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 . الجزء األول: تقديم التنمية القروية والمياه والغابات 1

 

 . تقديم موجز الستراتيجية التنمية القروية والمياه والغابات 1

 . تقديم استراتيجية قطاع المياه والغابات 1

املتميز، يتوفر املغرب على نظم إيكولوجية غابوية غنية ومتنوعة متتاز بندرة أصنافها على ملوقعه اجلغرايف  نظرا
اقتصادية مهمة -صعيد حوض البحر األبيض املتوسط، وقد لعبت هذه النظم أدوارا تنموية بيئية وسوسيو

  على الصعيدين احمللي واجلهوي.

مليون هكتار من  5.8مليون هكتار ) 9ّد على مساحة جتدر اإلشارة إىل أّن التشكيالت الغابوية ببالدنا متت
الغابات(. لكن باعتبارها خاضعة ملناخ متوسطي غري قار ميتاز بندرة املياه خالل فرتات مهمة من السنة، فإّن 
هذه التشكيالت تعاين من تدهور للغطاء الغابوي ناتج عن تسارع وثرية التصحر وعن تزايد ضغط الساكنة 

 لف املنتوجات الغابوية نظرا الرتباط منط عيشها باستغالل اجملال الغابوي.القروية على خمت

 ه التشكيالت يف: ذوتتجلى أهم التحديات اليت تواجه ه 

  إعادة بناء توازنات ايكولوجية جديدة ومناهج للتدبري تأخذ بعني االعتبار الظروف الطبيعية
 الساكنة؛ واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املرتبطة حباجيات

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

 احلد من وثرية التصحر وتدهور التنوع البيولوجي عرب تدخالت مندجمة ومتكاملة؛ 
 ورة له عرب إجياد موارد دخل بديلة، من شأهنا ختفيف التنمية املندجمة للمجال الغابوي واملناطق اجملا

الضغط على املوارد الطبيعية، والعمل على تنميتها املستدامة من أجل تكريس تعدد وظائف 
 الفضاءات الغابوية واحملافظة عليها. 
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 جيدر التذكري بأن األهداف االسرتاتيجية للمندوبية السامية تتمحور حول: 

  ؛2025امللك الغابوي يف أفق سنة حتديد وحتفيظ جمموع 
  تدارك تراجع الغطاء الغابوي عن طريق التشجري وجتديد الغابات وحتسني املراعي الغابوية على مساحة

 هكتار؛ 600.000
  مليون هكتار؛ 1,5احلد من اجنراف الرتبة بفعل التعرية املائية على مساحة 
  عيش الساكنة اجملاورة؛الرفع من مسامهة الفضاءات الغابوية يف حتسني ظروف 
  تثمني ومحاية التنوع البيولوجي الذي تزخر به املواقع ذات األمهية اإليكولوجية والبيولوجية البالغ عددها

 مليون هكتار؛ 2,5موقعا واملمتدة على حوايل  154
  مع تكثيف مسامهة املنتجات الغابوية احمللية يف تغطية حاجيات قطاعي الصناعة والصناعة التقليدية

 حتسني مستوى تنافسية خمتلف السالسل اإلنتاجية.

املخططات اليت هتم هتيئة االحواض الدراسات و وقد أسفر هذا املنظور االسرتاتيجي، املبين على جمموعة من 
عن بلورة األهداف املنشودة من خالل إعداد ختطيط  واملناطق احملمية،املائية والتشجري ومكافحة التصحر 

إعداده على مقاربة جمالية وسياسة تشاركية منبثقة عن استشارات حملية موسعة. كما تتم بلورة عشري اعُتمد يف 
أولويات هذا املخطط يف شكل برامج على مدى ثالث سنوات، يعهد بإجنازها إىل املصاحل اجلهوية يف إطار 

ؤولية والتشارك املشروع واملس ةد للتدبري يرتكز أساسا على ثقافتعاقدي سنوي، مبين على مفهوم جدي
 واحملاسبة.

 تقديم استراتيجية قطاع التنمية القروية.  2

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

إعداد هذا الربنامج يف إطار االسرتاتيجية الوطنية الفوارق اجملالية واالجتماعية يف املناطق القروية. وبالفعل، مت 
 لتنمية اجملال القروي واملناطق واجلبلية. 

كما مت وضع إطار حكامة هلذا الربنامج، من خالل إنشاء هيئات احلكامة على املستوى الوطين واجلهوي 
الربامج املتعلقة -إبرام عقود ومن خالل جلنة جهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق واجلبلية( 12)جلنة وطنية و

باملخططات اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق واجلبلية واليت حتدد مصادر التمويل وأدوار الوالة ورؤساء 
اجملالس اجلهوية فيما خيص الرئاسة املشرتكة للجان اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق واجلبلية واألمر 

 لية وترتيبات التتبع والتقييم.بالصرف واملسامهات املا



 

6 

، وذلك بعد 2017وهنا جيب االشارة إىل أن عملية إعداد املخططات اجلهوية قد بدأت منذ بداية مارس 
عقد اجتماعات مبختلف جهات اململكة بني اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية لتوضيح اإلطار املؤسسايت 

 سبقة مت اإلعداد هلا من قبل وزارة الداخلية.والرتكيبة املالية، وعلى أساس قائمة مشاريع م

نسجل أيضا أن الوزارة قد رافقت تنفيذ إطار احلكامة خبلق مصلحة لتنمية اجملال القروي واملناطق واجلبلية 
داخل املديريات اجلهوية للفالحة واليت تسهر على سكريتارية اللجنة اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق 

 واجلبلية.

ضافة إىل هذا الربنامج، تسهر الوزارة على تفعيل اسرتاتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان واليت باإل
هتدِف اىل جعل هذه املناِطِق َفضاَءاٍت تتمتع بتنافسية اقتصادية وعدالة اجتماعية ومحاية إيكولوجية. ولقد مت 

 2013أكتوبر 4مد السادس نصره اهلل بتاريخ تقدمي هذه االسرتاتيجية أمام أنظار صاحب اجلاللة امللك حم
 26بالرشيدية، ومتت املصادقة عليها من طرف جلنة التوجيه االسرتاتيجي وجملس إدارة الوكالة املنعقد بتاريخ 

 بالرباط. 2014مارس 

وتتمحور هذه االسرتاتيجية حول مبادئ أساسية تسعى إىل توفري ظروف عيش مالئمة للمواطنني وحتسني 
 مستويات دخلهم وحتقيق تنمية إرادية على الصعيد اجملايل.
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  2018لتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة . تقديم االعتمادات المتوقعة ل2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

مشروع قانون المالية)الميزانية العامة( 
المالية)الميزانية قانون /  2018لسنة 

 2017 العامة( لسنة

)مشروع قانون المالية لسنة 
 ( الميزانية العامة2018

) قانون المالية لسنة 
 ( الميزانية العامة2017

 الفصل

 الموظفون 000 956 455 000 000 460 0,89
 المعدات والنفقات المختلفة 000 200 139 000 200 142 2,16

 االستثمار 000 000 404 000 000 090 2 417,33
 المجموع 000 156 999 000 200 692 2 169,45

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة حسب  : 2 جدول
 الفصول 

مجموع مشروع قانون 
 2018 المالية للسنة

 خصوصيةالحسابات المرصدة ألمور 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات
مشروع قانون المالية 

 2018للسنة 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون المالية 
 2018للسنة 

 الموظفون 000 000 460          
 النفقات المختلفة والمعدات  000 200 142 000 000 14 -      
 االستثمار 000 000 090 2 000 550 000 550      

 المجموع 000 200 692 2 000 550 14 000 550 000 000 125 4 000 000 743 1 000 200 088 5
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 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

 المرصدة ألمور خصوصيةالحسابات  .1

 صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية:  

تعمل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، من خالل هذا الصندوق، بشراكة 
برنامج وتنسيق مع وزارة الداخلية وكافة القطاعات الوزارية والشركاء والفاعلني على املستوى الرتايب على بلورة 

حملاربة الفوارق اجملالية واالجتماعية يف العامل القروي لتمكني هذه املناطق من احلد األدىن من اخلدمات 
 االجتماعية يف جماالت الصحة والتعليم والولوجية واملاء والكهرباء.

 الغابوي الصندوق الوطني 

 إليرادات واملصاريف اخلاصة ب:من أجل تتبع عمليات ا 1964خلق الصندوق الوطين الغابوي سنة مت لقد 

 التنمية الغابوية احملتملة. 
 احملافظة على التوازنات الطبيعية والتنوع البيولوجي.  
 االستجابة إىل حاجيات البلد من املنتجات اخلشبية. 

  إدماج الغابة يف اسرتاتيجية التنمية القروية عرب السهر على خلق تكامل بينها وبني باقي
 .األنشطة الفالحية

  صندوق القنص والصيد بالمياه القارية 

من أجل توثيق العمليات اخلاصة حبفظ  1990القارية سنة  والصيد باملياهالقنص  إحداث صندوقمت لقد 
 القارية. والصيد باملياهالقنص  تطوير ومن أجلبالصيد  واألمساك اخلاصةالوحيش 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .2

 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  

االدارة  تواجهها ملعاجلة املعوقات والصعوبات اليت 1988مت احداث " مصلحة تثمني املنتوجات الغابوية" عام 
تأخر يف تنفيذ االعتمادات واحلد من خمصصات امليزانية من التسيري. تعترب املهمة اللضمان جين الفلني بسبب 

الذي  الفلنيخاصة و املنتجات الغابوية،  وتثمني املنتوجات الغابوية هي ضمان استغاللالرئيسية ملصلحة تقييم 
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الفلني اليت تنتجها  وبيع مادةجين  وتتبع عملييتللجماعات القروية اليت تشرف على تنظيم  يولد مداخيل
 للدولة من جهة ثانية. والعملة الصعبةغابات البلوط الفليين من جهة، 

 سوس ماسةالمنتزه الوطني ل  

هكتار، وهو عبارة  33.800على مساحة تقدر حبوايل  1991مت احداث املنتزه الوطين لسوس ماسة سنة 
 أيتكلم. يتواجد هذا املنتزه يف احلدود الرتابية لعمالة انزكان   65عن الشريط الساحلي الذي ميتد على طول 

أصبح هذا املنتزه الوطين مرفق للدولة مسري بصورة  2000باها وتزنيت. يف سنة  أيتملول واقليمي اشتوكة 
  مستقلة وذلك إلعطاء انطالقة التثمني السياحي هلذا الفضاء االيكولوجي.

