 مسؤول البرنامج - ب
 مدير حماربة التصحر واحملافظة على الطبيعة

 القيادةالمتدخلون في  - ت
 قسم احملافظة على املياه والرتبة ومحاية الغابات -
 املنتزهات واحملميات الطبيعية قسم -
 قسم تدبري تربية الوحيش واألمساك باملياه القارية -
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-  

 مؤشرات فعالية البرنامج أهداف و .2

 البيولوجي الطبيعية والتنوعاحلفاظ وإعادة تشكيل املوارد :  1الهدف 

  المعالجة ضد التعرية المائية والريحية للتربةالمساحات  :1.1المؤشر
 

  تطور المساحات المعالجة ضد التعرية المائية للتربة 1.1.1المؤشر
 

 

   تطور المساحات المعالجة ضد التعرية الريحية للتربة 2.1.1المؤشر

 توضيحات منهجية: -

 املساحة املربجمة  /املساحة املعاجلةاملؤشر:  كيفية احتساب 

 املساحة املربجمة: تدخالت بيولوجية + غرس أشجار مثمرة + تدخالت ميكانيكية 

 .على حد سواء بيولوجيا وميكانيكيااملساحات املعاجلة من التعرية  ومن معرفةميكن املؤشر من قياس نسبة االجنازات 

 مصادر المعطيات: -

 الرتبة ومحاية الغاباتقسم احملافظة على املياه و 

القيمة 
 المستهدفة

توقعات 
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

 توقعات
2016 

 إنجازات
 الوحدة 2015

150.000 
100 

50.000 
100 

50000 
100 

50.000 
100 

50.000 
100 

40.500 
% 

 هكتار

توقعات  القيمة المستهدفة
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

توقعات 
2016 

إنجازات 
 الوحدة 2015

2400 100 
800 

100 
800 

100 
800 

100 
346 

100 
524 

% 
 هكتار
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 مصلحة احملافظة على الرتبة وهتيئة األحواض املائية

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

من املساحة  حبيث حتتسب املساحة املعاجلة باهلكتار عرب غرس األشجار املثمرة الدقة فيما خيص هاملؤشر تنقص
 .اهلكتارشجرة يف  100األشجار املثمرة املوزعة مبا يعادل خالل كمية 

 والغابات فقط. مصاحل املياه تدخالتيأخذ املؤشر بعني االعتبار 

 تعليق: -

مع أشغال معاجلة الرتبة من التعرية املائية والرحيية،  املصاحبة، موازاةال يأخذ املؤشر بعني االعتبار مجيع العمليات 
 الساكنة.... وتنظيم وتكوينخاصة توزيع األفرنة احملسنة، السقي الصغري واملتوسط، خاليا النحل، 

 .املساحة املعاجلة بيولوجيا حتسب مع اجلرد النهائي للتشجري
األشجار املثمرة املوزعة مبا يعادل من خالل كمية ل عليها املساحة املعاجلة باهلكتار عرب غرس األشجار املثمرة حيصّ 

 .شجرة يف اهلكتار 100
يف السد  املياه اجملمعة وما يعادهلا منة على كمية الرتبة املثبتة يف العالية األشغال املنجزة متكن من تقدير تأثري املعاجل

 .على مستوى السافلة
 حتقيق النتائج مرتبط بالظروف املناخية، اخنراط الساكنة، اإلجراءات املصاحبة وكفاءة املقاوالت الغابوية....

  والتدبير للمناطق المحميةنسبة تطبيق البرامج السنوية لتصاميم التهيئة  2.1المؤشر.

 توضيحات منهجية: -

اجناز برامج العمل املسطرة يف خمططات التهيئة والتدبري وذلك عن ميكن هذا املؤشر من قياس التطور املسجل يف 
 طريق احتساب مساحات املناطق احملمية اليت مت التدخل فيها مقارنة مع املساحة املتوقع هتيئتها.

القيمة 
 المستهدفة
2020 

توقعات 
2019 

توقعات 
2018 

توقعات 
2017 

إنجازات 
2016 

إنجازات 
 الوحدة 2015

 
1.100.000 

 

90 
990000 

86 
950.000 

 

83 
910.000 

 

79 
870.000 

 

75 
830.000 

 

% 
 هكتار
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هكتار سنويا، وهي معدل املساحات اجلديدة اليت يتم تغطيتها سنويا  40.000وترية تطور املؤشر مت حتديدها يف 
 مبخططات التهيئة والتدبري.

