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 التصحر ومحاربة توالغابا للمياه السامية المندوبية

 البرامج األهداف المؤشرات
 هنائيا احملددة املساحة نسبة:  1.1.1المؤشر 
 عليها املصادق املساحة نسبة : 2.1.1المؤشر 
 احملفظة املساحة نسبة :3.1.1المؤشر 

 االمالك العقاري التحفيظ خالل من الغابوية اجملاالت محاية :  1.1الهدف 
 الغابوية

 : 1البرنامج رقم 
 تأمينه و الغابوي الملك على الحفاظ 

 : البرنامج مسؤول
 القانونية والشؤون الغابوي الملك مدير

 والمنازعات
  القضائية االحكام تنفيذ مسطرة مباشرة نسبة : 1.2.1المؤشر 
  الغابات على العزلة فك نسبة:  2.2.1المؤشر 

 الغابوية اجملاالت تدهور تقليص:  2.1الهدف 

   املشجرة املساحات إجناز نسبة : 1.1.2المؤشر 
 املشجرة املساحات جناح نسبة:  2.1.2المؤشر 

 الغابوية النظم تأهيل اعادة : 1.2الهدف 
  : 2البرنامج رقم 

 الغابات تنمية و تهيئة
 : البرنامج مسؤول

 الغابوية التنمية مدير
 التهيئة خمططات تعميم عرب الغابوية للمجاالت املستدامة التنمية:  2.2الهدف  الغابات هتيئة خمططات إجناز نسبة : 1.2.2المؤشر 

   للرتبة والرحيية املائية التعرية ضد املعاجلة املساحات تطور:  1.1.3المؤشر 
 احملمية للمناطق والتدبري التهيئة لتصاميم السنوية الربامج تطبيق نسبة: 2.1.3المؤشر 

 البيولوجي والتنوع  الطبيعية املوارد تشكيل إعادة و احلفاظ : 1.3الهدف 

  : 3البرنامج رقم 
 الطبيعة على المحافظة و التصحر محاربة
 : البرنامج مسؤول

 على والمحافظة التصحر محاربة مدير
 الطبيعة

 اإلنتاج لوظائف املخصصة التكوين أيام نسبة:  1.1.4المؤشر 
 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة : 2.1.4المؤشر 
 املكتبيات تدبري جناعة نسبة: 3.1.4المؤشر 

 املهنية الربامج لتنفيذ املالئمة الظروف خلق:  1.4الهدف 

  : 4البرنامج رقم  
 الوظائف المتعددة والمصالح المساندة
 : البرنامج مسؤول

 والتعاون المعلومات ونظام البرمجة مدير



  الصفحـة | 3
 

 واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة

 المؤشرات األهداف البرامج
  : 1البرنامج رقم 

 والتوجيه القيادة
 : البرنامج مسؤول

 والتنسيق والبرامج االستراتيجية مدير
 النقل أنواع بين

 الكفاءات وتنمية البشرية املوارد تدبري حتسني : 1.1الهدف 
 إجناز عمليات التكوين : 1.1.1المؤشر 
 يف سوق الشغلاملدرسة احلسنية للمهندسني  نسبة  إدماج خرجيي  : 2.1.1المؤشر 

 نسبة تقدم وضع املخطط املديري للمعلوميات : 1.2.1المؤشر  االستجابة للحاجيات املعرب عنها يف جمال االنظمة املعلوماتية   : 2.1الهدف 

 نسبة الصفقات املدققة : 1.3.1المؤشر  ضمان جناعة  وفعالية عمليات الوزارة : 3.1الهدف 

 متوسط  األجل لتقدمي اجلواب عن الدعاوى القضائية املرفوعة ضد الوزارة : 1.4.1المؤشر  تفعيل املخطط التشريعي للوزارة : 4.1الهدف 

  : 2البرنامج رقم 
 دعم االستراتيجيات القطاعية

 : البرنامج مسؤول
 والتنسيق والبرامج االستراتيجية مدير
 النقل أنواع بين

بني الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة  إجناز العقد الربنامج : 1.2الهدف 
 باملغرب

والشركة الوطنية للطرق السيارة لسنوي احملدد يف العقد الربنامج بني الدولة نسبة إجناز الربنامج ا : 1.1.2المؤشر 
 باملغرب 

واملكتب الوطين للسكك  بني الدولة السنوي احملدد يف العقد الربنامجإجناز الربنامج  نسبة : 1.2.2المؤشر  إجناز العقد الربنامج بني الدولة واملكتب الوطين للسكك احلديدية: 2.2الهدف 
 احلديدية