 حسب البرامج  2018القروية والمياه والغابات برسم سنة  للتنمية. ملخص االعتمادات المتوقعة 3

 توقعة للوزارة حسب البرامج: ملخص االعتمادات الم3جدول 

% 
مشروع قانون المالية 

/  2018 لسنة %
قانون المالية لسنة 

2017 

 ( لسنة المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة
الميزانية العامة 

 )قانون المالية لسنة
2017) 

 البرامج
 فصل االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 فصل الموظفين

 دعم ومصالح متعددة 000 856 539 000 000 460 000 970 72 000 600 26 3,65
 حماية وتأمين الملك الغابوي 000 150 3  000 100 3  1,59-
 التهيئة والتنمية الغابوية 000 350 116   000 760 112 3,09-

 والمحافظة علىمحااربة التصحر  000 800 29  2130000 000 640 20 23,59-
 الطبيعة

 والمناطق الجبليةتطوير المجال القروي  000 000 310  000 000 64 000 000 930 1 543,23
 المجموع 000 156 999 000 000 460 000 200 142 000 000 2090 169,45
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 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

 حسابات المرصدة ألمور خصوصية

2018  

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 

  متعددة ومصالح دعم 000 570 559   000 510 35  000 080 595

100 135 000  97 035 000   3 100 000 
 الملك وتأمين حماية

  الغابوي

  الغابوية والتنمية التهيئة 000 760 112 000 000 14  000 255 315  000 015 442

199 970 000  177 200 000 550 000 550 000 22 770 000 
 و التصحر محااربة
  الطبيعة على المحافظة

3 751 000 000 1 743 000 000 3 500 000 000   1 994 000 000 
 و القروي المجال تطوير

  الجبلية المناطق

 المجموع 000 200 692 2 000 550 14 000 550 000 000 125 4 000 000 743 1 000 200 088 5

 

 . تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 4

 تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية :  419برنامج 

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

 لمجموعا
 الميزانية العامة

  
 فصل االستثمار

فصل المعدات 
 والنفقات المختلفة

 الواحات وشجر األركانتنمية مناطق  000 000 64 000 000 90 000 000 154
 التنمية القروية وتنمية المناطق الجبلية - 000 500 20 000 500 20
 التنمية المندمجة لمناطق الجبال - 000 000 8 000 000 8

 التنمية المندمجة للمجال القروي - 000 920 143 000 920 143
 الترابية واالجتماعية في العالم القرويبرنامج تقليص الفوارق  - 000 000 643 1 000 000 643 1

 مشروع التنمية القروية لجبال األطلس - 000 580 24 000 580 24
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 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 7: جدول

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 غير موزعةنفقات  000 000 500 3

 

 : حماية وتأمين الملك الغابوي  421برنامج 

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

  
 المجموع

 الميزانية العامة
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 الغابويةالحراسة  000 100 3 - 000 100 3
 

 : التهيئة والتنمية الغابوية  422برنامج 

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

  
 المجموع

 الميزانية العامة
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 األغراس، التشجري والتدخالت احلرجيةإنتاج  - 000 760 112 000 760 112

 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 6: جدول

  
 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم املهام 000 000 14 - 000 000 14
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 : محااربة التصحر و المحافظة على الطبيعة  423برنامج 

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

  
 المجموع

 الميزانية العامة
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 حماربة التصحر واحملافظة على التنوع البيولوجي 000 130 2 000 580 17 000 710 19
 حماربة احلرائق وصحة الغابات - 000 060 3 000 060 3

 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 6: جدول

  
 المجموع

 الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق 
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 دعم املهام - 000 550 000 550

 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 7: جدول

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 القنص 000 320 19
 الصيد يف املياه الداخلية 000 680 5
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 : دعم ومصالح متعددة  440برنامج 

 ملخص االعتمادات املتوقعة للميزانية العامة حسب املشروع أو العملية املتعلقة بالربنامج  5:  جدول

  
 المجموع

 الميزانية العامة
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 أحباث غابوية - 000 500 15 000 500 15
 نظام االعالم، التعاون واجلرد الغابوي 000 719 6 000 100 11 000 819 17
 دعم املهام 000 251 66 0 000 251 66

 . توزيع جهوي العتمادات برامج التنمية القروية والمياه والغابات 5

 اجلهاتملخص االعتمادات املتوقعة للوزارة حسب  : 8جدول 

 

 المجموع
 الميزانية العامة

 الجهات
 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تافياللت -جهة درعة   000 500 20 000 500 20
 جهة الشرق   -
 الساقية الحمراء-جهة العيون    -

 خنيفرة -جهة بني مالل   500 987 10 500 987 10
 سطات -جهة الدار البيضاء   -

 المصالح المشتركة 000 200 142 500 512 058 2 500 712 200 2
 ماسة -جهة سوس    -

 مكناس -جهة فاس    -

 واد الذهب -جهة الداخلة    -

 القنيطرة -سال -جهة الرباط    -

 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة   -

 واد نون -جهة كلميم    -

 آسفي -جهة مراكش    -

 المجموع 000 200 142 000 000 090 2 000 200 232 2
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 . برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 6

 العتمادات امليزانية العامة حسب طبيعة النفقة 2020-2018: الربجمة امليزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

 

 العتمادات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة و احلسابات املرصدة ألمور خصوصية  2020-2018: الربجمة امليزانياتية لثالث سنوات 10جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسقاطات 
2020 

 اإلسقاطات 
2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة
2017 

  

 

 

   نفقات الموظفين 000 956 455 000 000 460 000 000 460 000 000 460

   نفقات املعدات والنفقات املختلفة  000 200 139 000 200 142 000 000 145 000 000 146

   نفقات االستثمار 000 000 404 000 000 090 2 000 000 195 2 000 000 218 2

   المجموع 000 156 999 000 200 692 2 000 482 798 2 000 500 874 2

 اإلسقاطات 
2020 

 اإلسقاطات 
2019 

 مشروع قانون المالية للسنة
2018 

 قانون المالية للسنة
2017 

  

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 000 000 14 000 550 14 000 550 14 000 550 14

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 000 000 840 1 000 000 125 4 000 000 125 4 000 000 125 4
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 حسب طبيعة النفقة 2020-2018الربجمة امليزانياتية لثالث سنوات :  11 جدول

  

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون 
 المالية للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 التهيئة والتنمية الغابوية         

 الميزانية العامة  000 350 116 000 760 112 000 000 122 000 000 122

 المسيرة بصورة مستقلةمرافق الدولة  000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  000 700 289 000 255 315 000 255 315 000 255 315

 تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية     

 الميزانية العامة  000 000 310 000 000 994 1 000 000 080 2 000 100 104 2

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  000 000 324 1 000 000 500 3 000 000 500 3 000 000 500 3

 حماية وتأمين الملك الغابوي     

 الميزانية العامة  000 150 3 000 100 3 000 100 3 000 100 3

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  559 687 98 000 035 97 000 035 97 000 035 97

 دعم ومصالح متعددة     

 الميزانية العامة  000 856 539 000 570 559 000 000 564 000 000 564

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة    

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  000 810 35 000 510 35 000 510 35 000 510 35

 محااربة التصحر و المحافظة على الطبيعة     

 الميزانية العامة  000 800 29 000 770 22 000 900 30 000 900 30

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  000 550 000 550 000 550

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  441 802 91 000 200 177 000 200 177 000 200 177
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 الثاني: تقديم برامج التنمية القروية والمياه والغابات . الجزء 2

 

 : تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية  419برنامج 

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

مكنت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليت أطلقها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل سنة 
واليت هتدف إىل الرفع من مستوى ولوج ساكنة الوسط القروي واملناطق اجلبلية اىل اخلدمات األساسية  2005

واالجتماعية، من حماربة اهلشاشة وحتسني مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز املكتسبات احملققة يف إطار الربامج 
القروية ومد العامل القروي باملاء الصاحل القطاعية اخلاصة كالربنامج الوطين للطرق القروية وبرامج الكهربة 

 للشرب وتعزيز خدمات الصحة والتعليم.

ومع ذلك، الزالت مؤشرات التنمية البشرية يف العامل القروي ضعيفة وال تسمح بإبراز كل مؤهالته على 
غر مساحات املستوى اجملايل، السيما يف مناطق اجلبال والواحات اليت تتميز هبشاشة التوازنات الطبيعية وص

 الضيعات وحمدودية مستوى اندماج التدخالت العمومية. 

، 2015يوليوز 30ويف هذا اإلطار، وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة يف خطاب العرش بتاريخ 
والذي دعى من خالله صاحب اجلاللة نصره اهلل احلكومة من أجل إعداد خطة عمل مندجمة مبنية على 

خمتلف القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية من أجل متويل مشاريع البنية التحتية يف اجلماعات  التعاون ما بني
برنامج تدارك الفوارق واجلهات املنعزلة، وكذا حتديد برنامج دقيق إلنشائها على أرض الواقع، مت إعداد 

 . المجالية واالجتماعية بالعالم القروي

ف عيش الساكنة القروية من خالل فك العزلة عنها عرب بناء الطرق ويهدف هذا الربنامج إىل حتسني ظرو 
واملسالك القروية واملنشآت الفنية املرتبطة هبا وحتسني مؤشرات ربط هذه الساكنة بالشبكة الكهربائية وباملاء 

   باإلضافة إىل حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية. الشروب،

ملؤسسايت لالسرتاتيجية الوطنية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية، من ويرتبط إطار احلكامة املعتمد باإلطار ا
خالل اللجنة الوطنية اليت يرأسها السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واللجان 

 اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية اليت يرأسها السادة الوالة.