 مصادر المعطيات: -

 املنتزهات واحملميات الطبيعية قسم 
 مصلحة هتيئة املنتزهات واحملميات الطبيعية 

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

على الرغم من أنه يعطي صورة واضحة عن مدى تطبيق برامج العمل املربجمة يف خمططات التهيئة والتدبري إال أن 
 ه بعض النواقص اليت ميكن تلخيصها فيما يلي: هذا املؤشر تعرتي

مبا أن مساحة احملميات هو الذي يتم احتسابه للتدليل على املؤشر، فانه ال يأخذ بعني االعتبار ال عدد  -
 التدخالت وال نوعيتها،

حملية كما أن املؤشر ال يأخذ بعني االعتبار املدى اجملايل لتأثري التدخالت. إذ أن بعض التدخالت تكون   -
 التأثري أو على العكس من ذلك ذات تأثري ميكن أن يتعدى حىت نطاق املنطقة احملمية،

ال يأخذ املؤشر بعني االعتبار التدخالت املنجزة داخل املناطق احملمية الغري املتوفرة على خمططات التهيئة  -
 والتدبري.

 تعليق: -

  .الزمة لتطبيق خمططات التهيئة والتدبري للمناطق احملميةحتقيق النتائج مرتبط بتوفر املوارد البشرية املؤهلة ال

 :تقديم البرامج الفرعية .3

 التربة ومحاربة زحف الرمال على والمحافظة تهيئة األحواض المائيةمشروع  1.3

إىل  شروعهذا امل يهدف. يف جمال احملافظة على املوارد الطبيعية اسرتاتيجياتعترب التهيئة املندجمة لألحواض املائية رهانا 
املنشآت  واحملافظة على املوارد عرب اعتماد تدبري مستدام للمياه والرتبة يف عالية األحواضهذه  احملافظة على

من  وكذا احلدالبنيات التحتية واملنشآت السوسيو اقتصادية من الرتمل باإلضافة إىل محاية  ةسافلالاهليدروفالحية يف 
 الساحلية.ة اختالالت توازن النظم البيئي
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أولويات التدخل ويقرتح املقاربات واآلليات املالية  اسرتاتيجيا حيددميثل املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية إطارا 
سنة معاجلة مساحة تقدر  20يوصي بإعطاء األولوية لربنامج عمل، يهم على مدى ، حيث واملؤسساتية إلجنازها

 حوضا مائيا. 22هكتار يف السنة، على مستوى  75.000مليون هكتار أي مبعدل  1,5بـ 

مع اجنازه عدة تدخالت هتم املعاجلة البيولوجية عرب التشجري الوقائي وختليف الغابات وحتسني ز ويشمل الربنامج امل
قصد إنعاش التنمية  وإجراءات مصاحبةاجناز سدود الرتسيب وتشجيع التشجري املثمر  وكذلك الغابوية،املراعي 

 . احمللية

 التنوع البيولوجي على المحافظةمشروع  2.3

 تتمثل أهم العمليات يف هذا امليدان يف:

 07-22قانون بإجناز ال مالئمة التشريعات املتعلقة حبماية الطبيعة وجعلها تستجيب للمبادئ الدولية -
املتعلق حبماية أنواع النباتات واحليوانات املتوحشة ومراقبة االجتار  05-29قانون والاملتعلق باحملميات الطبيعية 

 فيها؛

وضع وإجناز و منتزهات وطنية حمدثة رمسيا(  10إنشاء املنتزهات الوطنية )عرب  :الطبيعيةتنمية شبكة احملميات    -
 ؛ات األولويةملنتزهات واملواقع البيولوجية واإليكولوجية ذه اذتصاميم هتيئة وتدبري هل

موقع على قائمة رامسار للمناطق الرطبة ذات األمهية  20تسجيل : ب تنمية شبكة املناطق الرطبة -
وضع وإجناز تصاميم ا ذموقع، وك 24و اليت يبلغ عددها اإلمجايل حاليا  2005يناير  15بتاريخ  الدولية

ية والسلطات ممندجمة مع خمتلف القطاعات احلكو إجناز برامج تدخل منها، كما مت  ذات األولويةلهتيئة وتدبري 
ومن جهة احمللية واجملالس املنتخبة للمناطق الرطبة ذات األولوية : مرشيكا، الواليدية و خليج الداخلة ... 