 إجناز  اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية اللوجستيكيةنسبة  : 1.3.2المؤشر  إجناز  اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية اللوجستيكية:  3.2الهدف 

 ضبط آجال إجناز ميناء الناظور غرب املتوسط : 1.4.2المؤشر  إجناز مشروع بناء ميناء الناظور غرب املتوسط : 4.2الهدف 

  : 3البرنامج رقم 
 الطرق

 : البرنامج مسؤول
 الطرق مدير

 تنمية الشبكة الطرقية : 1.3الهدف 
 نسبة فك العزلة عن الساكنة القروية : 1.1.3المؤشر 
  نسبة إجناز الطرق السريعة  : 2.1.3المؤشر 

  املنشآت الفنيةحالة حتسني  : 1.2.3المؤشر  صيانة وحفظ الشبكة الطرقية : 2.3الهدف 
  متوسطة لطرق اليت توجد يف حالة جيدة إىلنسبة ا : 2.2.3المؤشر 

 نقط تراكم حوادث السري هتييآت: 1.3.3المؤشر  حتسني السالمة الطرقية  : 3.3الهدف 

 معدل جتديد آليات األشغال العمومية  : 1.4.3المؤشر   ضمان جاهزية آليات األشغال العمومية  : 4.3الهدف 
 نسبة جاهزية آليات األشغال العمومية 2.4.3 : المؤشر

  : 4البرنامج رقم 
 الموانئ والملك العمومي  البحري

 تنمية املنشآت املينائية   : 1.4الهدف 
  ضبط آجال إجناز امليناء اجلديد  آلسفي : 1.1.4المؤشر 
 ضبط آجال إجناز ميناء طرفاية : 2.1.4المؤشر 
 ضبط  آجال  إجناز امليناء اجلديد القنيطرة األطلسي  :3.1.4المؤشر 
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 : البرنامج مسؤول
 البحري العمومي والملك الموانئ مدير

 ضبط  آجال  إجناز ميناء ملهرييز : 4.1.4المؤشر 
 ضبط  آجال  إجناز ميناء اجلبهة : 5.1.4المؤشر 

يف سالمة االستجمام  ضمان سالمة املالحة الشاطئية واملسامهة : 2.4الهدف 
 على الشواطئ

 نسبة جاهزية مؤسسات التشوير البحري : 1.2.4المؤشر 
 نسبة  تشوير الشواطئ : 2.2.4المؤشر 

 نسبة التحديد اإلداري للملك العمومي البحري:  1.3.4المؤشر  حتديد وتثمني امللك  العمومي البحري : 3.4الهدف 
 للملك العمومي البحري نسبة التحديد التقين:  2.3.4المؤشر 

  : 5البرنامج رقم 
 النقل عبر الطرق  والسالمة الطرقية

 : البرنامج مسؤول
 والسالمة الطرق عبر النقل مدير

 الطرقية

 تقليص عدد القتلى  واملصابني جبروح خطرية:  1.1.5المؤشر  حتسني السالمة الطرقية : 1.5الهدف 
 نسبة تغطية رادارات مراقبة السرعة :2.1.5المؤشر 

 الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة  : 2.5الهدف 
 اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات رخص السياقة  : 1.2.5المؤشر 
 الرماديةاآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات البطاقة  : 2.2.5المؤشر 
 التغطية اجلغرافية ملراكز تسجيل السيارات : 3.2.5المؤشر 

 السن  املتوسط  لعربات النقل الطرقي للبضائع  : 1.3.5المؤشر  حتسني حالة حظرية عربات النقل الطرقي:  3.5الهدف 
 السن املتوسط لعربات النقل الطرقي للمسافرين : 2.3.5المؤشر 

  : 6البرنامج رقم 
 المالحة التجارية

 : البرنامج مسؤول
 التجارية المالحة مدير

 التجارية السفن وتتبع مراقبة ضمان : 1.6الهدف 
 املفتشة األجنبية التجارية السفن معدل تطور : 1.1.6المؤشر 
 املفتشة الوطنية التجارية السفن عدد : 2.1.6المؤشر 

 واإلنقاذ للبحث املشرتكة العمليات عدد تطور : 1.2.6المؤشر  البحرية املالحة مراقبة حتسني : 2.6الهدف 
 التجارية السفن حركة لقواعد املخالفات عدد تطور : 2.2.6المؤشر 