سنوات. حيث تتألف الرتكيبة املالية  7مليار درهم على مدى 50غ القيمة االمجالية هلذا الربنامج حوايل وتبل
 واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملكتب الوطين للماء والكهرباء للربنامج من مسامهات اجملالس اجلهوية

 .القطاعات الوزارية املعنيةوصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية، باإلضافة ملسامهة 
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انطلقت صياغة الربامج اجلهوية لتقليص الفوارق اجملالية واالجتماعية يف العامل القروي منذ  ويف هذا الصدد،
وزارة الفالحة والصيد البحري  (اجتماعات بني اللجنة الوطنية بعد عقد سلسلة ،2017 بداية شهر مارس

واللجان اجلهوية لتوضيح اإلطار املؤسسايت وامليزانية املخصصة ) زارة الداخليةوو  والتنمية القروية واملياه والغابات
 هلذا الربنامج.

وانسجاما مع اسرتاتيجية الربنامج املندمج لتنمية املناطق اجلبلية وبرنامج تدارك الفوارق  ويف نفس اإلطار،
الذي يشمل  طق الجبلية باألطلسمشروع التنمية القروية المندمج بالمنا إعداداجملالية واالجتماعية مت 

 162منه حوايل  دييستفسنوات ومن املرتقب أن 7وتنغري وبين مالل، حبيث تبلغ مدة إجنازه  ورززاتاقاليم 
 مجاعة قروية.18ألف أسرة على مستوى  27ألف نسمة أو ما يعادل 

 إىل: ويهدف املشروع

 ظروف عيش ساكنة املناطق اجلبلية املستهدفة؛ حتسني -

 حتسني دخل الساكنة تنويع موارده؛ -

 لألسواق؛ تثمني املنتجات الفالحية عرب تأهيل سالسل اإلنتاج املستهدفة وتسهيل الولوجية -

 .التدبري املستدام للموارد الطبيعية )الرتبة واملاء والغابات( -

املركزي شروع على املستوى واستعدادا ملواكبة إجناز املشروع وإعداد أدوات تنفيذه، مت إرساء وحدات تسيري امل
جنوب املرتقب يف -واالقليمي، كما مت اجناز دليل للمساطر خاص باملشروع ووضع تصور عام للتعاون جنوب

  إطار هذا املشروع.
 

 . مسؤول البرنامج 2

 مديرية تنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية. 

 . المتدخلين في القيادة 3

  القروي واملناطق اجلبلية؛اللجنة الوطنية لتنمية اجملال 
 اللجان اجلهوية لتنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية؛ 
 املديريات اجلهوية؛ 
 املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي؛ 
 القطاعات الوزارية املعنية. 
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 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

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

 اجلبلية. 

 البرنامج : تحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة من 1.419الهدف 

 

 كيلومتر   1: نسبة الساكنة الموصولة بطريق معبدة أو مسلك قروي على مسافة أقل من  1.1.419المؤشر 

 

 : نسبة الساكنة الموصولة بالشبكة الكهربائية  2.1.419المؤشر 

 

 كيلومتر   10: نسبة الساكنة الموصولة بمؤسسة صحية على مسافة أقل من  3.1.419المؤشر 

 

 كيلومتر   5: نسبة الساكنة الموصولة بمؤسسة تعليمية على مسافة أقل من  4.1.419المؤشر 

 

 : نسبة الساكنة المزودة بالماء الصالح للشرب  5.1.419المؤشر 
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 : حماية وتأمين الملك الغابوي  421برنامج 

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

إىل: )أ( إمتام حتديد وحتفيظ وعائه العقاري )ب(  بوي، باعتباره ثروة وطنية، يهدفوتدبري امللك الغاإن محاية 
تكثيف عمليات ضبط ومعاجلة اجلنح الغابوية )ج( تكثيف عمليات جتهيز اجملاالت الغابوية و )د( حتيني وإمتام 

 الرتسانة القانونية اليت جعلت امللك الغابوي غري قابل للتفويت.

يف اطار هذه االسرتاتيجية، تعد تصفية الوضعية العقارية للملك الغابوي للدولة من بني أولويات وانشغاالت و 
قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر، اذ تبني من خالل التشخيص والتحليل الدقيقني للوضعية احلالية، أن 

تلفة، وأن عمليات حتديد امللك الغابوي امللك الغابوي يتعرض لعدة أطماع وضغوطات مرتبطة باستعماالت خم
تعرتضها بعض االكراهات منها: النظام العقاري بكل تعقيداته يف املنطقة الشمالية، تعرضات اجلماعات 
الساللية والسكان على عمليات التحديد، وحماوالت متليك أراضي امللك الغابوي عن طريق التعشيب وحمو 

مبلكية اجملاالت الغابوية للدولة. كما اتضح أيضا أن وترية ومستوى اجناز الربامج  معامل القرينة القانونية املتعلقة
املتعلقة باحملافظة على اجملاالت الغابوية وتنميتها، والسيما اليت هتم التشجري وختليف النظم الغابوية تظل رهينة 

  .بتأمني الوعاء العقاري للملك الغابوي

قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر تأمني امللك الغابوي أحد أولوياهتا األساسية ضمن  من أجل ذلك جعل
الربامج الغابوية، حيث مُيّكن هذا التأمني باخلصوص من توضيح الوضعية العقارية لألراضي، كما يهدف إىل 

ف املالئمة لتأمني االستثمار حتسني العالقات مع الساكنة اجملاورة للغابات ومحاية حقوق امللكية، وهتيئ الظرو 
داخل األراضي اخلاصة وأمالك الدولة على حد سواء، فضال على انعكاساته اإلجيابية من الناحية االقتصادية 

 واالجتماعية والبيئية.

 6.5، استكمال التحفيظ العقاري ملا يناهز 2025ومن أجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية اليت تروم، يف أفق 
قد اعتمدت املندوبية السامية على مقاربة ترتكز على: )أ( تصفية النزاعات العقارية عن طريق ماليني هكتار، ف

الرتاضي مع اخلواص ومع باقي اإلدارات يف إطار يضمن التوافق بني احلقوق املشروعة للساكنة املعنية ومصاحل 
ية وعمليات التحقق من احلدود، امللك الغابوي واخلواص )ب( تسريع وثرية إجناز الدراسات التقنية الطبوغراف

وذلك من خالل تفعيل اتفاقية شراكة مع مصاحل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية 
 .)ج( تعزيز التعاون مع السلطات احمللية واإلقليمية



 

20 

الثروة الوطنية الغابوية كما يسهر القطاع على تدعيم التجهيزات والبنيات التحتية وذلك هبدف حتسني مراقبة 
والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وتثمني الفضاءات واملوارد الغابوية، إضافة اىل االستجابة إىل تطلعات 

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

 . مسؤول البرنامج 2

  القانونية واملنازعاتمديرية امللك الغابوي والشؤون 

 . المتدخلين في القيادة 3

  قسم امللك الغابوي 
  قسم الشؤون القانونية واملنازعات 

 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

 .حماية المجاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري لألمالك الغابوية1الهدف : 

 .املساحة احملددة هنائيا نسبة 1.1املؤشر 
 .نسبة املساحة املصادق عليها 2.1املؤشر 
 .نسبة املساحة احملفظة 3.1املؤشر 
 .تقليص تدهور المجاالت الغابوية2الهدف : 

 .نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ األحكام القضائية 1.2املؤشر 
 نسبة فك العزلة على الغابات2.2املؤشر . 
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 : حماية المجاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري لألمالك الغابوية  1.421الهدف 

 : نسبة المساحة المحددة نهائيا  1.1.421المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 المالية قانون

2016 
 إلنجاز

 الوحدة

2021  9.000.000 
  هكتار

 هكتار 1248*  200000  200000  200000  200000

غري اهنا مل تكن  50%هكتار حيث بلغت نسبة اجنازها ما يفوق  150000هناك تقدم ملحوظ يف اجناز عملية حتديد امللك الغابوي اليت هتم  *  
 دون الشروع يف عملية التحديد النهائي.ت هكتار املتبقية فان تعرضات الساكنة حال 100000 برمتها موضوع حماضر جلن التحديد. أما بالنسبة ل

 . توضيحات منهجية 1

املساحة  يتم تقييم املؤشر باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت مت حتديدها خالل السنة باملقارنة مع
 سنويا. هكتار200.000ب املربجمة واملقدرة 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم امللك الغابوي 
 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

ال يتم احتساب مساحة األمالك الغابوية احملددة خالل السنة واليت مل يتم اعداد ملفات التحديد 
 املتعلقة هبا يف قياس املؤشر.
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 . تعليق 4

وقانونية عمليات التحديد النهائي تتم من خالل مسار تقين وتنظيمي مضبوط وحتت اشراف جلنة ادارية 
بوضع احلدود والبت يف الّتعرضات املقدمة من طرف الساكنة. ومتّكن هذه العمليات من ارساء  ختتص

اع املعرتف هبا قانونا حدود قارة وهنائية بني االمالك الغابوية واالمالك اخلاصة ومن تكريس حقوق االنتف
 للساكنة اجملاورة.

إال أن اجناز هاته العمليات يتطلب تدخل جمموعة من الشركاء والفاعلني ويصطدم بتعرُّضات الساكنة   
 احمللية خاصة يف مناطق الشمال واجلنوب الغريب، مما يتسبب يف عرقلتها ملدة طويلة.

