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I الجزء األول: تقديم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة . 

 

 الستراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة . تقديم موجز 1

 
 هاناتالسياق والر

 
وتم   على مدى عقود، جعل المغرب من حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة أولوية وطنية.

تأكيد هذا العزم على أعلى مستوى في الدولة. ويتجلى ذلك من خالل العديد من التوجيهات السامية 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، المتضمنة في خطبه ورسائله، والمرتبطة بضرورة 
الحفاظ على الموارد الطبيعية للبالد وحماية بيئتها. وتم تعزيز هذا التوجه عبر انخراط والتزام كل 

 القوى الحية في المجتمع.
  

خيرة، كانت كذلك مناسبة لتأكيد الحكومية، في السنوات األومن ناحية أخرى، فإن البرامج 
الحكومات المتعاقبة على اعتماد وتنفيذ سياسات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وإدماج البعد  عزم

 البيئي واالستدامة في مختلف استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية.
 

والقانوني، وتقوية  وفي هذا الصدد، حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى تعزيز اإلطار المؤسساتي
أجهزة الوقاية واليقظة، وتنفيذ االستراتيجيات والخطط والبرامج في مجال حماية البيئة وتثمينها، 
وكذلك وضع وتعزيز عدد من التدابير المصاحبة مثل اآلليات االقتصادية والمالية، والشراكات، 

ى البيئة وحمايتها من خالل التوجيهات والتربية البيئية، والتوعية. وقد تم تعزيز االلتزام بالحفاظ عل
 الملكية السامية المتعلقة بإعداد وتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

 
في إطار هذه الدينامية، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد استراتيجيتها البيئية 

الرهانات المرتبطة بحماية البيئة وتثمين الموارد والشروع في تنفيذها بهدف رفع التحديات وكسب 
الطبيعية، ومواجهة اآلثار السلبية لتغير المناخ، وتحسين اإلطار البيئي لعيش المواطن، مع األخذ بعين 

 االعتبار متطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
 
 المرجعيات األساسية  

 
، والتوجيهات الملكية، ومبادئ وقيم 2011يذ مقتضيات دستور تندرج هذه االستراتيجية في إطار تنف

الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون اإلطار المتعلق به، باإلضافة للبرنامج الحكومي 
 الخاص بالتدبير المستدام والمسؤول للبيئة والموارد الطبيعية وتثمينها وتحسين إطار عيش المواطنين.

 
 االستراتيجية على خمس مرجعيات أساسية وهي:ترتكز هذه 

 دستور المملكة الذي يضمن لكل مواطن الحق في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة؛ 



2 

 

  التوجيهات الملكية السامية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والتي توجت باعتماد
 االنطالقة لتنفيذه؛الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا إعطاء 

  البرنامج الحكومي الذي التزمت الحكومة من خالله بتعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي
عبر تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذا بلورة وتسريع تنفيذ برامج التأهيل 

الصناعية، ومكافحة تلوث البيئي باألساس في مجال التطهير السائل، وتدبير النفايات الصلبة و
الهواء، وأيضا تدعيم السياسة الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ، وذلك بتنسيق مع مختلف 

 الفاعلين المعنيين؛

  االستراتيجية الوطنية للتمية المستدامة التي تستهدف إدماج بعد االستدامة في مختلف السياسات
 والمخططات والبرامج التنموية،

 بة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون اإلطار بمثابة التزامات كتا
ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتنسيق مسلسل تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية 

ة المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ برامج التأهيل البيئي، مع األخذ بعين االعتبار االلتزامات الوطني
 والدولية في هذا المجال.

  
 أهداف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

 
 تتمثل األهداف الرئيسية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في:

  المساهمة في ضمان العيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة وتحسين رفاهيتهم في الحاضر
 والمستقبل،

 مة على المستوى الترابي والوطنيتعزيز التنمية المستدا. 
 

 2030الرؤية االستراتيجية في أفق 
 
الرقي بكتابة : "2030لتحقيق الرؤية االستراتيجية التالية في أفق كتابة الدولة تم إعداد استراتيجية  

للجهود الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى مستوى "وزارة البيئة والتنمية المستدامة"، فعالة وُموِحدة 
 المبذولة ونموذجا للحكامة الجيدة وذات إشعاع على المستوى الترابي والوطني والدولي".

 
 التوجهات االستراتيجية 

 
من أجل تحقيق رؤيتها االستراتيجية وبلوغ أهدافها المسطرة، تعتزم كتابة الدولة تركيز عملها على 

 :توجهات استراتيجية وهي( 8) ثمانية
 تعزيز حماية البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين والمواطنات؛  .1
من خالل تطوير أنشطة ُمذرة للدخل مع األخذ بعين  تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر .2

 االعتبار مقاربة النوع؛ 
 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة؛ .3
المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات  .4

 المستدامة؛
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تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في إطار مقاربة تشاركية متكافئة  .5
 بين المرأة والرجل؛ 

 السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ؛  .6
 ي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه،لسهر على تنفيذ السياسة الوطنية فا .7
تعزيز تنظيم ونجاعة تدبير كتابة الدولة على المستويين الوطني والترابي في إطار مقاربة  .8

 تأخذ بعين االعتبار التكافؤ بين المرأة والرجل. 
 

 األولويات األساسية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
 

توجهاتها االستراتيجية، حددت كتابة الدولة أولوياتها األساسية، على المدى القصير في إطار تنفيذ 
 فيما يلي: والمتوسط،

 
 على مستوى التأهيل البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين: -  

 تحسين جودة الهواء؛ 

 تحسين تدبير التطهير السائل؛ 

 ؛تحسين تدبير النفايات الصلبة 

 حسين تدبير المواد الكيميائية الخطرة.ومكافحة التلوث الصناعي وت  
   

 فيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية واألوساط البيئية وتثمينها:  -

   المساهمة في الحفاظ على الساحل واستصالحه؛ 

   ؛المساهمة في تثمين التنوع البيولوجي والموارد الجينية 

    .والمساهمة في مكافحة اآلثار السلبية لتغير المناخ 
 

 فيما يتعلق بتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر:    -  

    تطوير منظومات تثمين النفايات الصلبة والسائلة؛ 

   ؛المساهمة في إنجاز مشاريع نموذجية مبتكرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة 

   في المهن والوظائف الخضراء والمستدامة وتشجيع خلق فرص الشغل. 
 

 بخصوص ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة:    -  

   االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلها؛ تفعيل 

   تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ 

   فعيل الشرطة البيئية؛تعزيز المراقبة البيئية من خالل ت 

   مركز الكفاءات لتغير المناخ؛ دور تعزيز 

   ،تقوية أجهزة الرصد واليقظة في مجال البيئة والتنمية المستدامة 

   واعتماد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لمنظومة تأمين الجودة. 
 
 



4 

 

 المستدامة:بالنسبة لتعبئة الفاعلين في مجال البيئة والتنمية      - 

 تعزيز الشراكة مع الفاعلين األساسيين في هذا المجال؛ 

 ،تعزيز التعاون الدولي 

 .وتعزيز التوعية والتربية البيئية 
 

 تنفيذ االستراتيجية
 

الصادر سنة في إطار تنفيذ هذه االستراتيجية، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 
 :برامج وهي( 3) ، تم تحديد ثالثة2015

 ( الريادة والدعم؛500البرنامج األول : ) 

 ( ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين،501البرنامج الثاني :) 

 ( حماية وتثمين البيئة وتش502البرنامج الثالث :)رجيع االنتقال نحو االقتصاد االخض . 
 

مؤشرات للتتبع وقياس نجاعة األداء، والهداف مجموعة من األ كما تم، بالنسبة لكل برنامج، تحديد
 .وكذا اعتماد عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها عبر مجموعة من األنشطة

 
أن تفعيل هذه االستراتيجية وتحقيق أهدافها المسطرة سيتم من خالل تنفيذ وتجدر اإلشارة إلى 

 . كتابة الدولةالعمل السنوية ل مخططات مختلف
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  2018. تقديم االعتمادات المتوقعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة برسم سنة 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

مشروع قانون المالية)الميزانية 
قانون /  2018العامة( لسنة 

 المالية)الميزانية العامة( لسنة
2017 

( 2018المالية لسنة )مشروع قانون 
 الميزانية العامة

) قانون المالية لسنة 
 ( الميزانية العامة2017

 الفصل

 الموظفون 000 576 62 000 224 64 2,63

133,38 105 160 000 45 060 000 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 800 918 000 800 910 0,87-   

 المجموع 000 436 026 1 000 184 080 1 5,24

ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات  : 2 جدول
 المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة حسب الفصول 

مجموع 
مشروع قانون 
 المالية للسنة

2018 

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
 مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون 
 2018المالية للسنة 

 الموظفون 000 224 64          

      600 000 600 000 105 160 000 

المعدات و 
النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 800 910 000 500 1 000 500 1      

 المجموع 000 184 080 1 000 100 2 000 100 2 000 000 200 000 000 843 000 184 437

 

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

 للدراسات ورصد التلوث  الوطنيمهام المختبر 

المنظم والمحدد الختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة  2-14-758طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 
(، يقوم المختبر الوطني 2014دجنبر  23) 1436من صفر  30بالتنمية المستدامة، الصادر في 

 للدراسات ورصد التلوث بالمهام التالية:

 اإليذايات بالوسط البيئي والمساهمة في إنشاء شبكات الرصد رصد وتشخيص التلوث و
 ؛الموضوعاتية

 ؛مراقبة التلوث لدعم تنفيذ برامج تدبير وحماية البيئة 
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 ؛المشاركة في احترام المواثيق الدولية واإلقليمية المتعلقة برصد ومراقبة التلوث 

 مساهمة في وضع معايير المشاركة في تنسيق شبكة المختبرات العاملة في مجال البيئة وال
 ؛المقذوفات

 ؛مساعدة السلطات العمومية لحل النزاعات البيئية 

  المساهمة في التأهيل البيئي للقطاع الخاص من خالل تقديم الخدمات الالزمة في مجال التحاليل
 والقياس.

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

 مة: الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدا مهام

المتعلق بحماية واستصالح البيئة ولتمكين تسجيل المعامالت  11-03في إطار تنفيذ أحكام القانون  
 الذي عدل وتمم بمقتضى الظهير 2007الخاصة بها، تم استصدار، من خالل القانون المالي لسنة 

 المالية قانون بتنفيذ 2015) ديسمبر 1437(19 ربيع األول 7 في صادر 1.15.150 رقم الشريف
 والتنمية البيئة لحماية الوطني حساب خاص " الصندوق 2016المالية  للسنة  70.15  رقم

ويهدف هذا الصندوق إلى تشجيع   بتدبيره. بالبيئة  المكلفة المستدامة" وتم تكليف السلطة الحكومية
 مشاريع التنمية الهادفة إلى حماية واستصالح البيئة. 

 للصندوق نذكر ما يلي:ومن بين العائدات المخصصة 

 .الهبات والتبرعات 

 .مخصصات من الميزانية العامة 

 .مساهمات ومشتركات مختلفة حسب القوانين الجاري بها العمل 

المستدامة دعما ماليا خاصا لتنفيذ عدة برامج منها  والتنمية البيئة لحماية الوطني ويقدم الصندوق
والمماثلة لها والبرنامج الوطني لتثمين النفايات والبرنامج الوطني البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 

 لمحاربة التلوث الصناعي.
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حسب  2018. ملخص االعتمادات المتوقعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة برسم سنة 3
 البرامج 

 حسب البرامجلكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة : ملخص االعتمادات المتوقعة 3جدول 

% 

مشروع قانون 
المالية لسنة 

% 2018  /
قانون المالية 

 2017لسنة 

 ( لسنة المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة

الميزانية العامة 
)قانون المالية 

 (2017 لسنة
 البرامج

 فصل االستثمار
فصل المعدات 

والنفقات 
 المختلفة

 فصل الموظفين

 الريادة والدعم 000 236 109 64224000 000 170 66 000 600 11 29,99

22,52 32 200 000 38 500 000  57 706 000 
ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 

المستدامة وتعبئة الفاعلين 
 األساسيين

0,93 867 000 000 490 000  859 494 000 
وتشجيع االنتقال حماية وتثمين البيئة 

 نحو االقتصاد االخضر

 المجموع 000 436 026 1 000 224 64 000 160 105 000 800 910 5,24

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج والمكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
2018  

 الميزانية العامة
2018 

 البرامج 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

 والدعم الريادة 000 994 141     000 1994 14

68 600 000   2 100 000  70 700 000 

 البيئية الحكامة ترسيخ
 وتعبئة المستدامة والتنمية

 األساسيين الفاعلين

867 490 000     86 7490 000 

 وتشجيع البيئة وتثمين حماية
 االقتصاد نحو االنتقال

 االخضر

 المجموع 000 184 080 1  000 100 2   000 084 078 1
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 المشاريع أو العمليات . تقديم االعتمادات حسب 4

 

 : الريادة والدعم  500برنامج ال

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أوالعملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع
   الميزانية العامة

  فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار 

 دعم المهام 000.00 600 51 000.00 500 8 000.00 100 60

 تحديث االدارة 000.00 270 10 000.00 100 3 000.00 370 13

 المجلس الوطني للبيئة 000.00 000 2  000.00 000 2

 مساعدة لألعمال االجتماعية 000.00 300 2  000.0 300 2
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 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين  : 501رنامج ب

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 دعم المراقبة البيئية 000 650 2 0 000 650 2

 تعزيز آليات رصد التلوث  000 400 5 000 500 1 000 900 6

 ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  000 000 16 0 000 000 16

300 000 0 300 000 
تقوية أجهزة التقييم البيئي والوقاية من التأثيرات على 

 الصحة

4 300 000 0 4 300 000 
قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 

 المستدامة

 دعم الجمعيات البيئية 000 200 000 000 5 000 200 5

 التنمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة -دعم البحث 000 200 000 000 5 000 200 5

 والدبلوماسية البيئيةتعزيز التعاون الدولي  000 200 000 200 7 000 400 7

 إعالم وتوعية 000 050 8 000 000 3 00 050 11

 التربية البيئية 000 200 000 000 6 000 200 6

 البرنامج الوطني لمكافحة االحتباس الحراري 000 000 1 000 500 3 000 500 4

 إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية 0 000 000 1 000 000 1

 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر  502برنامج ال

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 السائلالبرامج الوطنية للتطهير  000 000 580 000 000 580

250 000 000 250 000 000  
ماتة مالطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الو

 لها 

 التدبير المندمج للساحل 000 490  000 490

23 000 000 23 000 000  
برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات 

 التقليديةالصناعة والحرف 

 حماية وتثمين األوساط البيئية  000 000 14 000 000 14
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 . توزيع جهوي العتمادات برامج التنمية المستدامة 5

 حسب الجهات لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةملخص االعتمادات المتوقعة  : 8جدول 

 

 تعليق  

مواكبة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لورش الجهوية الذي انخرطت فيه بالدنا ودعما 
مليون درهم. وتبقى هذه البادرة بداية  11دره قلمصالحها الخارجية فقد تم تخصيص غالف مالي 

م المنوطة بها اقصد االستجابة للحاجيات المسجلة على مستوى المصالح الخارجية قصد القيام بالمه
 وخاصة لمواكبة الفاعلين والشركاء المحليين.