  : 7البرنامج رقم 
 الطيران المدني

 : البرنامج مسؤول
 المدني للطيران العامة المديرية

 احلفاظ على سالمة الطريان املدين  وفق املعايري الدولية : 1.7الهدف 
 املديننسبة إجناز الربنامج الوطين لسالمة الطريان :  1.1.7المؤشر 
 نسبة خدمات املالحة اجلوية باملطارات الوطنية اليت مت املصادقة عليها  :2.1.7المؤشر 
 من نفس النوعنسبة وقوع حوادث يف جمال الطريان املدين :  3.1.7المؤشر 

 تطور النقل اجلوي الداخلي :1.2.7المؤشر  تنمية النقل اجلوي الداخلي  : 2.7الهدف 

 مالئمة  املعايري والتوصيات الدولية   : 1.3.7المؤشر  تدعيم  اإلطار القانوين للطريان املدين:  3.7الهدف 
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 وزارة العدل والحريات

 البرنامج األهداف المؤشرات
  القضايا تصفية سبةن :  1.1.1ؤشر الم

 املدين امليدان يف املسجلة القضايا تصفية نسبة : 1.1.1.1المؤشر الفرعي 
 املدين امليدان يف الرائجة القضايا تصفية نسبة : 2.1.1.1المؤشر الفرعي 
 اجلنائي امليدان يف املسجلة القضايا من احملكومة القضايا نسبة : 3.1.1.1 المؤشر الفرعي

 اجلنائي امليدان يف الرائجة القضايا من احملكومة القضايا نسبة: 4.1.1.1 الفرعي المؤشر
 احلكم هيئة على إحالتها قبل تصفيتها متت اليت القضايا نسبة: 5.1.1.1 الفرعي المؤشر
 القضاء مساعدي على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة : 2.1.1 المؤشر
 القضائيني املفوضني على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة : 1.2.1.1 الفرعي المؤشر
 القضائيني اخلرباء على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة:   2.2.1.1الفرعي المؤشر
 املدين امليدان يف للملفات االفرتاضي العمر :3.1.1 المؤشر
 اجلنائي امليدان يف القضايا يف البت آجال معدل:  4.1.1 المؤشر

 القضايا تصفية وترية من الرفع  : 1.1الهدف 

 : 1البرنامج رقم 
 القضائية النجاعة

 :مسؤول البرنامج
 للوزارة العام الكاتب

 املدين امليدان يف املقدمة بالطلبات مقارنة األحكام تنفيذ نسبة : 1.2.1المؤشر 
 األسرة بقضاء املتعلقة األحكام تنفيذ نسبة : 2.1.2 المؤشر

 املدين امليدان يف الصادرة األحكام تنفيذ من الرفع  : 2.1الهدف 

 احملصلة املبالغ تطور نسبة:  1.3.1المؤشر 
  السنة خالل هبا املتحمل املبالغ من احملصلة املبالغ نسبة : 2.3.1 المؤشر

 الغرامات وحتصيل الزجرية القضائية املقررات تنفيذ وترية من الرفع :3.1الهدف 
 والصوائر

 املواطنني وعموم للمتقاضني املوجهة اإللكرتونية اخلدمات عدد:  1.4.1 المؤشر
 وحتيينها جتميعها مت اليت القانونية النصوص عدد:  2.4.1 المؤشر
 واألطفال بالنساء التكفل خاليا وجتهيز تفعيل نسبة: 3.4.1 المؤشر
 واألطفال بالنساء التكفل خاليا صعيد على هبم املتكفل واألطفال النساء نسبة:  1.3.4.1 الفرعي المؤشر
 اجملهزة واألطفال بالنساء التكفل خاليا نسبة:  2.3.4.1 الفرعي المؤشر
 القضائية املساعدة من املستفيدين املتقاضني عدد:  2.4.1 المؤشر

 احملاكم أمام الدعاوى عن القضائية الرسوم أداء من باإلعفاء املقررات عدد:  1.2.4.1 الفرعي مؤشرال
 واالستئناف( )االبتدائية

 والعدالة القانون إىل الولوج تسهيل:  4.1 الهدف



  الصفحـة | 6
 

 )االبتدائية احملاكم أمام املرفوعة الدعاوى يف حمام بتعيني املتعلقة املقررات عدد:  2.2.4.1 الفرعي المؤشر
 واالستئناف(