تطوير شراكة مع اجلمعيات إلجناز برنامج للرتبية باإلضافة إىل  حتيني اجلرد الوطين للمناطق الرطبةأخرى  مت 
 ه اجملاالت الطبيعية.ذ هيفوالتحسيس 

برنامج عمل بالنسبة  الذي ميثلالوطنية حلماية ذوات احلوافر  وموائله: مت إجناز االسرتاتيجيةمحاية الوحيش  -
إطالق األنواع املنقرضة يف ا السياق مت ذ. ويف هاحملميات الطبيعية وكذا يف يف اجملال الطبيعي لألنواع السبع
  املهددة باالنقراض ألنواع املستوطنة أوبالنسبة لبرامج عمل وطنية ى مت إجناز . ومن جهة أخر جماهلا الطبيعي

بشراكة مع الباحثني املغاربة واملنظمات الدولية لك ذو  ،سبع أصناف من الطيورا ذكالفقمة وقرد املغرب وك
  ؛والوطنية
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السياحة ك من خالل تشجيع لذو  :احملليةتثمني املوارد الطبيعية وتدبريها بطريقة مستدامة لفائدة الساكنة  -
مراقبة الطيور، مشاهدة وتتبع  الرطبة:املناطق يف تطوير منتوجات سياحية إيكولوجية يف احملميات و و البيئية 

 طبيعية.إشراك الساكنة وتنمية املنتوجات الو  الوحيش

 مشروع الوقاية من الحرائق وصحة الغابات: 3.3

يعمل قطاع املياه والغابات وفق اسرتاتيجية حمكمة وضعتها مبعية باقي الشركاء للحد من حرائق الغابات وترتكز على 
 احملاور اآلتية: 

ففي جمال الوقاية، يعمل  القطاع على توفري التجهيزات والوسائل الكفيلة باحلد من اندالع احلرائق وذلك من  
واإلنذار املبكر، وشق وصيانة املسالك الغابوية ومصّدات النار بالغابات وهتيئة  خالل تعزيز دوريات املراقبة للرصد

 نقط التزود باملاء واقتناء سيارات للتدخل السريع األويل.

بإجناز برنامج سنوي لتوعية السكان ومرتادي الغابة  اجلهات املختصةووعيا منها بأمهية التحسيس والتواصل، تقوم 
 عرب القنوات السمعية البصرية. بأخطار وعواقب احلرائق

وفيما خيص مكافحة احلرائق، يتم التدخل طبقا خلطة حمكمة سواء على املستوى الربي أو اجلوي بتنسيق مستمر  
 خمتلف الشركاء ألجل ضمان االستفادة من فعالية وجناعة الوسائل املسخرة جلهود اإلمخاد.  مع

 :القنص والصيد بالمياه القاريةمشروع  4.3

تنوع إحيائي و على ثروة وحيشية ومسكية  ،حبكم موقعه اجلغرايف وتنوع تضاريسه وظروفه املناخية املغرب توفري
عرب تعبئة جل  وتربية األمساك باملياه الربية القنص والصيد سهر قطاع املياه والغابات على تنمية قطاعي. و ملحوظ

 املوارد واملؤهالت وتثمينها من خالل التدخالت التالية:

  قطاع القنصفي : 

أشغال التهيئة املتعلقة الكبرية،  وتثمني الطرائدإنعاش القنص السياحي القطاع، تنظيم وإشراك اجلمعيات يف تنمية 
دعم  ،جتهيز الوحدات املكلفة بتدبري القنص، التكوين والتحسيس ،على الثروة الوحيشية القنص، احملافظةمبجاالت 

 دعم اجلامعة امللكية املغربية للرماية الرياضية.و  اجلامعة امللكية املغربية للقنص

   قطاع الصيد وتربية األسماك بالمياه البريةفي: 
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أشغال هتيئة وتثمني األوساط املائية باملياه ، إنتاج بالعيط وصغار األمساك والقشريات، احملافظة على الثروة السمكية
وحتسيسية لفائدة تعاونيات  تكوينيةظيم أوراش ودورات تن، أشغال هتيئة وجتهيز حمطات تربية األمساك، القارية

 ومجعيات الصيد.