 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 المعدات والنفقات المختلفةفصل  فصل االستثمار

 المصالح المشتركة 000,00 160 94 000,00 800 910 000,00 960 004 1

 
-تطوان-جهة طنجة  

 الحسيمة

 جهة الشرق   

 مكناس -جهة فاس  000,00 000 1  000,00 000 1

 
 -سال -جهة الرباط   

 القنيطرة

 
 -جهة بني مالل   

 خنيفرة

1 000 000,00  1 000 000,00 
 -جهة الدار البيضاء

 سطات

 آسفي -جهة مراكش  000,00 000 1  000,00 000 1

 تافياللت -جهة درعة    

 ماسة -جهة سوس  000,00 000 2  000,00 000 2

 واد نون -جهة كلميم  000,00 000 2  000,00 000 2

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 
الساقية -جهة العيون 

 الحمراء

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 
واد  -جهة الداخلة 
 الذهب

 المجموع 000,00 160 105 000,00 800 910 000,00 960 015 1
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 . برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 6

مادات الميزانية العامة حسب طبيعة العت 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 
 النفقة

 

 

 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 10جدول 
 مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

 نفقات الموظفين 000 576 62 000 224 64 145 335 77 145 335 87

152 430 000 142 740 000 105 160 000 45 060 000 
نفقات المعدات والنفقات 

 المختلفة 

 نفقات االستثمار 000 800 918 000 800 910 000 000 724 1 000 300 195 1

 المجموع 000 436 026 1 000 184 080 1 145 075 944 1 145 065 435 1

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية
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 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  11 جدول

. الجزء الثاني: تقديم برامج التنمية المستدامة 2  
 
  

 اإلسقاطات 
2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

 الريادة والدعم         

 الميزانية العامة  000 236 109 000 744 129 145 035 176 145 815 181

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة     

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية     

        
ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 

المستدامة وتعبئة الفاعلين 
 األساسيين 

 الميزانية العامة  000 706 57 000 000 64 000 250 113 000 050 139

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 000 740 1 000 100 2 000 100 2  000 100 2

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية     

        
حماية وتثمين البيئة وتشجيع 
  االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 الميزانية العامة  000 494 859 000 490 875 000 785 13 000 605 12

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة     

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية   000 000 200 000 000 200 000 000 200
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.II  التنمية المستدامة الدولة المكلفة  كتابةبرامج الجزء الثاني: تقديم 

 

 : الريادة والدعم  500برنامج ال

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

يهدف برنامج القيادة والدعم إلى مواكبة السياسة البيئية المعتمدة في مختلف البرامج واألنشطة التي 
الل تشرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على إنجازها لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر من خ

تدبير فعال للموارد البشرية وترشيد الموارد المادية والمالية وتحسين آليات التدبير المؤسساتي لإلدارة 
 المركزية والمصالح الالممركزة.

ترتكز أهداف برنامج القيادة والدعم على محورين رئيسين يتمثالن في دعم المهام الضرورية لتنفيذ 
 األوراش والبرامج البيئية من جهة، وتحديث االدارة من جهة أخرى. 

 دعم المهام 1.1

تتضمن لمواكبة تنزيل الرؤية االستراتيجية لكتابة الدولة وتحقيق األهداف واألولويات المسطرة والتي 
تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة وتعزيز الالمركزية في العمل البيئي على المستوى الترابي، قامت 
كتابة الدولة باعتماد عدة إجراءات ترتكز على الحكامة الجيدة للموارد البشرية والمالية والمادية قصد 

وجودة العمل والتي وضع رهن إشارة الموظفين، الوسائل واآلليات الضرورية لتحسين ظروف 
 ستمكنهم من القيام بمهامهم وتحقيق األهداف المحددة.

 تحديث اإلدارة  2.1

 . تحديث وترشيد تدبير الموارد1.2.1

يتطلب إنجاح تنفيذ األوراش والبرامج البيئية، وضع سياسة لتدبير الموارد البشرية تستند على التوفيق 
ب دعم القدرات والتدبير الجيد للرأسمال البشري من خالل ما بين التكوين والوظيفة، الشيء الذي يتطل

رفع مستوى الكفاءات التي تتوفر عليها كتابة الدولة عبر برامج للتكوين المستمر لتأهيل هذا الرأسمال 
 البشري وجعله في خدمة التنمية.

س على التدبير وعليه، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجية فعالة لتدبير هذه الموارد تعتمد باألسا
 التوقعي للوظائف والكفاءات وعلى مدى مالءمة التكوين للمنصب.

 . تفعيل نظام المعلومات بكتابة الدولة2.2.1 

يهدف هذا المحور إلى تزويد كتابة الدولة بمخطط تدبيري للمعلوميات ونظم للمعلومات تمكن من  
كنولوجية واالستثمار في التكنولوجيات توفير المعلومات الالزمة في الوقت المطلوب وتحقيق يقظة ت
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ظام المعلومات رافعة لتحسين التدبير وآلية مساعدة على اتخاذ القرار نالجديدة للمعلومات وجعل 
 وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والمواطن.

 . مقاربة النوع االجتماعي3.2.1

شأنه أن يعزز مفهوم مقاربة النوع ستراتيجية إدماج مقاربة النوع إلى إعداد برنامج عمل من تهدف إ
بأنشطة وبرامج كتابة الدولة وكذا تعزيز القدرات الستيعاب هذه المقاربة والحث على تبني مبدأ 
المساواة بين الجنسين وتعزيز هذه الثقافة أثناء الممارسة. كما سيتم اعتماد عدة آليات وأدوات 

 للتحسيس والتوعية في هذا المجال.
 

 

 البرنامج . مسؤول 2

 .السيد الكاتب العام

 

 . المتدخلين في القيادة 3

 ،قسم الميزانية والشؤون العامة 

  ،قسم الموارد البشرية 

  ،مصلحة أمن النظم المعلوماتية 

 ،وحدة منظومة التدبير 

 .وحدة مقاربة النوع االجتماعي 

 

 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

دعم وإنجاح المشاريع واألنشطة البيئية التي تشرف عليها كتابة الدولة يهدف هذا البرنامج أساساً إلى 
من خالل ترشيد الموارد المالية والوسائل المادية المتاحة ودعم القدرات والكفاءات البشرية من أجل 
تحقيق نجاعة االداء وإدماج مقاربة النوع في جميع هذه البرامج واالنشطة البيئية. ويتعلق االمر 

 ف التالية:باألهدا

 تحسين التدبير المكتبي؛ 

 البشرية؛ تحديث وترشيد تدبير الموارد 

 للمناصب المالية؛ األنسب السهر على االستغالل 

 ؛المالية الموارد تدبير ترشيد 

  إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في األوراش التي تسهر على تنفيذها كتابة الدولة المكلفة
 بالتنمية المستدامة.
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 : تحسين التدبير المكتبي  1.500الهدف 

 

 : نسبة النجاعة المكتبية  1.1.500المؤشر 

 السنة
 القيمة لمرجعيةا

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

 مكتب/درهم  14300  19800  22200  20300  18700  18700  2020

 

 . توضيحات منهجية 1

 تعريف: 
يمكن حساب هذا المؤشر من تتبع متوسط التكلفة السنوية للمكتب الواحد بالنسبة لمجموع حظيرة 

 المكاتب بالوزارة.
  

 :طريقة الحساب
مجموع التكلفة المكتبية وتتضمن اقتناء الحواسيب والمطابع والمواد االستهالكية وصيانة  البسط :

 المعدات المعلوماتية.
 المقام : عدد المكاتب بكتابة الدولة. 

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم المالية والشؤون العامة وقسم الموارد البشرية/مصلحة تدبير وصيانة نظم المعلوميات.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 : يختلف متوسط التكلفة السنوية من مكتب إلى آخر مما يؤثر على

 ،تقييم وحساب المؤشر 

 .تحديد الفارق الموجود بين عدد المكاتب وعدد الموظفين 
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 . تعليق 4

مديرية جهوية على صعيد المملكة ومن أجل توفير الوسائل الضرورية لجميع  12بعد أن تم خلق 
ابتداء من  المصالح التابعة لها للقيام بمهامها في أحسن الظروف، سيعرف مؤشر النجاعة المكتبية،

 ، تطورا تصاعديا من ناحية التكلفة المالية.2018سنة 

 : تحديث وترشيد تدبير الموارد  2.500الهدف  

األهداف  وتحقيق األداء في نجاعة مهمة يحتل المحور المتعلق بتحديث وترشيد تدبير الموارد مكانة
مواكبة مختلف األوراش والمشاريع  حيث يستهدف على مستوى هذا القطاع، المسطرة

ن م البشري الرأسمالعبر تأهيل  وذلك على إنجازها المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة الدولة تسهر التي
المجاالت سواء المرتبطة منها  في مختلف لمواكبة المستجدات التكوين المستمر للموظفين خالل
للتدبير  لجعله رافعة هذا القطاع، وكذا تحقيق نجاعة األداء لنظم المعلومات أو بمجاالت تدخل بالدعم

 الشركاء. والتواصل مع مختلف  الرشيد وتعزيز التواصل الداخلي

 

 نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين  : 1.2.500المؤشر 

 السنة
 المرجعية

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 100 95 90 85 10 83 % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 تعريف: 
المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في ُيمكن هذا المؤشر من تقييم المجهودات 

 مجال التكوين المستمر.
 طريقة الحساب:

حصر عدد الموظفين الذين تلقوا تكوينا سواء في المجال التقني أو المالي أو المهني أو التدبير أو 
 ي للموظفين.التواصل على المستويين المركزي والجهوي ثم تحديد نسبته من العدد اإلجمال

 البسط : عدد الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر.
 المقام : العدد اإلجمالي للموظفين بكتابة الدولة.
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 . مصادر المعطيات 2

 قسم الموارد البشرية / مصلحة تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

المستفيدين من التكوين المستمر وال يمكن من قياس نوعية التكوين يمكن هذا المؤشر من قياس عدد 
 ومدى مالئمته للحاجيات الفعلية للموظفين.

 

 . تعليق 4

 
من الناحية العددية ال يعكس هذا المؤشر بشكل فعلي النسبة الحقيقة للمستفيدين من التكوين بكتابة 

الموظفين يمكن أن يستفيدوا من أكثر من تكوين الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك ألن بعض 
واحد. كما ال يسمح في الوقت الراهن من تقييم نتائج التكوين وتحديد قيمته المضافة على مستوى 

ق من مدى تأثير هذا التكوين على مردودية الموظف قالعمل ألن ذلك يحتاج إلى سنتين على األقل للتح
 الذي استفاد من التكوين.

  
راجع لتركيز  وذلك الموظفين % من مجموع10إال  ، فلم يستفد من التكوين2017ص سنة وفيما يخ

 من خالل االستجابة وذلك هذا القطاع على تعزيز قدرات المصالح الخارجية
في المجاالت ذات  من التكوين بالمصالح الالممركزة المسؤولين لحاجيات
على المستوى  استراتيجيات وبرامج هذا القطاع زيلنالمديريات الجهوية قصد ت مواكبة نظير األولوية

)الجماعات الترابية، الفاعلين  ذات الطابع التدبيري والعالقات مع الشركاء الجهوي وكذا المواضيع
 االقتصادين، المجتمع المدني...(.

 

 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية  2.2.500المؤشر 

 السنة
 المرجعية

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 2 2,15 2,3 2,23 2,45 2,35 % 
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 . توضيحات منهجية 1

 تعريف: 
من العدد اإلجمالي  المكلفين بتدبير الموارد البشرية الموظفين يمكن هذا المؤشر من احتساب نسبة

 المكلفة بالتنمية المستدامة. الدولةلموظفي كتابة 
  

 طريقة الحساب:
 : عدد مسيري الموارد البشرية أي الموظفين العاملين بمصالح الموارد البشرية. لبسطا

أو  تابإدار هذا القطاع الملحقين للموظفين )بما فيهم موظفي اإلجمالي العدد المقام :
المصالح   رفالذين يتم تدبير مسارهم الوظيفي من ط  أخرى هاتج
 بهذا القطاع(. البشرية الموارد بتدبير لمكلفةا

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم الموارد البشرية / مصلحة تدبير المسارات االدارية.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

، وتجدر اإلشارة إلى أنه % 2.23 المتمثلة في حدود المؤشر لهذا النسبة المستهدفة تم اعتماد
 مدى نجاعة التدبير. تمكن من قياس المؤشر لهذا عليها ُمتفق محددة قيمة مرجعية هناك ليست

 

 . تعليق 4

موظفا  14، على أساس توظيف % 2.23 المتمثلة في حدود المؤشر لهذا النسبة المستهدفة تم اعتماد
 .2018و 2017جديدا برسم سنتي 

 

 معدل نجاعة االداء لنظم المعلومات  : 3.2.500المؤشر 

 

 

 السنة
 المرجعية

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 80 60 55 50 - - % 
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 . توضيحات منهجية 1

 تعريف: 
 الدولة كتابةالخاص ب وتقدم نظام المعلوماتيمكن حساب هذا المؤشر من تتبع معدل تأهيل 

 المستدامة ومدى تطور نجاعة أدائه. بالتنمية المكلفة
  

 طريقة الحساب:
 :هو المتوسط الحسابي المرجح للمؤشرات المتعلقة بما يلي

  قيادة نظام المعلومات؛ 

 الدولة؛ تقييم مدى مالئمة نظام المعلومات مع استراتيجية ومهام واختصاصات كتابة 

 تطوير التطبيقات؛ 

 صيانة التطبيقات؛ 

 تدبير وصيانة البنية التحتية المعلوماتية؛ 

 أمن نظم المعلومات؛ 

 .تدبير العالقة مع المستعملين 
 

 . مصادر المعطيات 2

  نظم المعلومات؛مصلحة أمن 

 .مصلحة تدبير وصيانة النظم المعلوماتية 
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 .2017حساب هذا المؤشر ابتداء من سنة  تم

 

 : إدماج مقاربة النوع في البرامج واألنشطة البيئية  3.500الهدف 

 
لها كتابة الدولة من أجل إبراز المكانة والدور الهام المنوط بالمرأة في مسلسل ذرغم الجهود التي تب

التنمية المستدامة، إال أنها تظل بعيدة المنال في ظل ضعف إدماج مقاربة النوع في أهم االوراش 
 التنموية التي تسهر على تدبيرها. 

 
لهذه الغاية، فكتابة الدولة بصدد إعداد استراتيجية إلدماج مقاربة النوع في البرامج واألنشطة 

والتنمية المستدامة، والتي تهدف الى تشخيص الحالة الراهنة لمدى إدماج مقاربة النوع ببرامج  البيئية
 اح هذه االستراتيجية. كتابة الدولة وتحديد العوائق وأخيرا تحديد التدابير واآلليات المالئمة إلنج



20 

 

ستمكن هذه االستراتيجية من إعداد برنامج عمل من شأنه أن يعزز مفهوم مقاربة النوع داخل أنشطة 
كتابة الدولة وكذا تعزيز القدرات الستيعاب هذه المقاربة والحث والتشجيع على تبني مبدأ المساواة 

ا الصدد، سيتم اعتماد عدة آليات وأدوات بين الجنسين وتعزيز هذه الثقافة أثناء الممارسة. وفي هذ
 للتحسيس والتوعية.

 
إن أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتحقيقها من خالل 
األوراش الكبرى المسطرة، ال يمكن إدراكها بمنأى عن إدماج المساواة بين الجنسين وإرساء اآلليات 

 ها على أرض الواقع.الكفيلة لتجسيد
 

 : نسبة المشاريع المنجزة لمقاربة النوع والبيئة  1.3.500المؤشر 

 

 السنة
 المرجعية

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 90 85 75 60 30 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
 تعريف: 

 
ُيَمكن هذا المؤشر من تقييم المجهود المبذول من طرف كتابة الدولة من أجل إدماج مقاربة النوع في 
العمل البيئي وإبراز الدور الرئيسي في مساهمته في تدبير الشأن البيئي وفي تحقيق التنمية 

دة ببالدنا والتي واالستراتيجيات الحكومية المعتم وكذا إلبراز مدى مواكبة القطاع للتدابير المستدامة
تسعى إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين سواء في الوظيفة العمومية، حيث إن السلطة الحكومية 

و  عضو في الشبكة التشاورية إلدماج مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية؛ بالتنمية المستدامةالمكلفة 
ة النوع في ميزانية القطاع والتي أصبح في مبادرة وزارة االقتصاد والمالية لتطبيق ميزانية مقارب

 1المغرب نموذجا يقتدى به في هذا المجال. كما تمت مشاركة هذا القطاع في إعداد خطة إكرام 
 . 2وحاليا يشارك في إعداد إكرام 

  
 الحساب: طريقة

 
مقاربة عدد األنشطة المنجزة بالنسبة لمجموع المشاريع المدرجة في المخطط العمل المتعلق بإدماج 

 النوع في العمل البيئي.
 



21 

 

 . مصادر المعطيات 2

 وحدة النوع والبيئة والتنمية المستدامة / الكتابة العامة.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 
عند  مؤشرات أخرى حساب، كما سيتم 2016تم الشروع في احتساب هذا المؤشر ابتداًء من سنة 

والمصادقة وتفعيل االستراتيجية ومخطط العمل المتعلق بإدماج مقاربة النوع االنتهاء من إعداد 
 االجتماعي في العمل البيئي.

 
 . 2016برمجتها في الميزانية تمت سنة  فيما يتعلق بمقاربة النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة أن

 

 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين  : 501برنامج ال

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

 
وتوجهاتها من خالل تجسيد مختلف مخططات العمل السنوية كتابة الدولة يتم تفعيل استراتيجية 

يخص أحدهما دعم الحكامة البيئية للوزارة والتي تتمحور حول برنامجين للسياسات العمومية، 
 والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين.