 

 : نسبة المساحة المصادق عليها  2.1.421المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2022  9.000.000 
  هكتار

100  100  100  100  100  % 

 

 . توضيحات منهجية 1

إحالة مشاريع مراسيم املصادقة على يتم تقييم املؤشر باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت متت 
ب  واليت تقدر عمليات حتديدها على االمانة العامة للحكومة خالل السنة باملقارنة مع املساحة املربجمة

 سنويا.  هكتار 200000

 . مصادر المعطيات 2

 قسم امللك الغابوي 
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 المؤشر  ونقاط ضعف. حدود 3

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

 

 . تعليق 4

تتم املصادقة على عملية التحديد النهائي مبقتضى مراسيم موقعة من طرف السيد رئيس احلكومة مع 
نشرها يف اجلريدة الرمسية. مباشرة هذه العملية تبقى رهينة بإمتام عمليات التحديد النهائي لألمالك 

ليم السادة احملافظني على الغابوية وايداع امللفات املتعلقة هبا لدى السلطات االدارية املختصة وكذا بتس
االمالك العقارية والرهون، بعد انصرام اآلجال القانونية لإليداع، شواهد توضح الوضعية العقارية لألمالك 

 الغابوية املعنية من حيث تواجد قطع أرضية موضوع عمليات حتفيظ. 
حتديد الوضعية املادية  من حيث القوة القانونية، توازي مراسيم املصادقة الرسوم العقارية، ومتكن من

احملددة بصفة ثابتة وال رجعة فيها. اضافة اىل ذلك فإهنا متكن من مباشرة  والقانونية لألمالك الغابوية
 عملية حتفيظ امللك الغابوي يف إطار مسطرة خاصة.

 

 : نسبة المساحة المحفظة  3.1.421المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجاز

 الوحدة

2024  9.000.000 
  هكتار

100  100  100  100  160  % 

 

 . توضيحات منهجية 1

يتم تقييم املؤشر باحتساب مساحة االمالك الغابوية اليت مت حتفيظها خالل السنة باملقارنة مع املساحة 
 .سنويا هكتار 625000ب  تقدرواليت املربجمة 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم امللك الغابوي 
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

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

 . واحالة امللفات املتعلقة هبا على مصاحل احملافظة العقارية

 . تعليق 4

 يتطلب بلوغ االهداف املرتبطة هبذا املؤشر ما يلي:

 .الرفع من وترية اجناز عمليات حتديد االمالك الغابوية يف خمتلف مراحلها 
  التقنية اهلادفة اىل اعداد التصاميم الطبوغرافية لألمالك الغابوية، مما الرفع من وترية اجناز الدراسات

يتطلب اخنراطا فعليا ملكاتب الدراسات الطبوغرافية وحتسينا يف قدراهتا وتكيفها للعمل داخل اجملاالت 
 الغابوية.
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 العقاري واخلرائطي عقارية واملسحاملسامهة الفعالة للمصاحل اخلارجية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة ال 
من مطابقة حدود  من أجل تسريع وترية اجناز عمليات مراقبة الدراسات التقنية الطبوغرافية والتحقق

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

 : تقليص تدهور المجاالت الغابوية  2.421الهدف 

 : نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام القضائية  1.2.421المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  90  90  90  90  90  90  % 
 

 

 . توضيحات منهجية 1

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

 . مصادر المعطيات 2

 قسم الشؤون القانونية واملنازعات 
 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 .نقاط ضعف معلومةهذا املؤشر ال يتوفر على 
 

 . تعليق 4

يرمي قياس هذا املؤشر اىل اعطاء العناية الالزمة للشق املتعلق بالشرطة الغابوية وحتقيق الغايات املرجوة منها 
واملتمثلة يف ردع االشخاص املخالفني، من أجل تقليص الضغط على املوارد الغابوية وضمان استغالهلا بشكل 
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حتقيق مسامهة حقيقية للمجاالت الغابوية يف التنمية اجملالية دون هتديد التوازنات منظم وعقالين، وبالتايل 
 االيكولوجية اهلشة.

موازاة مع املقاربة الزجرية، تعمل املندوبية السامية على سلك مداخل ومقاربات اخرى هتم اشراك الساكنة 
 يتها.احمللية يف احلفاظ على الثروة الوطنية الغابوية واملسامهة يف تنم

 

 : نسبة فك العزلة على الغابات  2.2.421المؤشر 

 يتعلق هذا املؤشر بطول املسالك الغابوية اليت يتم اجنازها.

 القيمة السنةالمرجعية
 المستهدفة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  23.000 
 )كم/هكتار(

100  100  100  100  100  %  

 

 . توضيحات منهجية 1

يتم قياس املؤشر من خالل احتساب طول املسالك الغابوية اليت يتم فتحها داخل امللك الغابوي يف إطار 
أو يف إطار اتفاقيات شراكة مع خمتلف الفاعلني خالل السنة باملقارنة مع الربنامج السنوي  القطاعبرنامج عمل 

 .كم سنويا 200 ي يناهزذوال احملدد

 . مصادر المعطيات 2

 .قسم امللك الغابوي 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 هذا املؤشر ال يتوفر على نقاط ضعف معلومة.

 . تعليق 4

 :العمليات التاليةحتقيق األهداف املرجوة رهني ب
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  بالتنمية القروية )وزارة التجهيز، تقدمي مبادرات جديدة لتطوير الشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية
 اجلماعات احمللية، وزارة الفالحة واملنظمات غري احلكومية(.

 .تأهيل املقاوالت املسؤولة عن تنفيذ أشغال فتح وإصالح املسالك الغابوية 
 

 : التهيئة والتنمية الغابوية  422برنامج 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

إىل: )أ( ضمان جتديد النظم اإليكولوجية للغابات، )ب( التنمية املستدامة للموارد  اسرتاتيجية الربنامج هتدف
الغابوية عرب تعميم خمططات التهيئة والتدبري )ج( تعزيز الشراكة مع السكان ذوي احلقوق عرب تنظيمهم يف 

 إطار تعاونيات غابوية أو مجعيات رعوية.

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

 املنتجات الغابوية، باإلضافة إىل األنشطة املدرة للدخل )األنشطة املصاحبة....(.

تعلقة بإعادة التشجري باألساس إىل تأهيل النظم الغابوية الطبيعية. وتساهم هذه الربامج وهتدف الربامج امل
إنتاج الكأل يف  إنتاج األخشاب يف املناطق املناسبة ويف بشكل مباشر يف حماربة التعرية املائية والرحيية ويف

  .اجلهات اليت تعرف ضغطا رعويا ويف حتسني ظروف عيش الساكنة

ناطق املعنية هبذه التدخالت انطالقا من معطيات الدراسات االسرتاتيجية املتوفرة لدى املندوبية وحُتّدُد امل
السامية، كاملخطط املديري للتشجري واملخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية واملخطط الوطين حملاربة احلرائق، 

 مع توجهات خمططات هتيئة الغابات. وبتناسق

ليت يتعني القيام هبا يف الزمان واملكان، فإن الدراسات املتعلقة بتهيئة الغابات والتدبري ولربجمة أمثل للتدخالت ا
 4،8على مساحة تقدر بـ  2024املستدام والفعال للنظم الغابوية، ستتواصل خالل الفرتة املمتدة اىل حدود 

 .% حاليا65وض% ع90ماليني هكتار، مما سريفع نسبة الغابات املتوفرة على دراسات للتهيئة إىل
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كما أن انتقاء األنواع املعتمدة يف عمليات إعادة التشجري سوف يرتكز على األصناف املستوطنة األصلية  
كاألرز والبلوط الفليين واألركان والعرعار املغريب والسرو األطلسي واخلروب، وذلك بالنظر لقدرهتا على التحمل 

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

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

  .املساحات اليت مشلتها احلرائق واالستغالل الغابوي املنصوص عليه يف برامج التهيئة

فيهدف إىل التشجري وختليف الغابات الطبيعية وحتسني املراعي الغابوية  2024أما الربنامج املعتمد يف أفق 
مليون شتلة  43وسيتطلب إجناز هذا الربنامج إنتاج ما يعادل  .هكتار 600.000على مساحة تناهز 

 .مشاتل قائمة سنويا، وكذا إحداث حمطتني جديدتني للبذور 4غابوية وحتديث 

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

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

 . مسؤول البرنامج 2

 مديرية التنمية الغابوية 

 . المتدخلين في القيادة 3

  قسم التشجري 
 قسم التهيئة الغابوية 
  الغابويقسم االقتصاد 

 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

 : اعادة تأهيل النظم الغابوية1الهدف.
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 نسبة إجناز املساحات املشجرة1.1املؤشر : 
  نسبة جناح املساحات املشجرة2.1املؤشر : 

 : التنمية المستدامة للمجاالت الغابوية عبر تعميم مخططات التهيئة2الهدف.

  خمططات هتيئة الغابات: نسبة إجناز 1.2املؤشر 
 

 : اعادة تأهيل النظم الغابوية  1.422الهدف 

 : نسبة إنجاز المساحات المشجرة  1.1.422المؤشر 

 50.000بني  والذي يرتاوح سنويا اليت تتم برجمتها املساحات املشجرة إجناز يتعلق هذا املؤشر بنسبة
 سنويا. هكتار 60.000و

 القيمة السنةالمرجعية
 المستهدفة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  600.000 
  هكتار

100  100  100  100  78  % 

 

 . توضيحات منهجية 1

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

 . مصادر المعطيات 2

 قسم التشجري 
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 املساحات املغروسة سنويا ال تأخذ بعني االعتبار املساحة املنجزة يف إطار اإلعانات العينية.

 

 . تعليق 4

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

 : نسبة نجاح المساحات المشجرة  2.1.422المؤشر 

 يتعلق هذا املؤشر بنسبة جناح املساحات املشجرة اليت يتم تنفيذها

 القيمة المرجعية السنة
 المستهدفة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

أكثر من   2024
60% 

أكثر من 
60% 

 %60أكثر من 
 

أكثر من  %60أكثر من 
60% 

 يف حتديدها يتم
  2018 يناير شهر

% 

 

 . توضيحات منهجية 1

أساس نسبة ، على ، بعد مرور الفرتة الصيفية(n/n+1نسبة جناح املساحات املشجرة ملوسم التشجري ) حتدد
 من الشتائل املغروسة وكذا احلصيلة النهائية للتشجري.  %60جناح ال تقل عن

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم التشجري 
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

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

 لتجنب احتساهبا مرتني.
 