 العائلي التكافل صندوق من املستفيدات النساء نسبة: 3.4.1 المؤشر
 املفعلة املقيمني القضاة مراكز عدد:  1.5.1 المؤشر
 احملدثة احملاكم عدد: 2.5.1 المؤشر

 املتقاضني من القضائية اخلدمة تقريب:  5.1 الهدف

 : 2البرنامج رقم   االعتقال ألماكن القضائية املراقبة تعزيز : 1.2الهدف   االعتقال ألماكن املراقبة زيارات عدد:  1.2.1المؤشر 
 والحريات الحقوق تعزيز

 
 البرنامج: مسؤول

 والعفو الجنائية الشؤون مدير 

 التعذيب من احلماية   : 2.2الهدف  الطبية اخلربة لطلبات القضائية السلطات استجابة نسبة :1.2.2 المؤشر 

 االحتياطي االعتقال نسبة:  1.3.2 المؤشر
 االحتياطي االعتقال بدائل من املستفيدين األشخاص نسبة:  2.3.2 المؤشر

 االحتياطي االعتقال ترشيد:  3.2 الهدف
 

  واحلريات العدل لوزارة بالنسبة للحكومة التشريعي املخطط تنفيذ نسبة:  1.3.1 المؤشر
 املعدلة أو املعدة التنظيمية أو التشريعية النصوص عدد: 2.3.1 المؤشر
 املدين امليدان يف املعدلة أو املعدة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع عدد:  1.2.3.1 الفرعي المؤشر
 اجلنائي امليدان يف املعدلة أو املعدة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع عدد:  2.2.3.1 الفرعي المؤشر

 والتنظيمية التشريعية الرتسانة وتطوير حتديث:  1.3 الهدف

 :3البرنامج رقم 
 والقانونية القضائية المنظومة تحديث

 
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب

 اجلنائي امليدان يف تبسيطها أو حتديثها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  1.2.3 المؤشر
 املدين امليدان يف توحيدها أو تبسيطها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  2.2.3 المؤشر
 املدين امليدان يف تبسيطها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 1.2.2.3 الفرعي المؤشر

 املدين امليدان يف توحيدها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 2.2.2.3 الفرعي ؤشرالم
 األعمال مناخ لتحسني تبسيطها أو حتديثها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 3.2.3 المؤشر

 واإلجراءات املساطر وتوحيد وحتديث تبسيط:  2.3 الهدف

 املعلوماتية التطبيقات من احملاكم تغطية نسبة:  1.3.3 المؤشر
 حوسبتها متت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  2.3.3 المؤشر
 املعلوميايت بالنظام واإلجراءات املساطر وحتيني تضمني نسبة: 3.3.3 المؤشر

 املعلوماتية واألنظمة الربامج توفري:  3.3 الهدف

  املالئمة البنايات نسبة : 1.1.4 المؤشر
 املكتبيات تدبري جناعة نسبة : 2.1.4 المؤشر
 للمحاكم املعلوماتية التغطية نسبة:  3.1.4 المؤشر
 املعلوماتية التحتية البنية من احملاكم تغطية نسبة:  1.3.1.4 الفرعي المؤشر

 تيةاملعلوما التحتية والبنية التجهيزات البنايات، توفري : 1.4الهدف 

 : 4البرنامج رقم 
 المواكبة والقيادة
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب
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 املعلوماتية التجهيزات من احملاكم تغطية نسبة:  2.3.1.4 الفرعي المؤشر
 (VPN, ADSL,LL) التواصل بنية من احملاكم تغطية نسبة:  3.3.1.4 الفرعي المؤشر

 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة   :1.2.4المؤشر 
 التكوين من املستفيدين األطر نسبة   : 2.2.4المؤشر 
 التكوين من املستفيدين القضاة نسبة:  1.2.2.4 الفرعي المؤشر
 التكوين من املستفيدين املوظفني نسبة:  2.2.2.4 الفرعي المؤشر

 البشرية املوارد تدبري جناعة : 2.4الهدف 

 املعلنة العروض بطلبات مقارنة عليها املصادق الصفقات نسبة : 1.3.4 المؤشر
 املراقبة مهام مشلتها اليت احملاكم نسبة:  2.3.4 المؤشر
 مهام مشلتها اليت والتحصيل التبليغ ووحدات والصناديق احلسابات مكاتب نسبة:  1.2.3.4 الفرعي المؤشر