 
يستوجب دعم مختلف المقاربات القانونية كتابة الدولة ومما ال شك فيه، فإن تنفيذ استراتيجية 

والمؤسساتية وكذا مقاربة المراقبة والتخطيط وتشخيص الحالة البيئية والتربية والتحسيس وتعبئة 
 الرهان المتعلق بالمحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامة. الفاعلين حول

 
وفي هذا الصدد، تم إعداد هذا البرنامج من أجل ضمان استدامة التقدم االجتماعي واالقتصادي 

 بالمغرب، وذلك من خالل:

  المجهودات التي يجب بذلها مع جميع الجهات الفاعلة من أجل استكمال اإلطار القانوني وجعله
اال وذلك بتسريع مسلسل دراسة واعتماد النصوص التطبيقية للقوانين البيئية وكذا باقتراح فَ  عَّ

 قوانين جديدة ُتعنى بعدة ميادين أساسية تخص بصفة مباشرة صحة المواطن وإطار عيشه.

 .وضع جهاز للوقاية واليقظة البيئية ودعم آليات التتبع والتقييم والوقاية والرصد والمراقبة 

  إطار للتعاون والتواصل والشراكة كوسيلة لتقوية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مجال دعم
 المحافظة على البيئة.
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 . مسؤول البرنامج 2

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

 

 . المتدخلين في القيادة 3

 

 مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية؛ 

  والدراسات والتخطيط؛مديرية الرصد 

 مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر؛ 

 مديرية الشراكة والتواصل والتعاون؛ 

 .المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث  
 

 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

 
تسعى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في إطار هذا البرنامج ومن خالل هياكلها اإلدارية إلى 

 تحقيق عدة أهداف، منها: 

 تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة البيئية؛ 

  دعم وتقوية أجهزة الرصد واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال
 والتنمية المستدامة؛البيئة 

 تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة؛ 

 .المشاركة في مكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه 
      

 : تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة البيئية  1.501الهدف  

النصوص  عدادالمتعلق بحماية البيئة من خالل إتتم عملية تعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسساتي 
 وتحسين جودتها

 النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية  نسبة:  1.1.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 80 60 45 25 10 % 
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 . توضيحات منهجية 1

 
يعتبر هذا المؤشر الرابط بين عدد النصوص القانونية بما في ذلك النصوص التطبيقية للقوانين 

 .كتابة الدولةالمنشورة مقارنة مع برنامج العمل القانوني ل
 

 تعريف:
في مجال إنتاج النصوص القانونية الهادفة  كتابة الدولةيمكن هذا المؤشر من التعرف على إنجازات 

 إلى تعزيز اإلطار التنظيمي في مجال حماية البيئة.
 
 طريقة الحساب: 
 عدد النصوص القانونية والتنظيمية المنجزة. البسط: -
 .2022 نية والتنظيمية المستهدفة في أفقعدد النصوص القانو المقام: -
 

 . مصادر المعطيات 2

 ة.والتقييم البيئي والشؤون القانونيمديرية المراقبة 
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

ترتبط الحدود والمعيقات واإلكراهات باألساس ببطء وتعقد مساطر الدراسة والمصادقة ونشر 
 النصوص في الجريدة الرسمية.

 

 . تعليق 4

 
 

 : نسبة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة البيئية  2.1.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 100 100 80 75 80 80 % 
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 . توضيحات منهجية 1

 
يمكن هذا المؤشر من حساب عدد عمليات المراقبة المنجزة بالنسبة للعدد المبرمج في إطار المخطط 

 الوطني للمراقبة البيئية.
 

 تعريف:
في مجال المراقبة البيئية المبرمجة )تفعيل  كتابة الدولةيمكن هذا المؤشر من التعرف على إنجازات 

 الشرطة البيئية(.
 

 طريقة الحساب:
 عدد عمليات المراقبة المنجزة. البسط: -
 البيئية.في إطار المخطط الوطني للمراقبة  سنوياالعدد المبرمج  المقام: -

 

 . مصادر المعطيات 2

 .ةمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانوني

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 

 . تعليق 4

 
ويوجد حاليا في مراحله األخيرة  2016أعطيت انطالقة إعداد المخطط الوطني للمراقبة البيئية سنة 

الوحدات ذات األولوية للخضوع للمراقبة البيئية. فيما من اإلنجاز. وسيمكن هذا المخطط من تحديد 
 وحدة. 30، تمت مراقبة الوحدات المبرمجة ويبلغ عددها 2017يخص سنة 
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: تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية  2.501الهدف 
 والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة 

 

القياسات والتحاليل التي يسهر على إنجازها المختبر الوطني للدراسات  نسبة:  1.2.501المؤشر 
 ورصد التلوث 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 92 88 83 68 48 % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
حساب عدد القياسات والتحاليل التي يسهر على إنجازها المختبر الوطني  علىيساعد هذا المؤشر 

 للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة، ويشمل:

  عدد القياسات والتحاليل المنجزة من طرف المختبر في إطار األنشطة التي يقوم بها في مجال
 الشكايات، والخدمات. بالمراقبةالرصد، واألنشطة المتعلقة 

  التحاليل التي يسهر على تتبعها المختبر مع المستلم الخصوصي في إطار البرنامج الوطني
 لمملكة.لمراقبة جودة مياه االستحمام لشواطئ ا

  
 طريقة الحساب:

 المنجزة سنويا.عدد القياسات والتحاليل  البسط: -
 .وتحليل(قياس  000 60 هما مجموع) 2022العدد المستهدف في أفق  المقام: -

 

 . مصادر المعطيات 2

 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 
للمؤشر هو تعطل اآلليات المخبرية ومعدات القياس، والخصاص في الحدود ونقاط الضعف المحتملة 

 .الموارد البشرية
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 . تعليق 4

 
 

 الموافقات البيئية المسلمة في اآلجال القانونية  نسبة:  2.2.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 90 85 80 70 60 44 % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
وافقات البيئية المسلمة ألصحاب المشاريع بالنسبة لعدد المشاريع الميمكن هذا المؤشر من تحديد عدد 

 التي تم تدارسها من طرف اللجنة الوطنية واللجن الجهوية لدراسات التأثير على البيئة.
 

 تعريف: 
يمكن هذا المؤشر من تحديد المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة من أجل تسليم قرارات 

 الموافقة البيئية الخاصة بالمشاريع التنموية في اآلجال القانونية.
 

 طريقة الحساب:
 في اآلجال القانونية.  وافقات البيئية المسلمةالمالبسط: عدد 

 تم تدارسها من طرف اللجنة الوطنية واللجن الجهوية.المقام: عدد المشاريع التي 
  

 . مصادر المعطيات 2

 قسم دراسات التأثير على البيئة والمديريات الجهوية للبيئة.
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 
 يلي:ترتبط الحدود ونقاط الضعف العراقيل المحتملة للمؤشر بما 

  البيئة؛وجود ثغرات في قانون دراسات التأثير على 

 العالقة بين مسطرة دراسات التأثير على البيئة والقوانين والمساطر االخرى؛ 

 قص في كفاءة بعض مكاتب الدراسات.ن 
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 . تعليق 4

 

الجهات التي تبنت نظم المعلومات الجهوية حول البيئة والتنمية  نسبة:  3.2.501المؤشر 
 المستدامة 

 
  

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 75 50 25 - - % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
يمكن هذا المؤشر من تدعيم وتوطيد مكونات اليقظة البيئية والتنمية المستدامة من خالل تعريف: 

  للبيئة والتنمية المستدامة.إنجاز نظم للمعلومات الجهوية 
 

 طريقة حساب المؤشر:
 

 المستدامة. البسط : عدد الجهات التي تبنت نظم المعلومات الجهوية حول البيئة والتنمية
 .المقام : عدد مجموع الجهات

 
يندرج إنجاز نظم المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى جميع جهات المملكة في 

البيئية على  ومتابعة وتقييم المشاكلالالتمركز في تدبير أنجع وتحكم أفضل في المعطيات البيئية إطار 
 صعيد الجهة، خاصة وضعية الموارد الطبيعية، مما يمثل أداة لدعم اتخاذ القرار.

 
 

 . مصادر المعطيات 2

 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / مصلحة قواعد المعلومات البيئية؛  •
 المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التابعة للمديريات الجهوية للبيئة؛  •
 )شبكة جمع وتبادل المعطيات(. الجهويينلشركاء ا •
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 
يرتبط هذا المؤشر بشكل خاص بمساهمة الشركاء الجهويين بتوفير البيانات والمؤشرات. هذه البيانات 
والمؤشرات البد أن تكون موثوقا بها ومالئمة لمعطيات الخرائط الموضوعاتية المتوفرة على صعيد 

 كل جهة.
 

 . تعليق 4

 
ندرج إنجاز نظم المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى جميع جهات المملكة في ي

البيئية على  ومتابعة وتقييم المشاكلإطار الالتمركز في تدبير أنجع وتحكم أفضل في المعطيات البيئية 
 ر.صعيد الجهة، خاصة وضعية الموارد الطبيعية، مما يمثل أداة لدعم اتخاذ القرا

 

الجهات التي اعتمدت استراتيجية جهوية للحفاظ على البيئة والتنمية  نسبة:  4.2.501المؤشر 
 المستدامة 

  

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 100 100 60 30 0  % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
  :تعريف

يسمح هذا المؤشر بتعزيز جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة من خالل اعتماد استراتيجيات 
  جهوية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في جميع جهات المملكة.

 
 طريقة حساب المؤشر:

 
 للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.البسط : عدد الجهات التي اعتمدت استراتيجية جهوية 

 المقام : عدد مجموع الجهات. 
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 . مصادر المعطيات 2

 
المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / مصلحة رصد الحالة البيئية والمراصد الجهوية للبيئة 

 .والتنمية المستدامة التابعة للمديريات الجهوية للبيئة
  

 . حدود ونقاط ضعف المؤشر 3

 

  ؛والمؤشراتالحدود ونقاط الضعف المرتبطة غالبا بتحليل المعطيات 

 ؛الحصول على المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الجهات 

 ؛التغيرات الزمانية والمكانية: نظريا يجب تحليل المعطيات لنفس الفترة الزمنية والمجال الجغرافي 

  المتداخلين في نفس المجال: بالنسبة لبعض المجاالت األفقية كالماء والنفايات إشراك العديد من
والهواء والتنوع البيولوجي تتم معالجتها من طرف عدة قطاعات مما يضاعف مصادر المعلومات 

 ؛والمعطيات ويؤدي بالتالي إلى نتائج مختلفة

  ؛جهة 12جهة إلى  16التغيير في التقسيم الجهوي واالنتقال من 

  المسلسل التشاركي للمصادقة على صحة المعطيات يؤدي في بعض األحيان إلى مزيد من التأخير
 في إنجاز التقارير.

 

 . تعليق 4

 
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقارير حول الحالة البيئية لعدة جهات تابعة للتقسيم 
الجهوي القديم. وأخذا بعين االعتبار للتقسيم الجهوي الجديد واإلطار التنظيمي الحالي للمحافظة على 

ضروري تحيين هذه التقارير البيئة وإصدار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أصبح من ال
حسب التقسيم اإلداري الجديد واستعمالها كأداة لدعم الجهات الجديدة في إنجاز استراتيجيات جهوية 

 للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من أجل مالءمتها مع خصائص كل جهة. 

 

 : نسبة أنشطة التعاون الدولي المنجزة 5.2.501المؤشر 

  

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 100 100 81 78 56 40 % 
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 . توضيحات منهجية 1

 
  :تعريف

 )المتعدديمكن هذا المؤشر من إظهار عدد االنشطة التي أنجزت في اطار التعاون الدولي  
والثنائي األطراف، وجنوب جنوب( من أجل تعزيز الدبلوماسية البيئية وتعبئة األموال،  األطراف،

واالتفاقات  المنظمة،والتظاهرات  تطويرها،وتعزيز التنمية المستدامة وذلك عبر المشاريع التي تم 
 الموقعة والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية.

 
 طريقة الحساب: 

 المنجزة.البسط: عدد األنشطة 
 (نشاطا في مجال التعاون الدولي 64 وعددها:) 2020المقام: عدد األنشطة المستهدفة في أفق 

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم التعاون الدولي /مديرية الشراكة والتعاون والتواصل

 

 . حدود ونقاط ضعف المؤشر 3

 
 المعبأة.يتعلق بمؤشر كمي حيث عدد انشطة التعاون ال يعكس أهمية الموارد المالية 

 

 . تعليق 4

 

 : تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة  3.501الهدف 

 

الوطنية للتنمية  االستراتيجيةاالتفاقيات الموقعة من أجل تطبيق  نسبة:  1.3.501المؤشر 
 المستدامة

  

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 80 60 26 13 0 % 
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 . توضيحات منهجية 1

 
 تعريف: 

الوطنية للتنمية يمكن هذا المؤشر من إظهار تعبئة والتزام الفاعلين الرئيسيين بتطبيق االستراتيجية 
 المستدامة.

 
 : طريقة الحساب

 عدد االتفاقيات الموقعة.  البسط:
 اتفاقية(. 30) 2022 أفقالمقام: عدد االتفاقيات المستهدف في 

 

 . مصادر المعطيات 2 

 مديرية الشراكة والتعاون والتواصل ومديرية الرصد والدراسات والتخطيط.

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 يرتبط تحقيق هذا المؤشر بانخراط الفاعلين المستهدفين في مسلسل إعداد وإبرام االتفاقيات. 

 

 . تعليق 4

رغم عدم رصد ميزانية خاصة لتعبئة الفاعلين األساسيين لتفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية 
 تمت برمجة اعداد اتفاقيات شراكة لهذه الغاية. المستدامة،

 

 : نسبة المشاريع المنجزة بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين  2.3.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020 100 100 73 46 20 13 % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
المشاريع التي أنجزت بشراكة مع المنظمات غير الحكومية  معرفة نسبةيمكن هذا المؤشر من 

 ومعاهد التكوين. والجامعات
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 طريقة الحساب: 
 المنجزة.البسط: عدد المشاريع 

  224 والتي يبلغ عددها 2020المقام: عدد المشاريع المستهدفة في أفق 
 

 . مصادر المعطيات 2

 
 والتواصل/قسم الشراكة.مديرية الشراكة والتعاون 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 
 أهمية الموارد المعبئة.  يتعلق بمؤشر كمي حيث نسبة المشاريع المنجزة ال تعكس

 

 . تعليق 4

 

 : نسبة إنجاز حمالت التربية والتحسيس  3.3.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجاز

 الوحدة

2020 100 100 73 49 28 11 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
 تعريف: 

فيما يخص تعبئة مختلف الفاعلين من أجل البيئة  كتابة الدولةيمكن هذا المؤشر من إظهار إنجازات 
 والتنمية المستدامة.

 
 طريقة الحساب: 

 البسط: عدد الحمالت المنجزة. 
 106والتي يبلغ عددها  2020المقام: عدد الحمالت المستهدفة في أفق 
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 . مصادر المعطيات 2

 مديرية الشراكة والتعاون والتواصل/قسم التربية والتواصل.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 

 : المساهمة في مكافحة تغير المناخ وحماية وتثمين التنوع البيولوجي  4.501الهدف 

 

 : نسبة القطاعات التي ادمجت التغيرات المناخية في برامجها االستراتيجية  1.4.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 76 64,5 52,9 52 52 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
  تعريف:

يعكس المؤشر المجهودات التي يقوم بها قطاع التنمية المستدامة من أجل تعبئة القطاعات األخرى 
 المستهدفة لتبني سياسات وبرامج تأخذ بعين االعتبار المعطى المناخي.

  
 طريقة الحساب:

                                                                 
 .في برامجها االستراتيجية المناخ أدمجت تغيرالبسط: عدد القطاعات التي 

 .17المقام: عدد القطاعات المستهدفة 
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 . مصادر المعطيات 2

 االخضر.مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد 

 . حدود ونقاط ضعف المؤشر 3

 
التغيرات المناخية أو  دم توفر بعض البيانات والمعطيات المتعلقة باإلجراءات المتخذة لمكافحةع

 مستوى القطاعات.  علىالبرامج 
 

 . تعليق 4

 
ستقوم مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر بوضع آلية لجمع وتثمين 

 مختلف المخططات االستراتيجية أو البرامج القطاعية التي تم إدماج بعد تغير المناخ فيها.