 . تعليق 4

رغم التحسني املستمر لتقنيات التشجري، فإن صعوبة األراضي اليت يتم تشجريها حتد من حتقيق نسبة جناح 
 عالية

 

 : التنمية المستدامة للمجاالت الغابوية عبر تعميم مخططات التهيئة  2.422الهدف 

 : نسبة إنجاز مخططات تهيئة الغابات  1.2.422المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  4.800.000 
  هكتار

100  100  100  100  97  % 

 

 . توضيحات منهجية 1

ميكن املؤشر من قياس نسبة إجناز خمططات هتيئة الغابات وذلك عن طريق مقارنة املساحة املهّيئة سنويا 
واملساحة املتوقع هتيئها. ومتثل خمططات التهيئة األساس الذي يسمح بربجمة التدخالت الغابوية يف الزمان 

 واملكان بالنسبة للغابة املعنية، حيث يبقى خمطط التهيئة أداة من أجل تدبري مستدام للموارد الغابوية.

 . مصادر المعطيات 2

 قسم التهيئة الغابوية 
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 هذا املؤشر ال يتوفر على نقاط ضعف معلومة.
 

 . تعليق 4

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

 دراسة التهيئة تأخذ يف معظم األحيان حيزا زمنيا يتجاوز بكثري املدة املقررة إلجنازها نظرا لنقص اخلربات
 والكفاءات لدى بعض مكاتب الدراسات.
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 التصحر و المحافظة على الطبيعة ربة : محا 423برنامج 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

يعرف التصحر على أنه ظاهرة تدهور األراضي باملناطق القاحلة وشبه القاحلة وكذا باملناطق شبه الرطبة اجلافة 
 األراضي باملغرب. % من95حتت تأثري عوامل من قبيل التقلبات املناخية والضغط البشري، وهي ظاهرة هتدد 

وجتدر اإلشارة إىل أن حماربة التصحر ال جيب حصرها يف احلد من زحف الرمال فقط. بل إن حماربة التصحر 
تشمل كذلك التنمية القروية املندجمة، حماربة الفقر، التخفيف من آثار اجلفاف إضافة إىل تدبري احلفاظ على 

 الثروات الطبيعية.
اه والغابات يف هذا اجملال فهي تشمل تنفيذ برامج عملية حملاربة اجنراف الرتبة يف بالنسبة لتدخالت قطاع املي

إطار املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية وحماربة زحف الرمال خاصة باملناطق اجلنوبية، باإلضافة إىل دورها 
 يف تنسيق إجناز الربنامج الوطين حملاربة التصحر.

إطارا اسرتاتيجيا للمندوبية السامية  1996ألحواض املائية الذي مت اعتماده سنة ميثل املخطط الوطين لتهيئة ا
يف جمال حماربة اجنراف الرتبة، حيث حيدد أولويات التدخل ويقرتح املقاربات واآلليات املالية واملؤسساتية 

 إلجنازها.
خيص التنمية البشرية باملناطق ونظرا لضخامة االحتياجات فيما خيص احملافظة على املياه والرتبة وكذا فيما 

املتضررة بعالية حقينة السدود، ومراعاة لإلمكانيات املالية اليت ميكن توفريها والقدرات االستيعابية املرتبطة 
باملقاربة التشاركية املعتمدة، فإن املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية يوصي بإعطاء األولوية لربنامج عمل، 

هكتار يف السنة،  75.000مليون هكتار أي مبعدل  1,5ة معاجلة مساحة تقدر بـ سن 20يهم على مدى 
 مليون درهم. 150حوضا مائيا وبغالف مايل سنوي يقدر بـ  22على مستوى 

جتدر اإلشارة إىل أن عوامل التعرية املتمثلة يف الرياح وزحف الرمال هتم باألساس األقاليم اجلنوبية واملناطق 
املندوبية السامية يف تدخالهتا حملاربة هذه الظاهرة على تثبيت الكثبان الرملية حلماية املنشآت الساحلية. وتركز 

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

كما تقوم اسرتاتيجية القطاع يف إطار هذا الربنامج أيضا على احملافظة على املناطق احملمية وتثمينها عرب  
احملافظة على الغابات اليت تشكل الرافد األساسي للتنوع البيولوجي الغين الذي يتوفر عليه املغرب. فعلى صعيد 

حتتل اململكة املرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي بعد تركيا مبعدل توطني  منطقة البحر األبيض املتوسط
. إال أن هذه الثروة مهددة بالتدهور بسبب االستغالل املفرط للمجاالت الطبيعية، تدمري 20يصل إىل %
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ع النباتات مواطن األصناف احليوانية وتفاقم الظروف املناخية الغري املالئمة، حيث أصبحت العديد من أنوا 
 واحليوانات ذات األمهية الرتاثية مهددة باالنقراض.

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

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

 الطبيعية للمناطق احملمية.
تثمني الوحيش عرب األنشطة املتعلقة بالقنص اىل له والغابات امليا اسرتاتيجية قطاعومن جهة أخرى، ترمي 

التدبري املستدام هلذه املوارد واحرتام التوازنات البيئية، اضافة إىل مسامهتها يف التنمية احمللية من خالل خلق 
 فرص الشغل بالعامل القروي.

 ويتضمن برنامج العمل احملاور اآلتية:
 مليون هكتار. 10على مساحة تعزيز دور حمميات القنص     -
تعزيز مجعيات القناصني لتشجيع القنص املنظم، وذلك من خالل )أ( الرفع من عدد اجملاالت     -

 اليت يتم كراء حق القنص هبا للجمعيات )ب( الرفع من عدد شركات القنص السياحي 
مللكية املغربية مواصلة تنظيم امتحانات احلصول على رخصة القنص، بشراكة مع اجلامعة ا    -

 للقنص واجلامعة امللكية املغربية للرماية الرياضية.
 أما يف جمال الصيد وتربية األمساك باملياه القارية، فإن حماور التدخل تتجلى فيما يلي:

 محاية الثروات السمكية باملياه القارية.    -
 امهة يف تنمية العامل القروي. تعزيز دور الصيد وتربية األمساك باملياه القارية من أجل املس    -
 حتسني مسامهة اإلنتاج السمكي يف تلبية احلاجيات الَغذائية يف العامل القروي.    -
 إنعاش الصيد السياحي للمسامهة يف التنمية احمللية والقروية.    -

لى متابعة تنفيذ األنشطة تتمحور اسرتاتيجية املندوبية السامية يف جمال احملافظة على املناطق احملمية وتثمينها ع 
 التالية: 

تنمية الشبكة الوطنية للمناطق احملمية، جلعلها تغطي األنظمة البيئية الطبيعية الكربى ببالدنا من  -
وإعداد تصاميم التهيئة والتدبري هلاته املناطق  2020منطقة حممية يف أفق  25خالل خلق 

 والشروع يف تنفيذها.
 ديرية حملميات احمليط احليوي.متابعة تنفيذ املخططات امل-
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إعادة توطني احليوانات الربية املنقرضة أو املهددة باالنقراض يف الوسط الطبيعي، انطالقا من  -
 اجملموعات اليت أعيد إدخاهلا إىل املنتزه الوطين لسوس ماسة. 

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

إطارا اسرتاتيجيا للمندوبية السامية يف  1996ميثل املخطط املديري للمناطق احملمية الذي مت اعتماده سنة 
جمال احملافظة على ثروات املناطق احملمية وكذا تثمينها، حيث حيدد أولويات التدخل ويقرتح املقاربات واآلليات 

 تية إلجنازها.املالية واملؤسسا
 

 . مسؤول البرنامج 2

 مدير حماربة التصحر واحملافظة على الطبيعة 

 . المتدخلين في القيادة 3

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

 أداء البرنامج . أهداف و مؤشرات قياس 4

 احلفاظ وإعادة تشكيل املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  :1اهلدف.
 احملمية تطور تطبيق الربامج السنوية لتصاميم التهيئة والتدبري للمناطق1.1املؤشر 

  املساحات املعاجلة ضد التعرية املائية للرتبة2.1املؤشر 
  الرحيية للرتبةاملساحات املعاجلة ضد التعرية 3.1املؤشر 

 

 : الحفاظ وإعادة تشكيل الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  1.423الهدف 

 : نسبة تطبيق البرامج السنوية لتصاميم التهيئة والتدبير للمناطق المحمية  1.1.423المؤشر 



 

36 

 المرجعية السنة
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  1.140.000 
  هكتار

100  90  86  83  79  % 

 

 

 . توضيحات منهجية 1

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

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

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم املنتزهات واحملميات الطبيعية 
 يات الطبيعيةمصلحة هتيئة املنتزهات واحملم 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

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

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

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

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

 

 . تعليق 4

 . حتقيق النتائج مرتبط بتوفر املوارد البشرية املؤهلة الالزمة لتطبيق خمططات التهيئة والتدبري للمناطق احملمية
 

 : تطور المساحات المعالجة ضد التعرية المائية للتربة  2.1.423المؤشر 

 القيمة السنةالمرجعية
 المستهدفة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020  150.000 
  هكتار

100  100  100  100  86  % 

 

 هكتار سنويا. 50.000تقدر ب  املائيةاملساحة املعاجلة ضد التعرية 
 

 . توضيحات منهجية 1

 املساحة املربجمة  /كيفية احتساب املؤشر: املساحة املعاجلة
 املساحة املربجمة: تدخالت بيولوجية + غرس أشجار مثمرة + تدخالت ميكانيكية 

معرفة املساحات املعاجلة من التعرية بيولوجيا وميكانيكيا على حد ميكن املؤشر من قياس نسبة االجنازات ومن 
 .سواء

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم احملافظة على املياه والرتبة ومحاية الغابات 
 مصلحة احملافظة على الرتبة وهتيئة األحواض املائية 
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 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

املساحة املعاجلة باهلكتار عرب غرس األشجار املثمرة حبيث حتتسب املساحة من  ال يشملاملؤشر  -
 شجرة يف اهلكتار 100خالل كمية األشجار املثمرة املوزعة مبا يعادل 

 يأخذ املؤشر بعني االعتبار تدخالت مصاحل املياه والغابات فقط.        -
 

 . تعليق 4

   العمليات املصاحبة، موازاة مع أشغال معاجلة الرتبة من ال يأخذ املؤشر بعني االعتبار مجيع
 املائية ، خاصة توزيع األفرنة احملسنة، السقي الصغري واملتوسط، خاليا النحل، وتكوين التعرية

 وتنظيم الساكنة....
 .املساحة املعاجلة بيولوجيا حتسب مع اجلرد النهائي للتشجري 
 ار املثمرة حيّصل عليها من خالل كمية األشجار املساحة املعاجلة باهلكتار عرب غرس األشج

 شجرة يف اهلكتار. 100املثمرة املوزعة مبا يعادل 
  األشغال املنجزة متكن من تقدير تأثري املعاجلة على كمية الرتبة املثبتة يف العالية وما يعادهلا من

 املياه اجملمعة يف السد على مستوى السافلة.
  املناخية، اخنراط الساكنة، اإلجراءات املصاحبة وكفاءة املقاوالت حتقيق النتائج مرتبط بالظروف

 الغابوية....
 