 

 

 
 

 المساندة والمصالح المتعددة الوظائف برنامج  .4

 

 البرنامج إستراتيجية .1

 البرنامج واألهداف العامة إستراتيجيةملخص  - أ
دبري التوقعي للوظائف لتّ لاعتمد قطاع املياه والغابات اسرتاتيجية لتحديث تدبري املوارد البشرية باعتماد مقاربة 

 مواكبةهو  هذا التحديث مالئمة كفاءات وأعداد املوظفني بالوظائف واملناصب. واهلدف من والكفاءات هتدف اىل
 أ العامةالبشري وتشجيعه. وتثمني الرأمسالاءات الغابوية عن طريق دعم التأطري التقين للفض القطاعاسرتاتيجية 

 :تنفيذ األهداف التاليةالبشرية اىل هتدف اسرتاتيجية املوارد 

 ؛توظيف واالدماج وإدارة شؤون املوظفنيالعن طريق  اهلياكل دعم أعداد -
املهن  تعزيز وتطوير مهارات املوظفني من خالل التدريب لتلبية االحتياجات الالزمة ملمارسة -

 ؛والوظائف داخل اهلياكل
 ؛اهلياكل وحتسني األداءضمان ديناميكية هبدف  ني، ال سيما املسؤولنيالتقني املوظفنيإدارة تنقيالت  -
كفاءات   بني تناغموالكفاءات لضمان ال وظائفومناهج التدبري التوقعي للتطبيق آليات  احلرص على -

 ؛قطاعوبني املهمات احلالية واملستقبلية لل املوظفني
   ؛النتائجالتسيري القائم على تدبري نظام تقييم املوظفني باالعتماد على  -
لفات وشؤون أسرع مل تدبري من أجلإدارة املوارد البشرية اخلاص بعلومات املنظام تفعيل العمل ب -

 ؛املوظفني
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 وحتسني ظروف عمل للموظفني. ةل االجتماعياعمتعزيز دور األ -

 مسؤول البرنامج  - ب
 الربجمة ونظام املعلومات والتعاونمدير 

 المتدخلين في القيادة - ت
 نظام اإلعالمقسم  -
 قسم الدراسات والربجمة والتعاون -

 :املوارد البشرية والشؤون اإلدارية يةمدير 

  احملاسبة واملعداتقسم  -
 قسم املوارد البشرية -
 مصلحة التكوين املستمر -

 
 مؤشرات فعالية البرنامج أهداف و .2

 من هذا الربنامج هو خلق الظروف املواتية لتنفيذ الربامج املهنية.اهلدف الرئيسي 

  رات التالية:ؤشاملهذا اهلدف  ضمّ ي

 لوظائف اإلنتاجاملخصصة  أيام التكوين نسبة-أ

 املوارد البشرية جناعة تدبري  نسبة-ب

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات-ت

 لتنفيذ البرامج المهنية المالئمة الظروف خلق:  1الهدف 

 لوظائف اإلنتاج المخصصة  أيام التكويننسبة  1.1المؤشر.

القيمة 
 المستهدفة
2024 

 توقعات 
2019 

 توقعات 
2018 

 توقعات 
2017 

 توقعات 
2016 

 إنجازات
 الوحدة 2015

80% 70% 60% 55% 50% 36% % 
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 توضيحات منهجية: -

الوظائف املميزة لقطاع للمياه من لوظائف اإلنتاج )ة املرصود يام التكوينألحييل املؤشر إىل النسبة املئوية املخصصة 
ويشري هذا املؤشر  املستمر. جمموع أيام التكوين مقارنة مع( الدليل املرجعي للوظائف والكفاءاتوالغابات حسب 

للمجهودات التقنية واملالية يف اجناز برامج التكوين املستمر لفائدة موظفيها، وذلك من أجل دعم قدراهتم وتقوية  
 .القطاعكفاءاهتم لكي تتماشى مع تطور مهام وأنشطة 

 مصادر المعطيات:  -

 مصلحة التكوين املستمر

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

هودات املالية اليت يبدهلا  القطاع من أجل تطوير قدرات مواردها البشرية. إاّل أّن مدى يبني هذا املؤشر حجم اجمل
الدقة يف حتديد االحتياجات التكوينية للموارد البشرية، جودة هذه التكوينات إضافة إىل حجم التتبع البعدي 

لقيمة املضافة احملققة من خالل هذه للمستفيدين من هذه الدورات التدريبية يؤثُر يف النتائج النوعية املنتظرة وا
 التكوينات.