 

 : نسبة القطاعات التي ادمجت التنوع البيولوجي في برامجها االستراتيجية  2.4.501المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 95 80 60 40 20 % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
 تعريف: 

البيئي والتنمية المستدامة من خالل التنفيذ الفعال  يساعد هذا المؤشر على تعزيز نظام الرصد
من طرف  البيولوجياالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع  المنصوص عليها في لإلجراءات
 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. القطاعات

 
 :طريقة الحساب 

 القطاعات التي ادمجت التنوع البيولوجي في برامجها االستراتيجية.البسط: عدد 
  ( قطاع 20) ذات الصلة بالتنوع البيولوجي المقام: العدد الكلي للقطاعات
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 . مصادر المعطيات 2

 المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد االخضر.مديرية التغيرات 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 
المنفذة من طرف  بتقييم برامج ومشاريع التنوع البيولوجي المتعلقة والمعطيات تالبيانا توفرعدم 

 .الصلة بالتنوع البيولوجيالقطاعات ذات 
يساهم وال  تواالستراتيجياإدماج التنوع البيولوجي في البرامج  يمكننا من معرفة مدىهذا المؤشر 

 .تنفيذ وديمومة البرامج في معرفة مدى
 

 . تعليق 4

 
مليون درهم( من أجل الوفاء بتعهدات  1باستثناء مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة )

( لم ترصد لمشروع PNUDللتنمية )المغرب بخصوص مشروع التعاون مع برنامج األمم المتحدة 
 .2018إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية أي ميزانية برسم سنة 

 

 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر  502برنامج ال

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

 
أنشطة كتابة الدولة هتمامات والبيئة، يشكل المحور الرئيسي الالحفاظ على من المعلوم أن رهان 

التحكم في تدبير الحاصل فيما يخص المكلفة بالتنمية المستدامة ويهدف إلى استدراك التأخير 
وذلك من خالل عدة والمواطنات المقذوفات الغازية والسائلة والصلبة، لتحسين إطار عيش المواطنين 

 برامج رئيسية، وهي: 
 السائل؛البرامج الوطنية للتطهير  -1
 لها؛البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة  -2
 برنامج الوقاية ومكافحة التلوث في القطاع الصناعي وقطاع الصناعة التقليدية؛  -3
 المواد الكيميائية الخطرة. برنامج تدبير  -4
 

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أيضا في انجاز شرعت ولمواجهة تدهور األوساط البيئية، 
لين المعنيين حول أنشطة القرب عمختلف الفا تعبئةمن أجل مشاريع نموذجية لتثمين هذه األوساط 

اليومية. وفي هذا اإلطار تم تطوير  حياتهماوالمواطنة في  ذات األثر المباشر على المواطنالملموسة 
 برنامجين وهما:

 مج حماية وتثمين األوساط البيئية؛برنا -5
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 برنامج التدبير المندمج للساحل. -6
أيضا لتطوير االقتصاد الوطني من اقتصاد أفقي، نحو وحفاظا على الموارد الطبيعية، أعطيت أهمية 

اقتصاد دائري يسعى إلى التدبير العقالني للمواد األولية والطاقة، ومراقبة المقذوفات والنفايات والحد 
ا. ويمكن تحقيق ذلك من خالل االنتقال من تدبير النفايات إلى تدبير الموارد، وإعطاء األولوية في منه

االستعمال للمواد المعاد تدويرها وإنتاج السلع المصنعة بطريقة تسهل إعادة تدويرها )التصنيع 
 ثمين النفايات.البرنامج الوطني لت ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد و الشروع في إنجاز .اإليكولوجي(

 
المغرب ليس فقط من الحد من استهالك المياه، والمواد األولية،  ستمكنبالطبع هذه البرامج وغيرها 

المتعلقة بمكافحة  المشاكل لمعالجة رؤية مستقبلية اعتمادأيضا من  ستمكن والطاقة األحفورية بل
 التغير المناخي.

 ( مشاريع:6وتتمحور هذه البرامج حول ستة )
 البرامج الوطنية للتطهير السائل؛ .1
 لها؛البرنامج الوطني للنفايات المنزلية و المماثلة  .2
 مكافحة التلوث الصناعي وتحسين تدبير المواد الكيميائية الخطيرة؛ .3
 حماية وتثمين األوساط البيئية؛ .4
  التدبير المندمج للساحل؛ .5
 تعزيز االنتقال نحو االقتصاد األخضر وتثمين النفايات. .6

 
فيما يخص برنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر، فقد تم رصد غالف 

إلنجاز أنشطة االستثمار المتعلقة بهذا البرنامج، وتشكل  مليون درهم 867,490مالي يقدر ب 
 من الميزانية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نذكر منها:  %85البرنامج ميزانية هذا 

 ( ؛ 580البرنامج الوطني للتطهير السائل)مليون درهم 

 ( ؛ 250البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها)مليون درهم 

 مليون  23التقليدية ) برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف
 درهم(؛

  مليون درهم( 14األوساط البيئية )إنجاز برنامج حماية وتثمين. 
 

 . مسؤول البرنامج 2

 السيد مدير البرامج واإلنجازات

 

 . المتدخلين في القيادة 3

 

 ؛مديرية البرامج واإلنجازات 

 ؛مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر 

 .مديرية الرصد والدراسات والتخطيط 
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 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

 
في إطار هذا البرنامج، تسعى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من خالل المديريات المذكورة 

 أعاله، إلى تحقيق األهداف التالية:

  والمواطنات؛الحفاظ على البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين 

 حماية وتثمين األوساط البيئية؛ 

 .تعزيز االنتقال نحو االقتصاد األخضر 
 

 : الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف عيش المواطن  1.502الهدف 

 
تحقيق هذا الهدف يتجسد في مجموعة من البرامج واألنشطة من بينها البرنامج الوطني للتطهير 

 التطهير السائل. السائل الذي يهدف إلى تحسين تدبير
 

 : نسبة معالجة المياه العادمة  1.1.502المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 60 60 56 52 49 43,80 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
 نسبة المياه المعالجة مقارنة مع الحجم اإلجمالي للمياه العادمة.يمثل هذا المؤشر 

 
 تعريف:

 سنويا المنزلية يمكن هذا المؤشر من التعرف على معدل معالجة المياه العادمة
 

 طريقة الحساب:
  .حجم المياه المعالجة البسط:
 .الحجم اإلجمالي للمياه العادمة المقام:
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 . مصادر المعطيات 2

 

  ؛مديرية البرامج واإلنجازات الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة /كتابة 

 ؛مديرية الماء والتطهير / المديرية العامة للجماعات المحلية/ وزارة الداخلية 

 ؛كتابة الدولة المكلفة بالماء 

 للكهرباء والماء الصالح للشرب. المكتب الوطني 
 

 . حدود ونقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 

 : نسبة طمر النفايات بمراكز طمر وتثمين النفايات  2.1.502المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 80 70 65 60 54 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
النسبة بين كمية النفايات الموضوعة بمراكز طمر وتثمين النفايات والكمية اإلجمالية يمثل هذا المؤشر 
 للنفايات المنتجة.

 
 تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من التعرف على كميات النفايات التي تطمر على مستوى مراكز طمر وتثمين 
 سنويا.المنزلية النفايات 

 
 طريقة الحساب:

 النفايات.مراكز طمر وتثمين كمية النفايات الموضوعة ب البسط:
 المنتجة.الكمية اإلجمالية للنفايات  المقام:
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 . مصادر المعطيات 2

 كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة/ مديرية البرامج واالنجازات.

 

 . حدود ونقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 

 نسبة المطارح المؤهلة  : 3.1.502المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 68 53 38 27 15 % 

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
 المطارح المؤهلة في كل سنة. نسبةيمثل هذا المؤشر 

 
 تعريف:

 .اويالتي يتم تأهيلها سنالعشوائية المطارح  نسبةيمكن هذا المؤشر من التعرف على 
 

 طريقة الحساب:
 .المؤهلةالعشوائية المطارح عدد  البسط:
 .2022في أفق  ةعدد الطارح المؤهلة المستهدف المقام:

 

 . مصادر المعطيات 2

 
 البرامج واالنجازات.كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة/ مديرية 
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 

: عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي وتدبير المواد الكيماوية  4.1.502المؤشر 
 الخطرة 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

 عدد 10 11 7 7 7  

 
 

 . توضيحات منهجية 1

 
عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي وتدبير المواد  تحتسببواسطة هذا المؤشر 

 الكيماوية الخطرة المنجزة خالل سنة.
 

 تعريف: 
بالوقاية من التلوث الصناعي والصناعة التقليدية يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المشاريع المتعلقة 

 .لصالح المواطنين والمواطناتا ويوتدبير المواد الكيماوية الخطرة المنجزة سن
 

 طريقة الحساب:
عدد المشاريع المنجزة في السنة المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي والصناعة التقليدية وتدبير 

 .المواطنين والمواطناتلصالح المواد الكيماوية الخطرة 
 

 . مصادر المعطيات 2

 .كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة/ مديرية البرامج واالنجازات

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3
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 . تعليق 4

 
اجمالية على الصعيد الوطني  ةدراسعلى لعدم التوفر  الحتساب هذا المؤشر النسبة ال يمكن اعتماد

 تمكن من تحديد القيمة المستهدفة والسنة المرجعية.

 

 : حماية وتثمين األوساط البيئية  2.502الهدف 

 

: عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج  1.2.502المؤشر 
 للساحل 

 
 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

 عدد 18 8 2 2 2  

 

 . توضيحات منهجية 1

 
يمثل هذا المؤشر عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج للساحل 

 المنجزة كل سنة.
 

 تعريف: 
يمكن هذا المؤشر من تفحص المشاريع التي تهدف إلى حماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج 

 .لصالح المواطنين والمواطناتللساحل 
 

 طريقة الحساب:
 عدد المشاريع المنجزة في السنة لصالح المواطنين والمواطنات.
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 . مصادر المعطيات 2

 المستدامة/ مديرية البرامج واالنجازات.كتابة الدولة المكلفة بالتنمية 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 
دراسة اجمالية على الصعيد الوطني  لعدم التوفر على الحتساب هذا المؤشر النسبة ال يمكن اعتماد

 تمكن من تحديد القيمة المستهدفة والسنة المرجعية.
 

 إنجاز التصاميم الجهوية للساحل  نسبة:  2.2.502المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022 100 80 44 22   % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
تصاميم جهوية للساحل. يرتكز إعداد التصاميم يمثل هذا المؤشر نسبة الجهات الساحلية المتوفرة على 

الجهوية على التوقعات االستراتيجية للمخطط الوطني لتدبير الساحل الذي يوجد في مراحل متقدمة 
 من اإلنجاز.

 تعريف:
يمكن هذا المؤشر من تتبع مراحل تقدم مشروع إنجاز التصاميم الجهوية للساحل وذلك وفقا للقانون 

)يجب أن تشمل هذه التصاميم الجهوية للساحل كل الجهات التي تتوفر على منطقة الجاري به العمل 
 ساحلية(.

 طريقة الحساب: 
 عدد التصاميم الجهوية للساحل المنجزة. البسط:
 (.9عدد الجهات الساحلية ) المقام:
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 . مصادر المعطيات 2

 مديرية الرصد والدراسات والتخطيط.

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 

 . تعليق 4

 

 : تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر  3.502الهدف 

 

: نسبة إنجاز األنشطة المبرمجة في إطار االستراتيجية ومخطط العمل المتعلق  1.3.502المؤشر 
 بتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

       % 

 

 . توضيحات منهجية 1

 
المبرمجة في إطار االستراتيجية  األنشطة يبين هذا المؤشر عدد االنشطة المنجزة بالنسبة لعدد ا

 وخارطة الطريق لالنتقال نحو االقتصاد االخضر.
 

 تعريف: 
 هذا المؤشر من تتبع مدى تنفيذ االستراتيجية وخارطة الطريق لالنتقال نحو االقتصاد االخضر. يمكن

 
 طريقة االحتساب: 

 عدد االنشطة المنجزة. : البسط
 عدد االنشطة المبرمجة.: المقام
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 . مصادر المعطيات 2

 مديرية الرصد والدراسات والتخطيط

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3
 

 . تعليق 4

 سيتم احتساب هذا المؤشر بعد إعداد االستراتيجية ومخطط العمل المرتبط بها والمتعلق بتنفيذها.
 

 : عدد منظومات تثمين النفايات التي تم خلقها  2.3.502المؤشر 

 

السنة 
 ةالمرجعي

 القيمة
المستهد

 فة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 مشروع
 قانون
 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

 عدد 1 2 2 2 2  2022

 

 . توضيحات منهجية 1

 

 يمثل هذا المؤشر عدد منظومات التثمين المنجزة في السنة.
 

 تعريف: 
 هذا المؤشر من معرفة تطور عدد منظومات تثمين النفايات المنجزة كل سنة.يمكن 

 

 : طريقة االحتساب
 .عدد منظومة النفايات المنظمة كل سنة

 

 . مصادر المعطيات 2

 مديرية البرامج والمنجزات / قسم منظومات تثمين النفايات.
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3
 

 . تعليق 4

 
 .هيوجد في المراحل األولى من إنجاز البرنامجألن هذا  الحتساب هذا المؤشر النسبة ال يمكن اعتماد
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.III  الجزء الثالث : محددات النفقات 

 

 . محددات نفقات الموظفين و األعوان 1

 

 أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

 
 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 
 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 22,31 81 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 9,92 36 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 67,77 246 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 363 المجموع

 
 
 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 
 

 

 % األعداد المصالح

 79,89 290 المصالح المركزية

 20,11 73   المصالح الالممركزة

 100 363 المجموع
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 الجهات: التوزيع حسب 15جدول 
 

 % األعداد المصالح
 9,59 7 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 6,85 5 جهة الشرق

 9,59 7 مكناس -جهة فاس 

 21,92 16 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 5,48 4 خنيفرة -جهة بني مالل 

 17,81 13 سطات -جهة الدار البيضاء

 12,33 9 آسفي -جهة مراكش 

 2,74 2 تافياللت -جهة درعة 

 5,48 4 ماسة -جهة سوس 

 2,74 2 واد نون -جهة كلميم 

 4,11 3 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 1,37 1 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 73 المجموع

 

 ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول 

 العدد النفقة  

 371 486 582 60 الدائمة  النفقات

 4 283 368 المحذوفة  المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن )عمليات التوظيف 
 ( المتأخرات المتعلقة بها

1 734 987 10 

 0 0 عمليات اإلدماج

تتضمن )مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور 
 (المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها

0  

تتضمن المستحقات الناجمة ) في الدرجة والرتبة الترقيات
 (عن المتأخرات المتعلقة بها

2 622 955  

المؤدية الرئيسية   المؤداة من طرف الموظفين نفقات
 (Direction de Paierie Principale)للرواتب 

64 572 145 377 

من طرف محاسبي  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين
 الخزينة العامة للمملكة

2 763 000  

   145 335 67 نفقات الموظفين المتوقعة 



47 

 

 

 تعليق  

مكلفة لبكتابة الدولة ا الموظفين لنفقات درهم 64.224.000 قد حدد مبلغ المالية قانون مشروع إن
 لنفقات المالي الغالف قدرت األخيرة مصالح هذه حساباتبالتنمية المستدامة في حين أن 

 وخمسةمئة  وثالثون وخمسةمئة  وثالث مليون وستون سبعة) 145 335 67 ب الموظفين
 :أساسعلى  التقديراتهذه  اعتمدت ولقد(. درهما وأربعون

  رئيسمن طرف  القطاعهذا  إشارةرهن  وضعت مالية مناصب  (5) خمسة استغالل 
 مشروع برسم محدثة مالية مناصب (10) وعشرة، 2017 لسنة المالية قانون برسم الحكومة

 لهذاعام  مفتش وتعيين مالي منصب (14أربعة عشر )  الستغالل 2018 لسنة المالية قانون
 ؛القطاع

  موظفين مماثلين في  7موظفين مماثلين في التعويضات لرئيس قسم و (3)تعيين ثالث
 .التعويضات لرئيس مصلحة بالمفتشية العامة

 

 المعدات والنفقات المختلفة واالستثمار حسب البرنامج والمشروع أو العملية . محددات نفقات 2

 

 : الريادة والدعم  500برنامج ال

 

 : دعم المهام  1مشروع  

ترتكز أهداف برنامج القيادة والدعم على ثالث محاور رئيسية تشمل دعم المهام الضرورية لتنفيذ 
ممركزة التي تهم تكاليف  عم مهام المصالح المركزية والالاالوراش والبرامج البيئية من خالل د

، وتحديث االدارة، ومقاربة النوع، والتكوين المستمر الكراء وأشغال تهيئة وتجهيز المديريات الجهوية
 للموارد البشرية التي عرفت تحسنا ملحوظا في الكفاءات والتجارب خالل السنوات األخيرة.