 : تطور المساحات المعالجة ضد التعرية الريحية للتربة  3.1.423المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2020  2.400 
 هكتار 

100  100  100  100  75  % 

 

 سنويا.هكتار  800املساحة املعاجلة ضد التعرية الرحيية تقدر ب 
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 . توضيحات منهجية 1

 املساحة املربجمة  /كيفية احتساب املؤشر: املساحة املعاجلة
 املساحة املربجمة: تدخالت بيولوجية + غرس أشجار مثمرة + تدخالت ميكانيكية 

ميكن املؤشر من قياس نسبة االجنازات ومن معرفة املساحات املعاجلة من التعرية بيولوجيا وميكانيكيا على حد 
 .سواء

 

 . مصادر المعطيات 2

 قسم احملافظة على املياه والرتبة ومحاية الغابات 
  احملافظة على الرتبة وهتيئة األحواض املائيةمصلحة 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

 يأخذ املؤشر بعني االعتبار تدخالت مصاحل املياه والغابات فقط. 
 

 . تعليق 4

  ال يأخذ املؤشر بعني االعتبار مجيع العمليات املصاحبة، موازاة مع أشغال معاجلة الرتبة من التعرية
وتنظيم  توزيع األفرنة احملسنة، السقي الصغري واملتوسط، خاليا النحل، وتكوينالرحيية، خاصة 

 الساكنة....
 .املساحة املعاجلة بيولوجيا حتسب مع اجلرد النهائي للتشجري 
  األشجار من خالل كمية املساحة املعاجلة باهلكتار عرب غرس األشجار املثمرة حيّصل عليها

 شجرة يف اهلكتار. 100املثمرة املوزعة مبا يعادل 
  األشغال املنجزة متكن من تقدير تأثري املعاجلة على كمية الرتبة املثبتة يف العالية وما يعادهلا من

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

 

 : دعم ومصالح متعددة  440برنامج 

 

 . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 1

اعتمد قطاع املياه والغابات اسرتاتيجية لتحديث تدبري املوارد البشرية باعتماد مقاربة للّتدبري التوقعي        
ناصب. واهلدف من هذا للوظائف والكفاءات هتدف اىل مالئمة كفاءات وأعداد املوظفني بالوظائف وامل

التحديث هو مواكبة اسرتاتيجية املندوبية عن طريق دعم التأطري التقين للفضاءات الغابوية وتثمني الرأمسال 
 أ العامةالبشري وتشجيعه.

 :هتدف اسرتاتيجية املوارد البشرية اىل تنفيذ األهداف التالية  
  شؤون املوظفني؛دعم أعداد اهلياكل عن طريق التوظيف واالدماج وإدارة 
  تعزيز وتطوير مهارات املوظفني من خالل التدريب لتلبية االحتياجات الالزمة ملمارسة املهن

 والوظائف داخل اهلياكل؛
  إدارة تنقيالت املوظفني التقنيني، ال سيما املسؤولني هبدف ضمان ديناميكية اهلياكل وحتسني

 األداء؛
 توقعي للوظائف والكفاءات لضمان التناغم بني  احلرص على تطبيق آليات ومناهج التدبري ال

 كفاءات املوظفني وبني املهمات احلالية واملستقبلية للقطاع؛
 تدبري نظام تقييم املوظفني باالعتماد على التسيري القائم على النتائج؛   
 تفعيل العمل بنظام املعلومات اخلاص بإدارة املوارد البشرية من أجل تدبري أسرع مللفات وشؤون 

 املوظفني؛
 تعزيز دور األعمال االجتماعية وحتسني ظروف عمل للموظفني. 

 

 . مسؤول البرنامج 2

 مدير الربجمة ونظام املعلومات والتعاون 
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 . المتدخلين في القيادة 3

 قسم نظام اإلعالم 
 قسم الدراسات والربجمة والتعاون 

 مديرية الموارد البشرية والشؤون اإلدارية:

  قسم احملاسبة واملعدات 
 قسم املوارد البشرية 
 مصلحة التكوين املستمر 

 . أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 4

 اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو خلق الظروف املواتية لتنفيذ الربامج املهنية.
 يضّم هذا اهلدف املؤشرات التالية: 

 نسبة أيام التكوين املخصصة لوظائف اإلنتاج-أ
 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية -ب
 نسبة جناعة تدبري املكتبيات-ت

 

 : خلق الظروف المالئمة لتنفيذ البرامج المهنية  1.440الهدف 

 : نسبة أيام التكوين المخصصة لوظائف اإلنتاج  1.1.440المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024  80  75  70  60  55  58  % 
 

 . توضيحات منهجية 1

الوظائف املميزة لقطاع من يام التكوين املرصودة لوظائف اإلنتاج )ألحييل املؤشر إىل النسبة املئوية املخصصة 
والكفاءات( مقارنة مع جمموع أيام التكوين املستمر. ويشري للمياه والغابات حسب الدليل املرجعي للوظائف 
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هذا املؤشر للمجهودات التقنية واملالية اليت تبدهلا املندوبية السامية يف اجناز برامج التكوين املستمر لفائدة 
ية موظفيها، وذلك من أجل دعم قدراهتم وتقوية كفاءاهتم لكي تتماشى مع تطور مهام وأنشطة املندوبية السام

 والوحدات التابعة هلا.

 . مصادر المعطيات 2

 مصلحة التكوين املستمر 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

البشرية. إاّل أّن مدى  من أجل تطوير قدرات موارده يبدهلا القطاعيبني هذا املؤشر حجم اجملهودات املالية اليت 
الدقة يف حتديد االحتياجات التكوينية للموارد البشرية، جودة هذه التكوينات إضافة إىل حجم التتبع البعدي 
للمستفيدين من هذه الدورات التدريبية يؤثُر يف النتائج النوعية املنتظرة والقيمة املضافة احملققة من خالل هذه 

 التكوينات.

 . تعليق 4

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

 للكفاءات املرغوب فيها.

 : نسبة النجاعة المكتبية  2.1.440المؤشر 

 القيمة ةالمرجعيةالسن
 المستهدفة

2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

 مكتب/درهم  11000  11000  10000  9500  9000  9000  2020
 

 . توضيحات منهجية 1

اىل متوسط التكلفة السنوية ملنصب خاص باملكتبيات بالنسبة للمناصب املشكلة يف  يشري املؤشر
 التنظيم الوظيفي للمندوبية.
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وتتكون جمموع نفقات املكتبيات من مشرتيات احلواسيب والطابعات واملواد االستهالكية وتكاليف 
 والولوج واإلقامة.صيانة األجهزة ومعدات وأثاث املكاتب، باستثناء تكاليف خدمة االنرتنيت 

 . مصادر المعطيات 2

  احملاسبة واملعدات )مصلحة الوسائل العامة ومصلحة الصفقات واحملاسبة(.قسم 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

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

 

 . تعليق 4

سعى بذلك اىل تزويد مجيع تدبري املكتبيات بشكل عقالين. وي جهودات مهمة قصدمب املياه والغاباتيبدل قطاع 
 .املناصب مبعدات املكتبيات الضرورية لتحسني جودة اخلدمات والرفع من املردودية

 

 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية  3.1.440المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة
2020 
 التوقع

2019 
 التوقع

2018 
 قانون مشروع

 المالية

2017 
 قانون
 المالية

2016 
 إلنجازا

 الوحدة

2024 4.5 3.9 3.9 3.96 4.01 3.8 % 
 

 

 . توضيحات منهجية 1

يشري املؤشر إىل متوسط عدد األشخاص املكلفني بتدبري املوارد البشرية باملقارنة مع العدد الكلي للعاملني يف 
 القطاع.
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 . مصادر المعطيات 2

 قسم املوارد البشرية 

 

 . حدود و نقاط ضعف المؤشر 3

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

 مؤهالت متواضعة على مستوى الوحدات املكلفة بتدبري املوارد البشرية.
أيضا فإن تطور املؤشر ال يفيد بالضرورة تزايد عدد األشخاص املكلفني بتدبري املوارد البشرية بقدر ما يعكس 

 تراجع العدد الكلي للعاملني بالقطاع )اإلحالة على التقاعد، الوفيات...(.

  . تعليق4

قام مبجهودات كبرية لبلوغ مهنية عالية وحرفية معرتف هبا يف  فقدتقين،  املياه والغابات قطاع على الرغم من أن
دليل واضح على  إالالناجح ألطرها التقنية إلجناح ورش االصالح االداري  وما االندماجتدبري املوارد البشرية. 