 تعليق: -

يف التدبري التوقعي للكفاءات مما مكنها من حتديد احتياجاهتا يف جمال  2005منذ  قطاع املياه والغابات شرع
اليت حتدد وصفا دقيقا للكفاءات  التدبري التوقعي للوظائف والكفاءات،التكوين املستمر باالعتماد على أدوات 

  .املرغوب فيها

 الموارد البشريةنجاعة تدبير نسبة  2.1المؤشر.

القيمة 
 المستهدفة
2024 

 توقعات 
2019 

 توقعات 
2018 

 توقعات 
2017 

 توقعات 
2016 

 إنجازات
 الوحدة  2015

3.5% 3.6% 3.7% 3.6 % 3.5%  3.7 % % 
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 توضيحات منهجية: -

متوسط عدد األشخاص املكلفني بتدبري املوارد البشرية باملقارنة مع العدد الكلي للعاملني يف يشري املؤشر إىل 
 القطاع.

  مصادر المعطيات: -

 قسم املوارد البشرية

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

هدف ينبين أساسا على املؤهالت واملهارات اليت تتوفر عليها هذه األخرية  حسني جناعة تدبري املوارد البشرية هو
نسبة عددية قد ينقص من داللته الفعلية يف حال تواجد موظفني ذوي مؤهالت  املؤشر إىلوبالتايل فإن ارتكاز 

 متواضعة على مستوى الوحدات املكلفة بتدبري املوارد البشرية.

لضرورة تزايد عدد األشخاص املكلفني بتدبري املوارد البشرية بقدر ما يعكس تراجع ال يفيد با املؤشرأيضا فإن تطور 
 العدد الكلي للعاملني بالقطاع )اإلحالة على التقاعد، الوفيات...(.

 تعليق: -

 املوارد هبا يف تدبري وحرفية معرتف عالية مهنية لبلوغ القطاع تقين، فقد قام مبجهودات كبريةن أ من الرغم على
التقنية إلجناح ورش االصالح االداري دليل واضح على االهتمام الذي تعريه  الناجح ألطرها واالندماج ية.البشر 

 املوارد إدارة يف مؤهلني مهنيني توظيف يف ذلك من مستفيدة لتحسني النجاعة يف هذا الشق االساسي للتدبري،
 البشرية.

 نسبة نجاعة تدبير المكتبيات :المؤشر 1-3

القيمة 
 المستهدفة

 توقعات 
2019 

 توقعات 
2018 

 توقعات 
2017 

 توقعات 
2016 

 إنجازات
 الوحدة  2015

 منصب\درهم 11.000 11.000 11.000 10.000 9.500 9.000

 توضيحات منهجية: -

 اىل متوسط التكلفة السنوية ملنصب خاص باملكتبيات بالنسبة للمناصب املشكلة يف التنظيم الوظيفي. يشري املؤشر



102 

  

وتتكون جمموع نفقات املكتبيات من مشرتيات احلواسيب والطابعات واملواد االستهالكية وتكاليف صيانة األجهزة 
 ومعدات وأثاث املكاتب، باستثناء تكاليف خدمة االنرتنيت والولوج واإلقامة.

  مصادر المعطيات: -

 ة(.احملاسبة واملعدات )مصلحة الوسائل العامة ومصلحة الصفقات واحملاسبقسم 

 المؤشر: ونقاط ضعفحدود  -

  يؤثر على تقييم وحساب املؤشر. يذآلخر، الشيء ال ختتلف التكلفة السنوية اخلاصة باملكتبيات من منصب

 تعليق: -

جهودات مهمة قصد تدبري املكتبيات بشكل عقالين. وتسعى بذلك اىل تزويد مجيع مب يبدل قطاع املياه والغابات
 .الضرورية لتحسني جودة اخلدمات والرفع من املردوديةاملناصب مبعدات املكتبيات 

 

 
 

 