 كما يهدف هذا البرنامج إلى:

 ؛والترابي تدعيم هيكلة كتابة الدولة على المستوى المركزي  

 ؛تعزيز مبدأ مثالية الدولة  

 .ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة 
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التسيير  لميزانية درهممليون  51٫6خصص منها  ،مليون درهم 60٫1 تم رصد مبلغ إجمالي يقدر ب

 درهم لميزانية االستثمار.  مليون  8٫5 و

 

 : تحديث االدارة  2مشروع  

 يشمل هذا المشروع على مجموع من األنشطة تهم: 

  . تحديث وترشيد تدبير الموارد1.2.1

يتطلب إنجاح تنفيذ االوراش والبرامج البيئية، وضع سياسة تدبير الموارد البشرية تستند على التوافق 
والتدبير الجيد للرأسمال البشري من بين حجم وجودة الوظيفة. الشيء الذي يتطلب دعم القدرات 

خالل رفع مستوى الكفاءات )الذي يرتكز على تحديد الكفاءات الالزمة لمواجهة مطالب قطاع البيئة 
وإعادة صياغة برامج التكوين للتأقلم مع ضرورة الحصول على الكفاءات والمهارات المحددة 

ة تحديد آليات لتحسين جاذبية قطاع البيئة والالزمة لمسايرة وسائل التدبير الحديثة(. وكذلك ضرور
 )تحديد المسار الوظيفي وإحداث آليات تدبير المواهب ووضع إجراءات للتقييم والتثمين.

وعليه، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجية فعالة لتدبير هذه الموارد تعتمد باألساس على التدبير 
 للمنصب والتكوين التدبيري والتقني الالزمين.التوقعي للوظائف والكفاءات وعلى مدى مالءمتها 

 

 . تفعيل نظام المعلومات بكتابة الدولة2.2.1 

ونظم للمعلومات تمكن من  يهدف هذا المحور إلى تزويد كتابة الدولة بمخطط تدبيري للمعلوميات
توفير المعلومات الالزمة في الوقت المطلوب وتحقيق يقظة تكنولوجية واالستثمار في التكنولوجيات 

 .الجديدة للمعلوميات

  . دعم برنامج مقاربة النوع3.2.1 

سلسل رغم الجهود التي تبدلها كتابة الدولة من أجل إبراز المكانة والدور الهام المنوط بالمرأة في م
وراش التنمية المستدامة، إال أنها تظل بعيدة المنال في ظل غياب إدماج مقاربة النوع في أهم األ

 التنموية التي تسهر على تدبيرها. 

بصدد إعداد استراتيجية إدماج مقاربة النوع في البرامج واألنشطة  لهذه الغاية، فكتابة الدولة
لى وضع تشخيص للحالة الراهنة لمدى ادماج مقاربة النوع والتنمية المستدامة، والتي تهدف ا البيئية

داخل برامج كتابة الدولة وتحديد العوائق واخيرا التعريف بالتدابير واآلليات المالئمة إلنجاح هذه 
 االستراتيجية. 
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ستمكن هذه االستراتيجية من إعداد برنامج عمل من شأنه أن يعزز مفهوم مقاربة النوع داخل أنشطة 
لدولة وكذا تعزيز قدرات العاملين على استيعاب هذه المقاربة وحثهم على تبني مبدأ المساواة كتابة ا

 بين الجنسين في ثقافتهم ومعاملتهم، كما سيتم انجاز عدة آليات وأدوات للتحسيس والتوعية.

 10درهم منها ألف  370ومليون  13 ب اإلدارةويقدر المبلغ المرصود لألنشطة المتعلقة بتحديث 
 .لنفقات االستثمار ألف درهم 100وومليون لنفقات التسيير  ألف درهم 270مليون و

  

 : المجلس الوطني للبيئة  3مشروع   

من شعبان  18الصادر في  2.93.1011طبقا لالختصاصات المخولة له من قبل المرسوم رقم
المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها،  المتعلق بإعادة تنظيم الهيآت (1995يناير  20 ) 1415

يعتبر المجلس الوطني للبيئة الذي يقارب إحداثه أكثر من ثالثين سنة، المنبر الحقيقي لتجسيد هذا 
التنسيق وتفعيله من خالل األخذ بعين االعتبار االنشغاالت البيئية لكل القطاعات الوزارية والمنظمات 

 .ومناقشتها في أفق تحسين وضعية بيئتنا غير الحكومية والمؤسسات العلمية

والذي تمت إعادة  1980وتجدر اإلشارة في هذا المجال أن المجلس الوطني للبيئة الذي أسس سنة 
ليأخذ بعين االعتبار المفهوم الجديد للبيئة وإدماج مفهوم التنمية المستدامة، الهدف  1995هيكلته سنة 

 :منه هو

  ن البيئة وذلك من خالل تنشيط وتوجيه وتنسيق كل عمل الحكومة في ميدا توجهاتتحديد
 ؛يتعلق بحماية البيئة وتحسينها وتدبير شؤونها وتشجيع التنمية المستدامة

 ؛تتبع الدراسات واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة 

 توعية وتحسيس السكان ونشر المعلومات المتعلقة بالبيئة. 

 مليون درهم. 2غ المرصود لتنظيم المجلس الوطني للبيئة لهذه السنة ب يقدر المبل

 

 : ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين  501برنامج ال

 

 : تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي  1مشروع  

 ، القيام بما يلي:2018سنة ، خالل كتابة الدولةتعتزم 

  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  99-12اإلطار رقم -تفعيل مقتضيات القانوناستكمال
 ؛المستدامة



50 

 

  ؛المتعلق بالتقييم البيئي 49.17متابعة دراسة مشروع القانون رقم 

  المتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم  56.17متابعة دراسة مشروع القانون رقم
 ؛ئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنافع الناش

  متابعة إعداد ودراسة مشروع القانون المتعلق بتدبير المواد الكيماوية ومراقبتها وإحالته على
 ؛األمانة العامة للحكومة ألجل مباشرة مسطرة دراسته

  ؛المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 13.03متابعة إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 

 ؛المتعلق بالساحل 81.12راسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم متابعة إعداد ود 

  المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وذلك ألجل تعزيز الجوانب  28-00تحيين القانون رقم
المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع، وبوضع نظام الجمع االنتقائي للنفايات، وبإدراج مبدأ 
المسؤولية الموسعة، وبالتدبير اإليكولوجي للنفايات الخطرة. وكذا تطوير تقنيات تثمين بعض 

ث منظومات تثمين الزيوت المستعملة والنفايات اإللكترونية ونفايات النفايات من خالل إحدا
 الورق والكارطون والبالستيك والنفايات الهامدة وغيرها من النفايات الصناعية غير الخطرة.

 
 

 : دعم المراقبة البيئية  2مشروع  

ي يهدف الى السهر المتعلق بتنظيم سير الشرطة البيئية والذ 782-14 -2المرسوم  لمقتضياتتنفيذا 
 على احترام القوانين البيئية، ستسهر مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية على: 

  ؛إعداد مخطط وطني سنوي للمراقبة البيئية 

  برمجة دراسة تتعلق بتقديم الدعم التقني في مجال تفعيل المراقبة البيئية على الصعيد المركزي
 ؛والجهوي

  ؛بعمليات المراقبة عبر تفعيل البرنامج السنوي للمراقبة البيئيةالقيام 

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة األجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية. 

  في مجال التراخيص، سيتم:

  دراسة طلبات الحصول على التراخيص للشركات المتخصصة في جمع ونقل النفايات
  ؛الخطرة

 يص للوحدات المتخصصة في تدوير النفايات والقيام دراسة طلبات الحصول على التراخ
  ؛بمراقبة وتتبع سيرها

  تنظيم ورشات تدريبية لفائدة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص لجمع ونقل
 ؛النفايات الخطرة

 ؛تنظيم ورشات تدريبية لفائدة المصلحة المكلفة بالتراخيص والمساطر   

 ظام التراخيص لتدبير النفايات الخطرة.إنجاز دراسة إلعداد وتفعيل ن 
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في المئة من الميزانية  4مليون درهم ما يمثل  2,650ويقدر المبلغ المرصود إلنجاز هذا المشروع  
 لبرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين.

 

 : تعزيز آليات رصد التلوث  3مشروع  

في تنفيذ  كتابة الدولةيعتبر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث آلية تقنيه وعلمية لمواكبة عمل 
 ويتجلى عمل هذا المختبر في القيام باألنشطة المخبرية المتعلقة بــ :  البرامج البيئية،

  رصد جـودة مـياه الشـواطئ المغربـية، في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه
 ؛ستحماماال

 ؛مراقبة التلوث من أجل مواكبة تنفيذ برامج تدبير وحماية البيئة 

 ؛اإلسهام في احترام االلتزامات الدولية واإلقليمية المتعلقة برصد ومراقبة التلوث 

 ( برنامج رصد التلوث الملقى بالسواحل المتوسطيةMEDPOL)؛ 

 ؛برنامج رصد الملوثات العضوية الثابتة 

  التأهيل البيئي للقطاع الخاص بتقديم خدمات في مجال أخذ العينات والتحاليل.المساهمة في 

من ميزانية االستثمار كدعم للمختبر  1٫5مليون درهم منها  6٫9ولقد تم تخصيص ميزانية تقدر ب 

 ممليون دره 4٫8مليون درهم لتغطية النفقات منها  5٫4القتناء المعدات واللوازم الضرورية و

ستخصص لصفقة من أجل متابعة البرنامج الوطني لرصد جودة مياه االستحمام لجل الشواطئ 
 لتغطية نفقات تسيير المختبر. ممليون دره 0٫6و شاطئ  162المغربية 

 

 : ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  4مشروع  

للمشاريع في إعطاء االنطالقة  2018رصد وتتبع الحالة البيئية سيتم الشروع خالل سنة  إطارفي 
 التالية:

  الساقية -العيون وماسة،  -إنجاز االستراتيجيات الجهوية للتنمية المستدامة بجهات: سوس
 ؛مليون درهم 8واد نون بمبلغ يقدر ب  –واد الذهب، وكلميم  –، والداخلة الحمراء

  ؛درهم( 2) يبمبلغ يقدر بمليونإعداد التقرير الوطني الرابع للبيئة والتنمية المستدامة 

 سطات وفاس-إنجاز ثالثة أنظمة معلوماتية للبيئة والتنمية المستدامة بجهات الدار البيضاء-
 ؛ن درهمييمال 3أسفي بمبلغ يقدر ب  -كناس ومراكش

  درهم يينمال 3مية المستدامة بمبلغ يقدر ب إنجاز نظام وطني للبيئة والتن. 
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في المئة من الميزانية  23مليون درهم ما يمثل  16 هذا المشروعويقدر المبلغ المرصود إلنجاز 
 .المخصصة لبرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 

 : تقوية أجهزة التقييم البيئي والوقاية من التأثيرات على الصحة  5مشروع  

تحسين العمل بمسطرة دراسات التأثير على البيئة والتقييم البيئي بجميع جهات المملكة، في إطار 
 على: 2018يسعى برنامج العمل لسنة 

 ؛متابعة تحسين استغالل النظام المعلوماتي لتدبير ملفات دراسات التأثير على البيئة 

  لدراسات التأثير على البيئة من استمرار برنامج تعزيز القدرات لفائدة أعضاء اللجان الجهوية
 ؛جهة 12خالل تنظيم ورشات تكوينية تستفيد منها 

 ؛متابعة دراسة تخص إعداد آليات ومساطر اإلفتحاص البيئي 

  ؛االستراتيجيمتابعة دراسة تخص إعداد آليات ومساطر التقييم البيئي 

 دراسات التأثير  متابعة دراسة تخص إعداد الوسائل الالزمة إلنجاز وفحص والمصادقة على
 على البيئة )الوثائق التوجيهية(.

ألف درهم من الميزانية المخصصة لبرنامج  300ويقدر المبلغ المرصود إلنجاز هذا المشروع  
 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين.

 

 الوطنية للتنمية المستدامة  : قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية 6مشروع  

 :2018الوطنية للتنمية المستدامة، سيتم خالل سنة  االستراتيجيةلتحقيق األهداف المتوخاة من 

 على مستوى الحكامة:

 لدعم مهام الكتابة الدائمة للجنة االستراتيجية ولجنة القيادة، سيتم:

  مواكبة وتصميم وتنشيط مكتب إدارة المشاريعProject Management Office 
(PMO)  الوطنية للتنمية المستدامة واالنتقال  االستراتيجيةمن أجل تسريع تفعيل مضامين

 نحو االقتصاد األخضر. وذلك من خالل اعتماد خبراء للتتبع الدقيق لكل مراحل اإلنجاز؛

 وضع قاعدة للمؤشرات لبلوغ ذلك؛ 

 .تنظيم مناظرة وطنية حول التنمية المستدامة 

 :المستوي القطاعيعلى  

 سُيعهد لكل قطاع:



53 

 

 تعيين نقطة االتصال المكلف بالتنمية المستدامة؛ 

  تكوين لجنة داخلية تحرص على تنفيذ جميع المشاريع والتدابير المنصوص عليها في
 ؛االستراتيجيةخالل الئحة المؤشرات المذكورة أيضا بنفس  وتتبعها من االستراتيجية

  المستدامة، وذلك لِتبني التوجهات العامة  القطاعية الخاص بالتنميةإعداد مخططات العمل
نة في  لالستراتيجية  المعتمدة؛ االستراتيجيةوتنفيذ اإلجراءات والمشاريع ذات األولوية المَتَضمَّ

في المئة من الميزانية  6ما يمثل  مليون درهم 4٫3هذا المشروع  ويقدر المبلغ المرصود إلنجاز

 ج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين.المخصصة لبرنام

 

 : دعم الجمعيات البيئية  7مشروع  

في المئة من الميزانية  7ما يمثل  مليون درهم 5,2 المشروع اإلنجاز هذيقدر المبلغ المرصود 
الفاعلين األساسيين. وتتجلى هذه المخصصة لبرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة 

 المشاريع في:

   دعم مشاريع الجمعيات ذات الصلة باألولويات البيئية في إطار طلب ترشيح المشاريع بمبلغ
 مليون درهم؛ 5يقدر ب 

  لمواكبة التقنية للمشاريع البيئية الممولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ا
  درهم.ألف  200بمبلغ يقدر ب 

 

 التنمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة  -: دعم البحث 8مشروع  

في المئة من الميزانية  7درهم ما يمثل  مليون 5,2 هذا المشروع يقدر المبلغ المرصود إلنجاز
وتتجلى هذه المخصصة لبرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين. 

 المشاريع في:

  دعم مشاريع البحث العلمي ذات الصلة باألولويات البيئية في إطار طلب ترشيح المشاريع
 مليون درهم؛ 5 بمبلغ يقدر ب

  المواكبة التقنية لمشاريع البحث العلمي الممولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية
 درهم.ألف  200يقدر ب المستدامة بمبلغ 
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 : تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البيئية  9مشروع  

 والتنمية البيئة مجال في للمغرب والشريكة الصديقة اإلفريقية الدول عمل لدعم برنامج تنفيذ
 جنوب:-تقوية التعاون جنوب  في إطار المستدامة

في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع  2018ومن أهم األنشطة التي سيتم انجازها خالل سنة 
 الجاللة:وخاصة التي تم توقيعها امام صاحب  االفريقية،بعض الدول 

  بيئية ذات األولوية بالدول اإلفريقية الثالثة المعنية  تكوينية حول مواضيع دورات 6تنظيم
وذلك  (،ومدغشقر )ساحل العاج وجمهورية الكونغو لتعاون الموقع معهااستنادا إلى اتفاق ا

 بالبلد 1وبالمغرب  1دورات تكوينية لكل بلد ستنظم بالتتابع في البلدين المعنيين ) 2بمعدل 
وستحتوي كل دورة تكوينية عدة محاور نظرية ومحورا تطبيقيا مع تنظيم زيارات (. الشريك

 15وسيستفيد من التكوين حوالي  .لمشاريع البيئية بالبلد المضيفميدانية إلى إحدى المواقع وا
 في كل دورة؛ اشخص

  خبراء عن كل بلد( بمعدل زيارتين  5زيارات للخبراء بين الدول الثالثة المعنية ) 6   تنظيم
 لكل بلد تنظم بالتناوب إلى المغرب والى الدولة الشريكة؛

 مدغشقر.مشاريع بيئية مقترحة من دولة  3 تنفيذ 

 موزعة على الشكل التالي: درهم ماليين 6وتقدر الكلفة اإلجمالية لهذه األنشطة بحوالي   

  3 دورات تكوينية؛ 6درهم لتنظيم  ماليين 

 1٫5  زيارات متبادلة للخبراء بين البلدين؛ 6مليون درهم لتنظيم 

 1٫5  مدغشقر.مليون درهم لتنفيذ بعض المشاريع البيئية المقدمة من طرف دولة 

 

 : االعالم والتوعية  10مشروع  

 ، ستتم متابعة إنجاز األنشطة في مجال التواصل والتحسيس من خالل:2018خالل سنة 

 درهم؛ (2مليوني )إنجاز مدعمات التوعية والتحسيس بمبلغ يقدر ب 

  تنظيم سلسلة من الحمالت السمعية البصرية، عبر إنتاج وصالت وكبسوالت وبثها عبر وسائل

 مليون درهم؛ 3٫6اإلعالم السمعية البصرية واإللكترونية بمبلغ يقدر ب 

  درهم؛ ألف 450تنظيم حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة بمبلغ يقدر ب 

  (2مليوني )بمنشط بيئي والمشاركة في التظاهرات الدولية بمبلغ يقدر  180تقوية قدرات 
 درهم؛

  درهم.ماليين  3تهيئة أروقة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ يقدر ب 
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في المئة من الميزانية  16مليون درهم يمثل  11٫05يقدر المبلغ المرصود إلنجاز هذه المشاريع و 

 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين. لبرنامج المخصصة

 

 : التربية البيئية  11مشروع  

خالل سنة  كتابة الدولةفي إطار شراكاتها مع جميع المتدخلين في مجال التربية البيئية، تعتزم 
2018: 

 الشروع في تنفيذ البرنامج المندمج للتربية على البيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسات التعليمية؛ 

  البيئية بالمؤسسات الدينية؛متابعة تنفيذ البرنامج المندمج للتربية 

  متابعة مسلسل إحداث وتجهيز األندية البيئية بالمؤسسات التعليمية وبدور الشباب والمراكز
 النسوية ومراكز التخييم؛ 

  تنظيم دورات تكوينية في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة لفائدة منشطي ومؤطري
ية البيئية التابعة لجمعيات المجتمع المدني، وكذا النوادي البيئية المدرسية ومراكز الترب

 لمنشطي ومؤطري دور الشباب والمخيمات الصيفية؛

  تنظيم قوافل للتربية البيئية بالمؤسسات التعليمية والمخيمات الصيفية وبدور الشباب، بشراكة
 مع جمعيات المجتمع المدني؛

 والتنمية المستدامة واصدار  يئةالعمل على تطوير موقع الكتروني يعنى بالتربية على الب
 المدعمات التربوية الخاصة بهذا المجال؛ 

 كتابة الدولةالبيئية ب استقبال التالميذ واألطفال والشباب بفضاء التربية. 
 