االساسي للتدبري، مستفيدة يف ذلك من توظيف مهنيني  االهتمام الذي تعريه لتحسني النجاعة يف هذا الشق
 مؤهلني يف إدارة املوارد البشرية.
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 . الجزء الثالث : محددات النفقات 3

 . محددات نفقات الموظفين و األعوان 1

 أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 52,89 2372 (و السالمل املطابقة 6إىل  5السالمل من )موظفي التنفيذ 

 19,51 875 (و السالمل املطابقة 9إىل  7السالمل من )موظفي اإلشراف 

 27,6 1238 (و ما فوق و السالمل املطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 4485 المجموع
 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 % األعداد املصاحل
 12,13 544 املصاحل املركزية

 87,87 3941   املصاحل الالممركزة

 100 4485 المجموع
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 : التوزيع حسب الجهات15جدول 

 % األعداد املصاحل
 9,74 384 احلسيمة-تطوان-جهة طنجة

 6,55 258 جهة الشرق

 19,99 788 مكناس -جهة فاس 

 22,68 894 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 12,66 499 خنيفرة -جهة بين مالل 

 6,17 243 سطات -جهة الدار البيضاء

 9,49 374 آسفي -جهة مراكش 

 5,07 200 تافياللت -جهة درعة 

 5,07 200 ماسة -جهة سوس 

 0,63 25 واد نون -جهة كلميم 

 1,62 64 الساقية احلمراء-جهة العيون 

 0,3 12 واد الذهب -جهة الداخلة 
 100 3941 المجموع
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 ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 

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

 4446 174 987 409 الدائمة  النفقات
 143 517 554 7 المحذوفة  المناصب

 المتعلقة بهاتتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات  ) عمليات التوظيف
 ) 

6 779 192 63 

 6 543 462 عمليات اإلدماج
المستحقات الناجمة عن  تتضمن ) مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور

   802 303 4 ( المتأخرات المتعلقة بها

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات ) 3الترقيات في الدرجة والرتبة
 (المتعلقة بها

20 705 835   

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

434 684 029 4372 

   000 406 25 من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

   000 000 460 نفقات الموظفين المتوقعة 
   

 

 المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية . محددات نفقات 2

 : تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية  419برنامج 

 : برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي  1مشروع  

 اجلهوية لتنمية للمخططات وفقا القروي العامل واالجتماعية يف اجملالية الفوارق تدارك برنامج اجناز مواصلة
 .واملناطق اجلبلية القروي اجملال
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 : التنمية القروية وتنمية المناطق الجبلية  2مشروع  

وتنظيم  للمشروع التقنية الدراسات اجناز خالل من اجلبلية للمناطق التنمية القروية مشروع اجناز مواصلة 
 املتعلقة االشغال بعض انطالق إجناز إىل باإلضافة وحتسيسها وتأطريها املشروع من املستفيدة الساكنة
 املثمرة. وغرس االشجار اهليد وفالحي باإلعداد

 

 : تنمية مناطق الواحات وشجر األركان  3مشروع  

 :خالل من تنمية مناطق الواحات وشجر األركان مواصلة تنفيذ اسرتاتيجية

  4الشراكة املوقعة أمام صاحب اجلاللة مبدينة الرشيدية بتاريخ إجناز الشطر األخري من اتفاقيات 
 طرف صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية؛من  املمولة 2013أكتوبر

 إجناز مشاريع جديدة مع الفاعلني احملليني وفق التوجهات االسرتاتيجية؛ 

 .إطالق ومواصلة إجناز مشاريع يف إطار التعاون الدويل 

 

 المدفوعة للمؤسسة العمومية  شرح اإلعانة 

 
تقدم حسب وظائف تدخل ) المؤسسة العمومية 

 ( الدولة
األركان و الواحات مناطق لتنمية الوطنية الوكالة  

 90 مليون درهم للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج 
 االرتباط

املتعلق حبماية أشجار النخيل وشجر األركان وتتمني منتوجاهتا، وكذا تشجيع البحت العلمي 
باألنظمة البيئية للواحات والعمل على وضع منظومة لتوقع املخاطر وتأثري التغريات املناخية على 

 .هذه املناطق وبيئتها
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تقدم حسب وظائف تدخل ) المؤسسة العمومية 
 ( الدولة

الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب   

 20مليون درهم   للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج 
 االرتباط

تسعى املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي إىل تنفيذ سياسة الدولة املتعلقة بالقطاع الفالحي 
  اجملال الفالحي عرب احملاور التاليةمبنطقة نفوذها يف إطار برنامج الري و إعداد 

    -دراسة وإجناز املشاريع املتعلقة بالتهيئة اهليدروفالحية والعقارية؛  
 -تدبري املوارد املائية املستعملة يف الفالحة داخل منطقة نفوذه؛  

 -تسيري التجهيزات اهليدروفالحية وضمان خدمة ماء السقي لفائدة الفالحني 
 

 حماية وتأمين الملك الغابوي :  421برنامج 

 

 : التجهيزات والبنيات  1مشروع  

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

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

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

 الصحي يف حال وجودها.
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 : تحديد و تسجيل الملك الغابوي  2مشروع  

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

 فيما يلي:
اجناز عمليات التحديد املؤقت لألمالك الغابوية واعداد ملفات مشاريع املراسيم اليت تأذن مبباشرة عمليات  -

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

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

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

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

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

 والبت يف امللفات العقارية من طرف مصاحل احملافظة العقارية.
 

 : الحراسة الغابوية  3مشروع  

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

ابوية للقوانني والضوابط املعمول هبا، مع هنج مقاربات تسعى إلشراك فعلي للساكنة القروية يف تدبري اجملاالت الغ
 واالستفادة من خرياهتا. 

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

 أو مع تعاونيات ومجعيات حملية.
 .الغابويةمعاجلة اجلنح و تكثيف عمليات ضبط  -
 حالة ملفات النزاعات موضوع حماضر اجلنح احملررة على احملاكم املختصة وتتبعها.إ -
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 مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام الصادرة، عندما تصبح هاته االحكام هنائية. -

 : التهيئة والتنمية الغابوية  422برنامج 

 

 : دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة  1مشروع  

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

 .التحتية علمي وكذلك فيما خيص التجهيزات والبنية
مجيع الفاعلني املعنّيني من ساكنة  لى إشراكعتشاركية تقوم  مقاربة ّتبعي ىل أّن قطاع املياه والغاباتإشارة جتدر اإل

 للمحافظة على الغابات االسرتاتيجي برناجمه حكومية يف غري ومنظمات وجمتمع مدين خاص وقطاع جماورة
  .وتنميتها

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

 .سيتم تبنيها بالنسبة للغابة اليت

 على النحو التايل: الغابات ملشروع هتيئة الرئيسية وميكن إمجال األهداف
 البيولوجي؛ التنوع على البيئية: ضمان استدامة الغابات واحملافظة من الناحية 
 اخلشبية؛ وغري للمنتجات الغابوية اخلشبية املستدام ضمان االستغالل :من الناحية االقتصادية  
 احملليني واإلسهام  للسكان حقوق االنتفاع املعرتف هبا األخذ بعني االعتبار :من الناحية االجتماعية

 .يف التنمية احمللية
 

 : إنتاج األغراس، التشجير والتدخالت الحرجية  2مشروع  

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

 يؤثر بشكل كبري على التجديد الطبيعي للغابات.
سياسة واضحة يف هذا اجملال مرتكزة ، اعتمد القطاع وتثمني املوارد الغابويةويف هذا اإلطار وهبدف إعادة ختليف 

بلورة مشاريع جمالية مندجمة وتشاركية ُتكون الربنامج على دراسات ميدانية معمقة مهت مجيع اجلهات، حيث متت 
 .2024-2015العشري 
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يُعد التشجري الوسيلة األجنع لتخليف الغابات وتنمية الرصيد الغابوي ببالدنا. هلذا ميكن اجلزم بأّن عمليات 
الغابوية املتدهورة، يف محاية التشجري تشكل النواة الصلبة هلذا الربنامج ملا هلا من تأثري يف إعادة تأهيل التشكيالت 

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

اف هكتار، توزع حسب األهد 60.000اجناز عمليات الغرس على مساحة تناهز  2018ويرتقب خالل سنة 
 :املقصودة من التشجري إىل

 تشجري وقائي ومنتج، -

 إعادة ختليف الغابات الطبيعية، -

 حتسني املراعي الغابوية. -

 

 : البرنامج التشاركي لتهيئة الغابات الحضرية والشبه حضرية 3مشروع 

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

جتاه الغابات، ونظرا للعدد اويف رؤية استباقية لالحتياجات املتغرية للمجتمع املغريب . احلضرية وتوعية الرأي العام
بات احلضرية واحمليطة باحلواضر، ونظرا أيضا للتغطية اجملالية اجليدة للغابات الرتفيهية اليت تشكل املتزايد ملرتادي الغا

بتبين  2008ركيزة أساسية لتعزيز األهداف البيئية والتعليمية، قام قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر منذ سنة 
 رية واحمليطة باحلواضر وفق مقاربة تشاركية. احلض وتدبري الغاباتاسرتاتيجية وطنية متكاملة تروم هتيئة 

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

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

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

 املناطق احلضرية.
بتهيئة أكثر  قام القطاع حمددة على املستوى الوطين،غابة حضرية وشبه حضرية  180من بني  ،ويف هذا الصدد

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

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

 ومراكش.البيضاء والرباط ومكناس  والدار
اء يعترب تثمينها أمرا خضر  مدناحلضري ويف إنشاء هيكلة النسيج  ا هاما يفعنصر  ونظرا لكون هاته الغابات 

التصحر ومحاية املدن  حماربةمهيتها يف ألجنوب املغرب  اليت مت إنشاؤها يف اءضر اخل األحزمةناهيك عن  اضروري
 وحتسني املناظر الطبيعية وحتسني الظروف املعيشية للسكان.