في المائة من الميزانية  9مليون درهم ما يمثل  6,2ويقدر المبلغ المرصود إلنجاز هذه المشاريع 
 الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين.المخصصة لبرنامج ترسيخ 

  

 : البرنامج الوطني لمكافحة االحتباس الحراري  12مشروع  

تقوم كتابة الدولة المكلفة  االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية، تنفيذ إطارفي 
   التالية:باألنشطة  بالتنمية المستدامة

 إطالق إنجاز المخطط الوطني للتكيف؛ 

 القيام بمأسسة النظام الوطني لجرد الغازات الدفيئة مع تفعيل هذا األخير؛ 

  مواصلة تتبع الدراسات الجارية في إطار مشروع االستعداد لسوق الكربون الممول من طرف
 البنك الدولي؛
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 ثات الغازات الدفيئة وكذا تقارير تتبع إنجاز التقرير المحين الثاني المتعلق بالتخفيف من انبعا
 البالغ الوطني الرابع في إطار التزامات تطبيق اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ؛

 وضع إطار حكامة لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا وتتبع أهدافها؛ 

  ؛24التحضير لمؤتمر األطراف كوب 

 ترار المناخي؛إطالق دراستين بخصوص المخططات الجهوية لمحاربة االح 

 وضع برنامج تقوية قدرات قطاع األبناك والقطاع المالي في مجال تمويالت المناخ؛ 

  لجائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة. التنظيميةوضع األسس 
  

في المئة من الميزانية  6مليون درهما ما يمثل  4,5ويقدر المبلغ المرصود إلنجاز هذه المشاريع 
 لبرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين.المخصصة 

 

 : إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية  13مشروع  

الى لتصل الرفع من نسبة ادماج التنوع البيولوجي في البرامج القطاعية  المشروع إلىيهدف هذا 
 .2020٪ في أفق سنة 95

 بالخصوص:العديد من االنجازات تهم  تحقيقوقد مكن هذا المشروع مند انطالقه من 

  ؛2020-2016الوطنية وبرنامج العمل حول التنوع البيولوجي  االستراتيجية 

  تفعيل والرفع من وثيرة اجتماعات اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي؛ 

  للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ مشروع قانون بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل 

  تقوية قدرات فعاليات االدارات العمومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن تنفيذ
 لى الصعيد المركزي والجهوي؛ع "ناكويا"مقتضيات بروتكول 

 بإنجاز:ستقوم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة  2018وخالل سنة 

  االقتصادي للموارد الجينية بالمغرب؛دراسة للتقييم 

 الوطنية لتثمين الموارد الجينية بالمغرب؛ ةاالستراتيجي 

 دراسة بخصوص جرد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بالمغرب؛ 

 2018تقدر الميزانية المبرمجة لمشروع إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية برسم سنة 
 درهم؛مليون  1ب 

ويعد هذا المبلغ المرصود مساهمة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل الوفاء بتعهدات 
مليون درهم بخصوص مشروع التعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية  2المغرب التي تبلغ 

(PNUD ) الولوج  حول "ناكويا"بروتكول تنفيذ مقتضيات المتعلق بوضع إطار مؤسساتي من أجل
 للموارد الجينية وتقاسم المنافع.
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 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر  502برنامج ال

 

 السائل: البرامج الوطنية للتطهير  1مشروع  

 إلى:يهدف هذا البرنامج باألساس 

  ؛2020٪ في سنة 80الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 

  ؛2020٪ في أفق سنة  60التقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 

وقد مكن هذا البرنامج مند انطالقه من انجاز العديد من المشاريع وأخرى أشرفت على االنتهاء،  
 :يمكن تلخيصها كالتالي

  ؛2005% سنة  70% عوض 75ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى  

  21(، 2005% سنة  8% )عوض  44ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى  %
 ؛في مستوى معالجة ثالثية

مليون درهم  580ب  2018تقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الوطني للتطهير السائل برسم سنة 
 المستدامة.% من الميزانية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية  67وهو ما يشكل 

 

  والمماثلة لها : البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية  2مشروع  

 هذا البرنامج إلى: يهدف

  ؛2022سنة  % 90الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 

 إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية 
 ؛2022سنة بحلول  (%100)
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  ؛2022سنة  بحلول %( 100) المراقبةتأهيل وإغالق كل المطارح غير 

 ؛المملكةوأقاليم  تعميم المخططات المديرية على كل عماالت 

  ؛المفوضإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع السيما من خالل التدبير 
  و %20 نموذجية لرفع مستوى التدوير إلىتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع 

 ؛2022في أشكال أخرى بحلول سنة % 30

 تحسيس وتكوين الفاعلين األساسيين في ميدان تدبير النفايات. 

 من:وقد مكن هذا البرنامج إلى حد اآلن 

  85٫2 الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى % 

 ؛2008التي كانت قبل سنة  %44عوض 

  من النفايات  %60الرفع من نسبة طمر النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى
  ؛2008قبل سنة  %10المنتجة، مقابل 

 مركزا لطمر وتثمين النفايات؛ 24إنجاز 

  في طور األشغال. أخرى مطارح 7مطرحا عشوائيا وتوجد  45إعادة تأهيل 

     2018المرصودة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم سنة  تقدر الميزانية
% من الميزانية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية 29مليون درهم وهو ما يشكل  250ب 

 المستدامة.

 

 : برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف التقليدية  3مشروع  

يبلغ المبلغ المرصود لبرنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف التقليدية 
 يلي: مخصصة لما مليون درهم 23

 مكافحة تلوث الهواء؛ 

 المائي؛ الصناعي مكافحة التلوث 

 مين وإعادة النفايات الناتجة عن قطاع زيت الزيتون.تث  
 

 : حماية وتثمين األوساط البيئية  4مشروع  

تهيئة  ألشغال مخصصة درهممليون  14يبلغ المبلغ المرصود لبرنامج حماية وتثمين األوساط البيئية 
 ومنطقة الفوارات. ،جة الزرقاءروالم ،المناطق الترفيهية لمحمية سيدي بوغابة
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 : التدبير المندمج للساحل  5مشروع  

في إطار تفعيل المخطط الوطني االستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ، سيتم إنجاز تمرين 
 ميداني لمكافحة التلوث بأحد السواحل المغربية.

 إلى:ويهدف هذا التمرين التجريبي 

   تحيين المخطط الوطني االستعجالي وتقييم الطاقات البشرية والمعدات الالزمة لمكافحة
 التلوث البحري الطارئ؛

 اختبار فاعلية المخطط الوطني االستعجالي؛ 

 تعزيز التنسيق والتواصل ما بين القطاعات المعنية؛ 

 .تدريب المتدخلين 

 التالية:وسيتضمن هذا التمرين التدابير الميدانية 

 دخل إلنقاذ ومساعدة طاقم ناقلة النفط في حالة طارئة؛ت 

  حصر وجمع واستعمال المشتتات أو المذيبات؛ البحار:معالجة االنسكاب الزيتي بأعالي 

  حصر وجمع وتنظيف الشاطئ؛ الزيتي:التدخل بالشاطئ لمعالجة التلوث 

 .حماية المناطق الحساسة المهددة بالتلوث 
 

 درهم. ألف 490رين يبلغ المبلغ المرصود للتم 
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 ملحق: البطاقات التفصيلية للمؤشرات
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة النجاعة المكتبية

 البرنامج الريادة والدعم

 هدف الوزارة تحسين التدبير المكتبي

 الرمز 

المسؤول على  .السيد الكاتب العام
 المؤشر

المصلحة  مصلحة الشؤون العامة
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس درهم/مكتب

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 14300  
 

 آخر القيم المعروفة

مجموع التكلفة السنوية للوازم المكتبية وتتضن .
اقتناء الحواسيب والمطابع والمواد االستهالكية 

لعدد  وصيانة المعدات المعلوماتية بالنسبة
 المكاتب بكتابة الدولة

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

 يتم جمع المعلومات من خالل الجرد السنوي.
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 مصلحة الشؤون العامة.
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

 المصلحة المسؤولة عن مصلحة الشؤون العامة.
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم المالية والشؤون العامة

البسط : مجموع التكلفة السنوية للوازم المكتبية 
وتتضن اقتناء الحواسيب والمطابع والمواد 
االستهالكية وصيانة المعدات المعلوماتية. المقام 

 : عدد المكاتب بالوزارة

 كيفية االحتساب 

المعطيات المتعلقة بالوسائل سنوية، قاعدة .
 العامة بمصلحة الشؤون العامة

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

يمكن حساب هذا المؤشر من تتبع متوسط .
التكلفة السنوية للمكتب الواحد بالنسبة لمجموع 

 حظيرة المكاتب بكتابة الدولة 

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 التغير المنشودمنحى  انخفاض
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يختلف متوسط التكلفة السنوية من مكتب إلى 
 : آخر مما يؤثر على

 تقييم وحساب المؤشر 

  تحديد الفارق الموجود بين عدد
 المكاتب وعدد الموظفين

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/03/2019
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

مديرية جهوية على صعيد المملكة ومن أجل توفير  12بعد أن تم خلق 
الوسائل الضرورية لجميع المصالح التابعة لها للقيام بمهامهم في أحسن 

، تطورا 2018ابتداء من سنة  الظروف، سيعرف مؤشر النجاعة المكتبية،
 تصاعديا من ناحية التكلفة المالية.

  

 تعليق
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 التفصيلية للمؤشر نسبة الموظفين المستفيدين من التكوينالبطاقة 

 البرنامج الريادة والدعم

 هدف الوزارة تحديث وترشيد تدبير الموارد

 الرمز 

المسؤول على  .السيد الكاتب العام
 المؤشر

المصلحة  مصلحة تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات.
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 83%  
 

 آخر القيم المعروفة

عدد الموظفين المستفيدين من التكوين بالنسبة .
 لمجموع الموظفين بكتابة الدولة

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

 يتم جمع المعلومات من خالل العد اليدوي.
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 مصلحة تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات.
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات.
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم الموارد البشرية.

: عدد الموظفين المستفيدين من التكوين.  البسط.
 المقام : عدد الموظفين بكتابة الدولة 

 كيفية االحتساب 

سنوية، ويحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة .
 تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

يمكن هذا المؤشر من تقييم المجهودات المبذولة .
 الوزارة في مجال التكوين المستمرمن طرف 

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع.

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر
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ال يعكس هذا المؤشر بشكل فعلي التكوين بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية 
المستدامة، وذلك ألن بعض الموظفين يمكن أن يستفيدوا من أكثر من 
تكوين واحد. كما ال يسمح في الوقت الراهن من تقييم نتائج التكوين وتحديد 

األقل  قيمته المضافة على مستوى العمل ألن ذلك يحتاج إلى سنتين على
للتحق من مدى تأثير هذا التكوين على مردودية الموظف الذي استفاد من 

 التكوين.
  

% من 10إال  ، فلم يستفد من التكوين2017وفيما يخص سنة 
راجع لتركيز هذا القطاع على تعزيز قدرات  وذلك الموظفين مجموع

من خالل االستجابة  وذلك المصالح الخارجية
في المجاالت ذات  من التكوين بالمصالح الالممركزة المسؤولين لحاجيات
صد تنتزيل استراتيجيات المديريات الجهوية ق مواكبة نظير األولوية

ذات الطابع  على المستوى الجهوي وكذا المواضيع وبرامج هذا القطاع
، الفاعلين  التدبيري والعالقات مع الشركاء ّّ )الجماعات الترابيّة

 االقتصادين، المجتمع المدني...(.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية

 البرنامج والدعمالريادة 

 هدف الوزارة تحديث وترشيد تدبير الموارد

 الرمز 

المسؤول على  .السيد الكاتب العام
 المؤشر

المصلحة  مصلحة تدبير المسارات االدارية.
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية.

 السنة 2016  

 القيمة 2,2  
 

 آخر القيم المعروفة

عدد مسيري الموارد البشرية بالنسبة لعدد 
 الموظفين المسَيرين

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

 يتم جمع المعلومات من خالل العد اليدوي
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 مصلحة تدبير المسارات االدارية.
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة تدبير المسارات االدارية.
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم الموارد البشرية

: عدد الموظفين العاملين بمصالح  البسط.(
الموارد البشرية. المقام : عدد الموظفين 
المسَيرين )بما فيهم الموظفين الملحقين الذين يتم 
تدبير مسارهم الوظيفي من طرف إدارتهم 

 األصلية 

 كيفية االحتساب 

سنوية، ويحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة .
 تدبير المسارات االدارية

 طرق االحتفاظ
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد الموظفين .
المعينين بمصالح الموارد البشرية بالنسبة للعدد 

 اإلجمالي لموظفي الوزارة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود انخفاض
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المتمثلة  المؤشر لهذا النسبة المستهدفة تم اعتماد
، وتجدر اإلشارة إلى أنه % 2.23 حدودفي 

قيمة  هناك ليست
تمكن  المؤشر لهذا عليها ُمتفق محددة مرجعية

 مدى نجاعة التدبير. من قياس

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

، على % 2.23 المتمثلة في حدود المؤشر لهذا المستهدفةالنسبة  تم اعتماد
 .2018و 2017موظفا جديدا برسم سنتي  14أساس توظيف 

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر معدل نجاعة االداء لنظم المعلومات

 البرنامج الريادة والدعم

 هدف الوزارة تحديث وترشيد تدبير الموارد

 الرمز 

المسؤول على  .العامالسيد الكاتب 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة أمن النظم المعلوماتية ومصلحة تدبير وصيانة النظم المعلوماتية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية.

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

تطوير  معطيات متعلقة بقيادة نظام المعلوميات
و صيانة التطبيقات وتدبير البنية التحتية وامن 

 النظم المعلوماتية وتدبير العالقة مع المستعملين

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

يتم جمع المعلومات من خالل استمارات 
 والتدقيق واختبارات تقنية

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 مصلحة أمن النظم المعلوماتية
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة أمن النظم المعلوماتية
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر الكتابة العامة.