 

 ربة التصحر و المحافظة على الطبيعة : محا 423برنامج 

 

 : تهيئة األحواض والمحافظة على التربة  1مشروع  

 املشروع ويهدف هذا. يف جمال احملافظة على املوارد الطبيعية اسرتاتيجياتعترب التهيئة املندجمة لألحواض املائية رهانا 
املنشآت  واحملافظة على املوارد عرب اعتماد تدبري مستدام للمياه والرتبة يف عالية األحواضهذه  إىل احملافظة على
من  البنيات التحتية واملنشآت السوسيو اقتصادية من الرتمل وكذا احلدباإلضافة إىل محاية  ةسافلالاهليدروفالحية يف 

 الساحلية.اختالالت توازن النظم البيئية 
املقاربات واآلليات  أولويات التدخل ويقرتح اسرتاتيجيا حيددميثل املخطط الوطين لتهيئة األحواض املائية إطارا 

سنة معاجلة مساحة  20يوصي بإعطاء األولوية لربنامج عمل، يهم على مدى ، حيث املالية واملؤسساتية إلجنازها
 حوضا مائيا. 22هكتار يف السنة، على مستوى  75.000مليون هكتار أي مبعدل  1,5تقدر بـ 

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

 . احمللية
 

 : محاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي  2مشروع  

 :تمثل أهم العمليات يف هذا امليدان يفت
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-22قانون بإجناز ال مالئمة التشريعات املتعلقة حبماية الطبيعة وجعلها تستجيب للمبادئ الدولية -
املتعلق حبماية أنواع النباتات واحليوانات املتوحشة  05-29قانون والاملتعلق باحملميات الطبيعية  07

 فيها؛ومراقبة االجتار 

وضع و منتزهات وطنية حمدثة رمسيا(  10إنشاء املنتزهات الوطنية )عرب  :الطبيعيةتنمية شبكة احملميات    -
 ؛ملنتزهات واملواقع البيولوجية واإليكولوجية ذات األولويةه اذوإجناز تصاميم هتيئة وتدبري هل

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

ية مإجناز برامج تدخل مندجمة مع خمتلف القطاعات احلكو منها، كما مت  ذات األولويةلهتيئة وتدبري 
ت األولوية : مرشيكا، الواليدية و خليج الداخلة ... والسلطات احمللية واجملالس املنتخبة للمناطق الرطبة ذا

تطوير شراكة مع اجلمعيات إلجناز باإلضافة إىل  حتيني اجلرد الوطين للمناطق الرطبةومن جهة أخرى  مت 
 ه اجملاالت الطبيعية.ذيف هبرنامج للرتبية والتحسيس 

برنامج عمل بالنسبة  الذي ميثلات احلوافر الوطنية حلماية ذو  االسرتاتيجيةمت إجناز  وموائله:محاية الوحيش  -
إطالق األنواع املنقرضة يف ا السياق مت ذ. ويف هاحملميات الطبيعية وكذا يف يف اجملال الطبيعي لألنواع السبع
املهددة  ألنواع املستوطنة أوبالنسبة لبرامج عمل وطنية . ومن جهة أخرى مت إجناز جماهلا الطبيعي

بشراكة مع الباحثني املغاربة لك ذو  ،سبع أصناف من الطيورا ذكالفقمة وقرد املغرب وك  باالنقراض
  ؛واملنظمات الدولية والوطنية

السياحة لك من خالل تشجيع ذو  :احملليةتثمني املوارد الطبيعية وتدبريها بطريقة مستدامة لفائدة الساكنة  -
مراقبة الطيور، مشاهدة وتتبع  الرطبة:املناطق يف احملميات و تطوير منتوجات سياحية إيكولوجية يف و البيئية 

 طبيعية.إشراك الساكنة وتنمية املنتوجات الو  الوحيش
 

 : محاربة الحرائق وصحة الغابات  3مشروع  

ها مبعية باقي الشركاء للحد من حرائق الغابات وترتكز لغابات وفق اسرتاتيجية حمكمة مت وضعيعمل قطاع املياه وا
 على احملاور اآلتية: 
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يف جمال الوقاية، يعمل  القطاع على توفري التجهيزات والوسائل الكفيلة باحلد من اندالع احلرائق وذلك من  
ت النار بالغابات وهتيئة خالل تعزيز دوريات املراقبة للرصد واإلنذار املبكر، وشق وصيانة املسالك الغابوية ومصّدا

 نقط التزود باملاء واقتناء سيارات للتدخل السريع األويل.
ووعيا منها بأمهية التحسيس والتواصل، تقوم املندوبية السامية بإجناز برنامج سنوي لتوعية السكان ومرتادي الغابة 

 بأخطار وعواقب احلرائق عرب القنوات السمعية البصرية.
حلرائق، يتم التدخل طبقا خلطة حمكمة سواء على املستوى الربي أو اجلوي بتنسيق مستمر وفيما خيص مكافحة ا 

 خمتلف الشركاء ألجل ضمان االستفادة من فعالية وجناعة الوسائل املسخرة جلهود اإلمخاد.  مع
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 : القنص  4مشروع 

سهر ي. و ملحوظتنوع إحيائي و وحيشية  على ثروة ،حبكم موقعه اجلغرايف وتنوع تضاريسه وظروفه املناخية املغرب توفري
عرب تعبئة جل املوارد واملؤهالت وتثمينها من خالل القنص  قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر على تنمية قطاع

 التدخالت التالية:

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

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

 

 : الصيد في المياه الداخلية  5مشروع  

سهر ي. و ملحوظتنوع إحيائي و على ثروة مسكية  ،حبكم موقعه اجلغرايف وتنوع تضاريسه وظروفه املناخية املغرب توفري
عرب تعبئة جل املوارد  وتربية األمساك باملياه الربية الصيد قطاع املياه والغابات وحماربة التصحر على تنمية قطاع

  واملؤهالت وتثمينها من خالل التدخالت التالية:

  على الثروة السمكيةاحملافظة  -

 إنتاج بالعيط وصغار األمساك والقشريات -

 أشغال هتيئة وتثمني األوساط املائية باملياه القارية  -

 أشغال هتيئة وجتهيز حمطات تربية األمساك  -

 وحتسيسية لفائدة تعاونيات ومجعيات الصيد. تكوينيةتنظيم أوراش ودورات   -

 

 : دعم ومصالح متعددة  440برنامج 
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 : نظام االعالم، التعاون والجرد الغابوي  1مشروع  

 لتواصلاستراتيجية ا 

أدوات شرائح متعددة من املتلقني تسخر من أجلهم املندوبية  ندوبيةها املنااليت تتب التواصلتستهدف اسرتاتيجية 
تقين من  املندوبية بدعميف هدا السياق وضعت  تبعة. على فهم طبيعة الربامج املهتم مساعدقصد  ورسائل حمددة

 :الرئيسية فيما يلي ترتكز أهدافها صلواتللمنظمة األغذية والزراعة خطة 

 .محاية املوارد الطبيعية دورها الطالئعي يف خالل التأكيد على وخبرباهتا مناملندوبية هام مب تعريفال -
 مع خمتلف الشركاء؛ وتنشيط التبادلخلق  -
 .اليت تقوم هبا املندوبيةحول املبادرات خمتلف الفاعلني ، حتفيز وتعبئة حتسيس -
 اإلدارة؛ وناتكمضمان نشر املعلومات داخليا بني خمتلف  -
 :التالية، يتم تطوير برنامج سنوي حول احملاور أهدافهاولتحقيق 

 مرافقة اهلياكل املختلفة لإلدارة يف جمال االتصاالت املؤسسية والعامة؛ -
 املواضيعية؛وسائط اإلعالم  طبع -
 تنظيم املعارض واملعارض الوطنية والدولية واملشاركة فيها؛ -
 يام دولية؛باألحتفال االتنظيم و ال -
 ؛عن اإلدارة اإلعالنية لنقل صورة إجيابية فقراتإنتاج األفالم واألفالم الوثائقية وال -
 إدارة ومتابعة املوقع اإللكرتوين لإلدارة )حتديث وإدراج احملتوى(. -

 
 اإلعالمنظام  

لعدة حماور )املنصة التقنية ه ينقسم وتنفيذ برنامج لتطوير  إنشاء 2009منذ مت فيما خيص نظام اإلعالم فقد 
اإلجابة عن حاجيات  وقادر على ( من أجل إقامة نظام معلومات متجانس...والتطبيقات وتدريب املوظفني 

 خمتلف املديريات التقنية التابعة للمندوبية.
ات ياملعلوم مصلحةنشر العديد من التطبيقات اليت وضعتها بتقوم  على خلية خاصةاإلدارة  وفرتتومن أجل ذلك، 

ا )فاو، همع شركائ هامثل الرصد والتقييم، وبرجمة امليزانية، وإدارة التقاضي، وإدارة األراضي، أو تلك اليت تنفذ
 .( ...األورويب االحتادو 
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 مصلحة ت، قامجماالت أخرىشمل تل اوتوسيع نطاقهة احلالي اتومع ذلك، ومن أجل احلفاظ على التطبيق
 :ربجمة مشروع يستند إىل احملاور التاليةبات ياملعلوم

بإدارة تنمية الغابات، وإنشاء بوابة داخلية خلدمة املستخدمني يف املديريات  التطبيقات املتعلقةتطوير  -
 .اإلقليمية

 لقدمها. واملنصة احلالية شبكةالجتديد  -
 ،خلاصة باجلهاتلمواقع التمديد الاألمن من خالل جتديد تراخيص جدار احلماية و تعزيز  -
 تدريب املديرين والفنيني على الربامج التقنية اجلديدة وإدارة املشاريع. -

 ويجرد الغابال 

بغية  الغابات، فإن املعرفة اجليدة باملوارد احلرجية هي أداة أساسية لتوجيه السياسات احلرجيةرد وفيما يتعلق جب
إدارة املياه والغابات، خالل  جرتحتسني التخطيط هلذا الرتاث وإدارته على حنو مستدام. ومن هذا املنطلق، أ

خرائط ية ورسم ، أول قائمة جرد وطنية هلا مما مسح بامتالك بيانات خمططية وديندرومرت 1994-1990الفرتة 
 أنواع األشجار الرئيسية. ختص( ةورقمي ة)تناظري

 حتديث اجلرد الغابوييف  2004ة منذ عام ندوبيبدأت امل الغابات،التغريات اليت حدثت يف طبقات  وبغية فهم
رسم خريطة مع تفسري الصور اجلوية املأخوذة وقد أدخلت بعض التحسينات على مفتاح التقسيم الطبقي إما و 

 .أو حلساب التشكيالت اليت سبق إمهاهلا ويةتشكيالت الغابللملزيد من التفاصيل 
 .2018ومن املقرر االنتهاء من كامل جرد الغابات يف هناية عام 

 
 
 
 
 

  
  