هو المتوسط الحسابي المرجح للمؤشرات 
• قيادة نظام المعلومات • المتعلقة بما يلي: 
تدبير • صيانة التطبيقات  •تطوير التطبيقات 

أمن نظم المعلومات • البنية التحتية المعلوماتية 
 تدبير العالقة مع المستعملين• 

 كيفية االحتساب 

سنوية، ويحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة 
 أمن النظم المعلوماتية

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

 يمكن حساب هذا المؤشر من تتبع معدل نضج.
وتقدم النظام المعلوماتي للوزارة ومدى تطور 

 نجاعة أدائه

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع
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الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/01/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق .2017المؤشر ابتداء من سنة سيبدأ حساب هذا 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة المشاريع المنجزة لمقاربة النوع والبيئة

 البرنامج الريادة والدعم

 هدف الوزارة إدماج مقاربة النوع في البرامج واألنشطة البيئية

 الرمز 

المسؤول على  .السيد الكاتب العام
 المؤشر

المصلحة  وحدة مقاربة النوع والبيئة والتنمية المستدامة 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس نسبة

 مدة القياس سنوية.

 السنة 2016 2017 

 القيمة 30 60 
 

 آخر القيم المعروفة

إحصائية ومرصد المرأة وشبكات  بيانات.
االنترنت المتعلقة بالنوع االجتماعي، ودراسة 
وتحليل النصوص القانونية وبرامج الوزارة، 
والشبكة التشاورية ا بين الوزارات، والمرصد 
الوطني للمرأة الموظفة. وكذا مقارنة 

 استراتيجية الوزارة مع باقي البرامج الحكومية

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

يتم جمع المعلومات من خالل استمارات .
ودراسات ولقاءات. وكذا التفكير في تجميع 

 البيانات في قاعدة معطيات 

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 وحدة مقاربة النوع والبيئة والتنمية المستدامة 
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  وحدة مقاربة النوع والبيئة والتنمية المستدامة 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر الكتابة العامة

البسط : عدد األنشطة المنجزة المقام: مجموع 
المشاريع المدرجة في االستراتيجية ومخطط 
العمل المتعلق بإدماج مقاربة النوع االجتماعي 

 في العمل البيئي 

 كيفية االحتساب 

سنوية، ويحتفظ بالمعطيات من طرف وحدة 
 مقاربة النوع والتنمية المستدامة

طرق االحتفاظ 
 للتدقيق بالمعطيات تحسبا
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يمكن هذا المؤشر من تقييم المجهود المبذول من 
طرف الوزارة من أجل إدماج مقاربة النوع 
االجتماعي في العمل البيئي ومدى تنفيذ 
اإلجراءات المسطرة في برنامج العمل الخاص 

 بهده الوحدة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 
و نقاط الضعف الحدود 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
فضال عن تقييم المعطيات الموجودة حاليا 
وتقاسم النتائج مع الفرقاء المعنيين من أجل 
المراجعة والتقييم والتحسين سيتم 

عند االنتهاء من إعداد  مؤشرات أخرى حساب
االستراتيجية ومخطط العمل والمصادقة وتفعيل 

المتعلق بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في 
 العمل البيئي

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

مؤشرات  حساب، كما سيتم 2016يتم احتساب هدا المؤشر ابتداءا من 
عند االنتهاء من إعداد والمصادقة وتفعيل االستراتيجية ومخطط  أخرى

 النوع االجتماعي في العمل البيئي. العمل المتعلق بإدماج مقاربة

 تعليق
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 النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة البيئية

 الرمز 

 مدير الشراكة والتواصل والتعاون.السيد 

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة النصوص القانونية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 10  
 

 آخر القيم المعروفة

 نصوص قانونية ومراسيم وقرارات
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 المؤشرإعداد 

 مقارنة القوانين القوانين الوطنية
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 قسم الشؤون القانونية
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة النصوص القانونية
 تركيب المعطيات

مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون 
 القانونية

 المصادقة على المؤشر

البسط : عدد النصوص القانونية والتنظيمية 
المقام : عدد النصوص القانونية  -المنجزة. 

     -2020والتنظيمية المستهدفة في أفق 

 كيفية االحتساب 

 المدة: دائمة. قاعدة المعطيات القانونية
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  
 منحى التغير المنشود ارتفاع  المؤشر
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ترتبط الحدود والمعيقات واإلكراهات 
باألساس ببطء وتعقد مساطر الدراسة 
والمصادقة ونشر النصوص في الجريدة 

 الرسمية.

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة البيئية 

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة البيئية

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة الشرطة البيئية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 80  
 

 آخر القيم المعروفة

 قوانين وتقارير
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

تقارير وبحوث ميدانية عبر انجاز عمليات  
المراقبة مع األخذ باالعتبار األوليات المعتمدة 

 في المخطط الوطني

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 مصلحة الشرطة البيئية
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة الشرطة البيئية
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم المراقبة البيئية

 عدد عمليات المراقبة المنجزة.  البسط:

في إطار المخطط  المقام: العدد المبرمج سنويا
 الوطني للمراقبة البيئية.

 كيفية االحتساب 

   5سنوات
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تأويل أساليب  أساليب التأويل  
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

  

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة
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مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

ويوجد  2016أعطيت انطالقة إعداد المخطط الوطني للمراقبة البيئية سنة 
اإلنجاز. وسيمكن هذا المخطط من تحديد حاليا في مراحله األخيرة من 

، 2017الوحدات ذات األولوية للخضوع للمراقبة البيئية. فيما يخص سنة 
 وحدة. 30تمت مراقبة الوحدات المبرمجة ويبلغ عددها 

 تعليق
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القياسات والتحاليل التي يسهر على إنجازها المختبر الوطني  نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 
 للدراسات ورصد التلوث

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
 والتنمية المستدامةوالتخطيط في مجال البيئة 

 هدف الوزارة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

مصلحة تحاليل تلوث الماء والنفايات *مصلحة تحاليل الملوثات الجزئية * 
   *مصلحة تحاليل تلوث الهواء

المصلحة 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 القياسمدة  سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 48  
 

 آخر القيم المعروفة

عدد القياسات المنجزة في عين المكان عدد 
التحاليل المنجزة من طرف مختلف وحدات 
المختبر عدد التحاليل التي يسهر المختبر على 

 تتبعها مع المستلم الخصوصي

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

المعطيات التي تمكن من سبل الحصول على 
احتساب المؤشر: حمالت الرصد والمراقبة و 

 الخدمات

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مصلحة تحاليل تلوت الماء والنفايات و مصلحة 
تحاليل الملوثات الجزئية ومصلحة تحاليل تلوت 

 الهواء

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

تحاليل تلوت الماء والنفايات و مصلحة مصلحة 
تحاليل الملوثات الجزئية ومصلحة تحاليل تلوت 

 الهواء

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث

البسط : عدد القياسات والتحاليل المنجزة من 
طرف المختبر الوطني للدراسات ورصد 
التلوث المقام : عدد القياسات والتحاليل 

  2022المستهدف في أفق 

 كيفية االحتساب 

 دائمة. قواعد المحافظة: قاعدة البيانات  المدة:
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق
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تحليل الحسابات وترتيب المعطيات ومقارنة 
النتائج مع المعايير الجاري بها العمل وإعداد 

 التقارير

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

الحدود ونقاط الضعف المحتملة للمؤشر 
هو تعطل اآلليات المخبرية ومعدات 

 .القياس، والخصاص في الموارد البشرية

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
إعداد منشورات تحسيسية حول أنشطة وخدمات 

التواصل عبر بوابة • المختبر لجلب الخدمات 
   •إلكترونية ستنجز خصيصا حول المختبر

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق 
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 الموافقات البيئية المسلمة في اآلجال القانونية  نسبة البطاقة التفصيلية للمؤشر

 البرنامج والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيينترسيخ الحكامة البيئية 

تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
 والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة

 هدف الوزارة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة دراسات التأثير على البيئة واالفتحاص البيئي
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016 2017 

 القيمة 44 60 
 

 آخر القيم المعروفة

نسبة الموافقات البيئية المسلمة في اآلجال 
 القانونية

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 المؤشرإعداد 

 العد اليدوي
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

مصلحة دراسات التأثير على البيئة واالفتحاص 
 البيئي

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

كتابة اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة و 
كتابات اللجان الجهوية لدراسات التأثير على 

 البيئة

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

مديرية المراقبة و التقييم البيئي و الشؤون 
 القانونية

 المصادقة على المؤشر

في اآلجال  عدد الموافقات البيئية المسلمة البسط:
  القانونية. 

المقام : عدد المشاريع التي تم تدارسها من 
 طرف اللجنة الوطنية واللجن الجهوية 

 كيفية االحتساب 

المدة: غير محددة؛ القواعد: المسؤولون عن .
االحتفاظ بالبيانات األساسية: مصلحة دراسات 

 التأثير على البيئة و االفتحاص البيئي

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  الرسومات البيانية
 المنشودمنحى التغير  ارتفاع المؤشر
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ترتبط الحدود ونقاط الضعف العراقيل 
 المحتملة للمؤشر بما يلي :

   وجود ثغرات في قانون دراسات التأثير
 على البيئة؛

  العالقة بين مسطرة دراسات التأثير على
 البيئة والقوانين والمساطر االخرى؛

  .نقص في كفاءة بعض مكاتب الدراسات 

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق 
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الجهات التي تبنت نظم المعلومات الجهوية حول البيئة  نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 
 والتنمية المستدامة

 البرنامج األساسيينترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين 

تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
 والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة

 هدف الوزارة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة قواعد المعلومات البيئية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

البسط : عدد الجهات التي تبنت نظام المعلومات 
الجهوي حول البيئة والتنمية المستدامة المقام : 

 عدد مجموع الجهات

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

دراسة يتم خاللها جمع المعطيات الرقمية  انجاز
والجغرافية في اطار المقاربة التشاركية مع 

 جميع القطاعات المنتجة لهذه المعطيات

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مكاتب الدراسات و جميع القطاعات المركزية و 
 الالمركزية

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / 
المراصد  -مصلحة قواعد المعلومات البيئية 

الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التابعة 
لجنة جهوية لتتبع  -للمديريات الجهوية للبيئة 

 انجاز الدراسة

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

المرصد  -لجنة جهوية لتتبع انجاز الدراسة 
الوطني للبيئة والتنمية المستدامة و المديريات 

 الجهوية للبيئة

 المصادقة على المؤشر

البسط : عدد الجهات التي تبنت نظام المعلومات 
 .الجهوي حول البيئة والتنمية المستدامة

 المقام : عدد مجموع الجهات 

 كيفية االحتساب 
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سنوات من طرف مصلحة قواعد المعلومات 10
  البيئية

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تداول المعلومات والمعطيات أيسر وسهل 
اإلنتاج والنشر المنتظم للتقارير • االستعمال 

البيئية للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 
االستجابة الحتياجات المستعملين للمعلومات • 

نظمات البيئية من القطاعين العام والخاص والم
   •غير الحكومية والباحثين

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

يرتبط هذا المؤشر بشكل خاص بمساهمة 
الشركاء الجهويين بتوفير البيانات 
والمؤشرات. هذه البيانات والمؤشرات 
البد أن تكون موثوقا بها ومالئمة 

الموضوعاتية المتوفرة لمعطيات الخرائط 
 على صعيد كل جهة.

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

يندرج إنجاز نظم المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية 
المستدامة على مستوى جميع جهات المملكة في إطار 
الالتمركز في تدبير أنجع وتحكم أفضل في المعطيات 
البيئية و متابعة و تقييم المشاكل البيئية على صعيد الجهة، 
خاصة وضعية الموارد الطبيعية، مما يمثل أداة لدعم 

 اتخاذ القرار.

 تعليق
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الجهات التي اعتمدت استراتيجية جهوية للحفاظ على البيئة  نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 
 والتنمية المستدامة

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
 المستدامة والتخطيط في مجال البيئة والتنمية

 هدف الوزارة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة رصد الحالة البيئية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

البسط : عدد الجهات التي اعتمدت استراتيجية 
جهوية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة 

 المقام : عدد مجموع الجهات 

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

 (DPSIR ) إنجاز دراسة يتم خاللها جمع
المعطيات و المؤشرات في إطار المقاربة 

المنتجة التشاركية مع جميع القطاعات 
 للمؤشرات مع اعتماد المنهجية

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مكاتب الدراسات و جميع القطاعات المركزية و 
 الالمركزية 

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / 
المراصد الجهوية  -مصلحة رصد الحالة البيئية 

للبيئة والتنمية المستدامة التابعة للمديريات 
لجنة جهوية لتتبع إنجاز  -الجهوية للبيئة 

 الدراسة 

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

المرصد  -لجنة جهوية لتتبع إنجاز الدراسة 
الوطني للبيئة والتنمية المستدامة و المديريات 

 الجهوية للبيئة

 المصادقة على المؤشر
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البسط : عدد الجهات التي اعتمدت استراتيجية 
جهوية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة 

 المقام : عدد مجموع الجهات 

 كيفية االحتساب 

سنوات من طرف مصلحة قواعد  10  
  البيئيةالمعلومات 

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تداول المعلومات والمعطيات أيسر وسهل 
اإلنتاج والنشر المنتظم للتقارير • االستعمال 

البيئية للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 
االستجابة الحتياجات المستعملين للمعلومات • 

نظمات البيئية من القطاعين العام والخاص والم
 غير الحكومية والباحثين

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

المرتبطة غالبا ونقاط الضعف الحدود 
 بتحليل المعطيات و المؤشرات.

الحصول على المعلومات والمعطيات  -
 المتوفرة لدى الجهات.

التغيرات الزمانية والمكانية: نظريا  -
تحليل المعطيات لنفس الفترة يجب 

 الزمنية والمجال الجغرافي.

إشراك العديد من المتداخلين في نفس  -
المجال: بالنسبة لبعض المجاالت األفقية 
كالماء والنفايات والهواء والتنوع 
البيولوجي تتم معالجتها من طرف عدة 
قطاعات مما يضاعف مصادر المعلومات 

تائج والمعطيات ويؤدي بالتالي إلى ن
 مختلفة.

التغيير في التقسيم الجهوي واالنتقال من  -
 جهة. 12جهة إلى  16

  

المسلسل التشاركي للمصادقة على  -
صحة المعطيات يؤدي في بعض األحيان 

 إلى مزيد من التأخير في إنجاز التقارير.

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة
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مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
تحسين أو 
 المؤشر

 
مخطط تحسين أو وضع 

 المؤشر

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقارير حول 
الحالة البيئية لعدة جهات تابعة للتقسيم الجهوي القديم. وأخذا بعين 
االعتبار للتقسيم الجهوي الجديد واإلطار التنظيمي الحالي 
للمحافظة على البيئة وإصدار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية 

ضروري تحيين هذه التقارير حسب المستدامة، أصبح من ال
التقسيم اإلداري الجديد واستعمالها كأداة لدعم الجهات الجديدة في 
إنجاز استراتيجيات جهوية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة 

 من أجل مالءمتها مع خصائص كل جهة. 

 تعليق

 
  



84 

 

 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة أنشطة التعاون الدولي المنجزة

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
 والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة

 هدف الوزارة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  قسم التعاون الدولي
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 40  
 

 آخر القيم المعروفة

االتفاقيات ووثائق المشاريع و تقارير 
 االجتماعات و المحافل المنظمة و المشارك فيها 

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

مذكرات المعلومات واستمارات و حصيلة 
 األنشطة

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مصلحة التعاون المتعدد االطراف مصلحة 
التعاون الثنائي االطراف مصلحة تتبع انجاز 

 مشاريع التعاون الدولي

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  قسم التعاون الدولي
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية الشراكة والتواصل والتعاون

 : عدد األنشطة المنجزة.البسط
 2020المقام: عدد األنشطة المستهدفة في أفق  

نشاطا في مجال التعاون  64)و عددها : 
 )الدولي

 كيفية االحتساب 

  5سنوات
االحتفاظ طرق 

 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  تحليل المعطيات
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر
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يتعلق بمؤشر كمي حيث عدد انشطة 
التعاون ال يعكس أهمية الموارد المالية 

 المعبأة .

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
ستتم المراجعة خالل إعداد مخططات العمل 

 والحصيلة السنوية
مخطط تحسين أو وضع 

 المؤشر

 تعليق 
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االتفاقيات الموقعة من أجل تطبيق اإلستراتيجية الوطنية  نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 
 للتنمية المستدامة

 البرنامج المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيينترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 

 هدف الوزارة تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مديرية الشراكة والتعاون والتواصل ومديرية الرصد والدراسات والتخطيط
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 اتفاقيات ووثائق المشاريع
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

 تقارير حول تنفيذ برامج عمل اإلتفاقيات
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 الدراسات و التخطيطقسم الشراكة/قسم 
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  قسم الشراكة/قسم الدراسات و التخطيط
 تركيب المعطيات

مديرية الشراكة والتعاون والتواصل ومديرية 
 الرصد والدراسات والتخطيط

 المصادقة على المؤشر

 عدد االتفاقيات الموقعة. البسط: 
المقام: عدد االتفاقيات المستهدف في أفق  

 )اتفاقية 30) 2022

 كيفية االحتساب 

 سنوية 
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر
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يرتبط تحقيق هذا المؤشر بانخراط 
الفاعلين المستهدفين في مسلسل 

 إعداد وإبرام االتفاقيات. 

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

لتفعيل رغم عدم رصد ميزانية خاصة لتعبئة الفاعلين األساسيين 
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، تمت برمجة اعداد 

 اتفاقيات شراكة لهذه الغاية.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة المشاريع المنجزة بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  قسم الشراكة
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 13  
 

 القيم المعروفةآخر 

 اتفاقيات ووثائق المشاريع
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

مذكرات المعلومات واستمارات و حصيلة 
 األنشطة

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مصلحة الشراكة مع الجمعيات مصلحة الشراكة 
التنمية مصلحة الشراكة مع الجماعات -البحث

 العمومي والخاصالترابية والقطاعين 

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  قسم الشراكة
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية الشراكة والتواصل والتعاون

 : عدد المشاريع المنجزة.البسط
المقام: عدد المشاريع المستهدفة في أفق  

 224 والتي يبلغ عددها 2020

 كيفية االحتساب 

 سنوات 5
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  تحليل المعطيات
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

يتعلق بمؤشر كمي حيث نسبة المشاريع 
 أهمية الموارد المعبئة.  المنجزة ال تعكس

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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ستتم المراجعة خالل إعداد مخططات العمل 
 والحصيلة السنوية

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

أو تحسين 
 المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إنجاز حمالت التربية والتحسيس

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

على المسؤول 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة االعالم والتحسيس
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 11  
 

 آخر القيم المعروفة

 عدد حمالت التحسيس والتربية المبرمجة 
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

 ومحاضر االجتماعاتيدوية من خالل التقارير 
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

مصلحة االعالم والتحسيس مصلحة البرامج 
 التربوية 

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  قسم التواصل والتربية البيئية
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية الشراكة والتواصل والتعاون

 البسط: عدد الحمالت المنجزة.
 2020المقام: عدد الحمالت المستهدفة في أفق  

 106والتي يبلغ عددها 

 كيفية االحتساب 

 سنوات 5
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  تحليل المعطيات الموجودة في التقارير
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

  

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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ستتم المراجعة خالل إعداد مخططات العمل 
 والحصيلة السنوية

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

أو تحسين 
 المؤشر

 تعليق ضعف في الموارد البشرية لتتبع وإنجاح إنجاز هذه الحمالت

 
  



92 

 

 

البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة القطاعات التي ادمجت التغيرات المناخية في برامجها 
 االستراتيجية

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة المساهمة في مكافحة تغير المناخ وحماية وتثمين التنوع البيولوجي

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  قسم التغيرات المناخية
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 52  
 

 آخر القيم المعروفة

البرامج االستراتيجية القطاعية ,التدابير أو 
 المشاريع القطاعية التي تدمج قضايا المناخ

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

جمع البيانات من خالل اجتماعات اللجنة 
 الوطنية لتغير المناخ

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 مصلحة التغيرات المناخية
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  التغيرات المناخيةقسم 
 تركيب المعطيات

مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي 
 واالقتصاد االخضر

 المصادقة على المؤشر

 أدمجت تغيرعدد القطاعات التي البسط: 
 .في برامجها االستراتيجية المناخ

 .17المقام: عدد القطاعات المستهدفة 

 كيفية االحتساب 
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 المدة: دائمة
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

يعكس المؤشر المجهودات التي يقوم بها قطاع 
التنمية المستدامة من أجل تعبئة القطاعات 
األخرى المستهدفة لتبني سياسات وبرامج تأخذ 

 بعين االعتبار المعطى المناخي

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 التغير المنشودمنحى  ارتفاع

عدم توفر بعض البيانات والمعطيات 
 المتعلقة باإلجراءات المتخذة لمكافحة

على  التغيرات المناخية أو البرامج 
 مستوى القطاعات. 

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
المناخ: عقد تفعيل اللجنة الوطنية لتغير 
عقد  2018االجتماع األول للجنة في أبريل 

  .2018االجتماع الثاني للجنة في أكتوبر 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

ستقوم مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر 
بوضع آلية لجمع وتثمين مختلف المخططات االستراتيجية أو البرامج 

 التي تم إدماج بعد تغير المناخ فيها.القطاعية 

 تعليق
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البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة القطاعات التي ادمجت التنوع البيولوجي في برامجها 
 االستراتيجية

 البرنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

 هدف الوزارة وتثمين التنوع البيولوجيالمساهمة في مكافحة تغير المناخ وحماية 

 الرمز 

 السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

المسؤول على 
 المؤشر

المصلحة  مصلحة حماية التنوع البيولوجي
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 20  
 

 آخر القيم المعروفة

عدد القطاعات التي أدمجت التنوع البيولوجي 
 في برامجها االستراتيجية خالل السنة 

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

جمع البيانات في اللجنة الوطنية للتنوع 
 البيولوجي 

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 مصلحة حماية التنوع البيولوجي 
المصالح او الهيئات 

تجميع  المسؤولة عن
 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  قسم التنوع البيولوجي
 تركيب المعطيات

مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي 
 واالقتصاد االخضر

 المصادقة على المؤشر

البسط: عدد القطاعات التي ادمجت التنوع 
 البيولوجي في برامجها االستراتيجية

ذات الصلة  المقام: العدد الكلي للقطاعات 
 )قطاع 20) بالتنوع البيولوجي

 كيفية االحتساب 

 االحتفاظ بالمعطيات بطريقة دائمة
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

المفهوم من المؤشر هو نسبة القطاعات التي .
تعهدت وأدمجت التنوع البيولوجي أو جانب منه 

 تطوعيةفي برامجها بصفة 

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود تصاعدي



95 

 

بتقييم  المتعلقة والمعطيات عدم توفر البيانات
المنفذة من  برامج ومشاريع التنوع البيولوجي

الصلة بالتنوع ذات  القطاعاتطرف 
 .البيولوجي

إدماج  يمكننا من معرفة مدى المؤشرهذا 
التنوع البيولوجي في البرامج 

 يساهم في معرفة مدىواالستراتيجيات وال 
 .تنفيذ وديمومة البرامج

الحدود و نقاط الضعف 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

مليون درهم(  1المستدامة ) باستثناء مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية
من أجل الوفاء بتعهدات المغرب بخصوص مشروع التعاون مع برنامج 

( لم ترصد لمشروع إدماج التنوع PNUDاألمم المتحدة للتنمية )
 .2018البيولوجي في السياسات القطاعية أي ميزانية برسم سنة 

  

 تعليق
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 العادمةالبطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة معالجة المياه 

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف عيش المواطن

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  قسم البرامج
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس السنة

 السنة 2016 2015 2014

 القيمة 43.80 41.78 38.9
 

 آخر القيم المعروفة

نسبة معالجة المياه العادمة لصالح المواطنين 
 والمواطنات 

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

حجم المياه العادمة المعالجة في محطات معالجة 
 .المياه المنجزة

البيانات طريقة تجميع 
 األساسية

 مصلحة التطهير السائل
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة التطهير السائل
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر مدير البرامج واإلنجازات

 البسط : حجم المياه المعالجة والمواطنات.
  .ياه العادمةالحجم اإلجمالي للم المقام : 

 كيفية االحتساب 

 سنويا
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تقييم التدبير الجيد للتطهير يمثل دليل ومؤشر 
 المجهود لحماية البيئة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة طمر النفايات بمراكز طمر وتثمين النفايات

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة البيئة و تحسين ظروف عيش المواطنالحفاظ على 

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  قسم البرامج 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس السنة

 السنة 2016 2015 2014

 القيمة 54 44 37
 

 آخر القيم المعروفة

النفايات الموضوعة بمراكز طمر وتثمين كمية 
 النفايات

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

كمية النفايات الموضوعة بمراكز طمر وتثمين 
 النفايات باستعمال ميزان قبان 

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

 مصلحة النفايات الصلبة
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 األساسيةالمعطيات 

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة النفايات الصلبة
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم البرامج

: كمية النفايات الموضوعة بمراكز طمر  البسط
  .اياتوتثمين النف

 المقام : الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة 

 كيفية االحتساب 

 سنويا
طرق االحتفاظ 

 تحسبا للتدقيقبالمعطيات 

تقييم التدبير الجيد للنفايات الصلبة يمثل دليل 
 ومؤشر المجهود لحماية البيئة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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أو وضع  مخطط تحسين

 المؤشر
أو تحسين 

 المؤشر

 تعليق 
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البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي وتدبير المواد 
 الكيماوية الخطرة

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف عيش المواطن

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  قسم الوقاية ومحاربة التلوث
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس السنة

 السنة 2016  

 القيمة 10  
 

 آخر القيم المعروفة

المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي .
 والصناعة التقليدية والوقاية من تلوث الهواء

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

 
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

مصلحة الوقاية من التلوث الصناعي. مصلحة .
الوقاية من التلوث الهواء. مصلحة الصحة 

 والبيئة

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

مصلحة الوقاية من التلوث الصناعي. مصلحة .
الوقاية من التلوث الهواء. مصلحة الصحة 

 والبيئة

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم الوقاية ومحاربة التلوث

 كيفية االحتساب  عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية ومحاربة التلوث

 وإلكترونيةملفات موثقة 
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  
 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر
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اعتمادها ألننا ال نتوفر على دراسة اجمالية على الصعيد النسبة ال يمكن 
 الوطني تمكن من تحديد القيمة المستهدفة والسنة المرجعية.

 تعليق
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البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير 
 المندمج للساحل

 البرنامج نحو االقتصاد االخضرحماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال 

 هدف الوزارة حماية وتثمين األوساط البيئية

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  مصلحة االنجازات والمشاريع النموذجية/ مصلحة الساحل 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس السنة

 السنة 2016 2015 2014

 القيمة 18 4 3
 

 آخر القيم المعروفة

عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط 
 البيئية والتدبير المندمج للساحل

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط 
 البيئية والتدبير المندمج للساحل

تجميع البيانات طريقة 
 األساسية

مصلحة االنجازات والمشاريع النموذجية / 
 مصلحة الساحل

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

مصلحة االنجازات والمشاريع النموذجية / 
 مصلحة الساحل

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم البرامج

 كيفية االحتساب  عدد المشاريع المنجزة

 سنويا
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تطور تدريجي لعدد المشاريع في السنة، دليل 
مجهود حماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير 

 المندمج للساحل

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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مخطط تحسين أو وضع 

 المؤشر
أو تحسين 

 المؤشر

دراسة اجمالية على الصعيد  لعدم التوفر علىالنسبة ال يمكن اعتمادها 
 الوطني تمكن من تحديد القيمة المستهدفة والسنة المرجعية.

 تعليق
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 إنجاز التصاميم الجهوية للساحل نسبةالبطاقة التفصيلية للمؤشر 

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة حماية وتثمين األوساط البيئية

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  الوزاراتمصلحة التخطيط والتنسيق بين .
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس السنة

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

عدد التصاميم الجهوية للساحل المنجزة مقارنة 
ميم الجهوية للساحل مع عدد مجموع التصا

   (9)المستهدفة

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 إعداد المؤشر

يتم تتبع إنجاز المخطط الوطني للساحل من 
خالل جمع المعطيات والمؤشرات المتعلقة 
بالمناطق الساحلية الخاصة بكل جهة و وثائق 
التعمير وإعداد التراب وذلك في اطار مشاركة 

 جميع القطاعات المعنية

طريقة تجميع البيانات 
 األساسية

مكتب الدراسات و جميع القطاعات المعنية .
الوطنية والجهوية عضو باللجنة الجهوية للتتبع 

 هذه التصاميم

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

 -التخطيط والتنسيق بين الوزارات.  مصلحة.
لجنة لتتبع انجاز الدراسة برئاسة مديرة الرصد 

اللجنة الجهوية  -والدراسات والتخطيط. 
  -للتشاور المحدثة في كل جهة

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

من طر ف اللجنة الجهوية للتشاور واللجنة .
 الوطنية للتدبير المندمج للساحل

 المصادقة على المؤشر

البسط = عدد التصاميم الجهوية للساحل 
المنجزة المقام = عدد مجموع التصاميم الجهوية 

   (9)للساحل المستهدفة 

 كيفية االحتساب 

االحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالتصاميم منها .
دفتر التحمالت والتقارير المنجزة و وثائق 

 الخاصة بكل جهةالتعمير وإعداد التراب 

طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق
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المتعلق بالساحل المادة  81.12القانون رقم .
 السادسة منه

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

تسريع إنجاز التصاميم الجهوية للساحل .
 والمصادقة عليها من طرف اللجن السالفة الذكر 

 منحى التغير المنشود

 
و نقاط الضعف الحدود 
 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 -المصادقة على المخطط الوطني للساحل .

تفعيل اللجن الجهوية لكل جهة ساحلية واللجنة 
الوطنية للتدبير المندمج للساحل في أقرب 

   -اآلجال

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر

 تعليق 
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 التفصيلية للمؤشر عدد منظومات تثمين النفايات التي تم خلقهاالبطاقة 

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  النفاياتقسم منظومات تثمين 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس السنة

 السنة 2016 2017 

 القيمة 1 2 
 

 آخر القيم المعروفة

 وحدة تثمين النفايات
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

 عدد منظومات تثمين النفايات المحدثة
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

مصلحة تثمين النفايات الخطرة. مصلحة تثمين 
 النفايات غير الخطرة

المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

مصلحة تثمين النفايات الخطرة. مصلحة تثمين 
 النفايات غير الخطرة

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم منظومات تثمين النفايات

 كيفية االحتساب  عدد المنظومات

 سنويا
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

ان التطور التدريجي لعدد المنظومات المفعلة 
لتثمين النفايات يدل على التدرج في المرور إلى 

 االقتصاد األخضر

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع تدريجي

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
أو تحسين 

 المؤشر
 

مخطط تحسين أو وضع 
 المؤشر
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النسبة ال يمكن تحديدها ألن هذا البرنامج يوجد في المراحل األولى من 
 إنجازه، في انتظار تحديد القيمة المستهدفة.

 تعليق
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة المطارح المؤهلة

 البرنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 هدف الوزارة الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف عيش المواطن

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  قسم البرامج 
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس السنة

 السنة 2016 2015 2014

 القيمة 15 10.45 10
 

 آخر القيم المعروفة

 عدد المطارح المؤهلة
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

 عدد المطارح المؤهلة
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 الصلبةمصلحة النفايات 
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن  مصلحة النفايات الصلبة
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم البرامج

 .المؤهلة العشوائيةالمطارح عدد  البسط:
في أفق  ةالمقام : عدد الطارح المؤهلة المستهدف

2022. 

 كيفية االحتساب 

 سنويا
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تقييم التدبير الجيد للنفايات الصلبة يمثل دليل 
 ومؤشر المجهود لحماية البيئة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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مخطط تحسين أو وضع 

 المؤشر
أو تحسين 

 المؤشر

 تعليق 
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البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة إنجاز األنشطة المبرمجة في إطار االستراتيجية ومخطط 
 العمل المتعلق بتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر

 البرنامج االقتصاد االخضرحماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو 

 هدف الوزارة تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر

 الرمز 

المسؤول على  السيد مدير البرامج واإلنجازات
 المؤشر

المصلحة  مصلحة التخطيط
المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس السنة

 السنة   

 القيمة   
 

 المعروفةآخر القيم 

 دراسات وتقارير
طبيعة المعطيات 

 األساسية
 إعداد المؤشر

 من خالل اجتماعات اللجن الوزارية
طريقة تجميع البيانات 

 األساسية

 مصلحة االقتصاد االخضر
المصالح او الهيئات 
المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

قسم التغيرات المناخية مصلحة االقتصاد 
 االخضر

المصلحة المسؤولة عن 
 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر قسم التغيرات المناخية

البسط : عدد االنشطة المنجزة المقام : عدد 
 االنشطة المبرمجة 

 كيفية االحتساب 

 دائمة.
طرق االحتفاظ 
 بالمعطيات تحسبا للتدقيق

تقييم نسبة إنجاز االستراتيجية ومخطط العمل 
 المتعلق بتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر 

أساليب تأويل  أساليب التأويل 
 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع تدريجي.

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018
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تحسين أو وضع مخطط 
 المؤشر

أو تحسين 
 المؤشر

سيتم احتساب هذا المؤشر بعد إعداد االستراتيجية ومخطط العمل المرتبط 
 بها والمتعلق بتنفيذها.

 تعليق

 