 املراقبة
 الضبط كتابة هيئة ملوظفي واملهنية اإلدارية املراقبة مهام مشلتها اليت احملاكم نسبة:  2.2.3.4 الفرعي المؤشر
 التسيري حساب أعدت اليت والصناديق احلسابات مكاتب نسبة:  3.3.4 المؤشر

 املراقبة وتعزيز اإلداري األداء جناعة من الرفع  3.4: الهدف
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 ة  ــــــــــــالصح وزارة

 المؤشرات األهداف البرامج

  : 1 البرنامج رقم
والتنسيق ودعم  والبرمجة التخطيط

 مهام المنظومة الصحية
 

 البرنامج: مسؤول
  والموارد التخطيط مدير

  المالية

 وتكريس اإلدارة عيش بنمط املرتبطة النفقات ضبط  : 1.1الهدف 
 املايل التدبري جمال يف الشفافية

 املعدات و النفقات املختلفة(احلصة املخصصة لنفقات اإلدارة املركزية يف ميزانية التسيري )فصل  : 1.1.1المؤشر 
النسبة املئوية للشكايات و امللتمسات املرتبطة بالشراء العمومي اليت تتم معاجلتها واحلسم يف شأهنا  : 2.1.1المؤشر 

 وإبالغ النتائج النهائية واملرحلية للمعين هبا داخل السنة املالية

 الفئات كل لفائدة الصحية التغطية توسيع يف املسامهة : 2.1الهدف 
 االجتماعية

 نسبة الساكنة املستفيدة من النظام اإلجباري عن املرض : 1.2.1المؤشر 
 نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية : 2.2.1المؤشر 
 نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية من جمموع الفئات املستهدفة : 3.2.1المؤشر 

 اخلريطة معايري حسب للعالجات الصحي العرض تأهيل :3.1 الهدف
 الصحية

  عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية بالقطاع العمومي: 1.3.1المؤشر 
  عدد الساكنة لكل سرير استشفائي : 2.3.1المؤشر 
  عدد الساكنة لكل طبيب : 3.3.1المؤشر 
  عدد الساكنة لكل ممرض : 4.3.1المؤشر 

  اإلعالم الصحي تطوير نظام : 4.1الهدف 
عدد اجلهات اليت أدخلت واستعملت نظام اإلعالم اخلاص بربنامج صحة األم و الطفل وتنظيم األسرة : 1.4.1المؤشر 

  والعالجات االستشفائية
 2015-2016نسبة إجناز املسح الوطين حول السكان والصحة العائلية  : 2.4.1المؤشر 

 وثرية إصدار التقارير الدورية و املذكرات املتعلقة بتنفيذ امليزانية وتدبري املشاريع اإلستثمارية : 1.5.1المؤشر  األداء يف النجاعة على املبنية للتعاقدية التدرجيي التأسيس:  5.1 الهدف

 عدد اجلمعيات املستفيدة من دعم الوزارة لتنفيذ مشاريع ذات الوقع على القطاع الصحي :  1.6.1 المؤشر  تعزيز آليات الشراكة و التعاون:  6.1الهدف 
 املركزي املستوى على امليزانيايت اإلصالح حماور وتفعيل تنزيل: 7.1 الهدف

 واحمللي واجلهوي
إصدارها على مستوى عدد مقررات حتويل االعتمادات فيما بني فصول ميزانية االستثمار اليت يتم : 1.7.1 المؤشر

 األمر بالصرف

 : 2البرنامج رقم 
الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل 
والشاب والساكنة ذات االحتياجات 

 الخاصة

  تأمني الوقاية الصحية لفائدة األطفال  و الشباب:  1.2 الهدف

 5األولية لالستشارات الطبية والعالجية لكل طفل أقل من معدل استعمال املؤسسات الصحية :  1.1.2المؤشر 
  سنوات يف السنة

  أشهر 4يف سن   (DTC-Hib-HB )رعة الثالثة من اللقاح اخلماسينسبة التغطية باجل : 2.1.2المؤشر 
 نسبة  التغطية باجلرعة الثانية من فيتامني  'د' لدى األطفال أقل من سنة : 3.1.2المؤشر 
 نسبة تغطية التالميذ و الطلبة بالفحص الطيب املنتظم.   : 4.1.2المؤشر 
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 البرنامج: مسؤول
  السكان مدير

 األم وصحة اإلجنابية الصحة حتسني:  2.2 الهدف

   عمومية صحية مبؤسسة الوالدات نسبة : 1.2.2المؤشر 
 الثدي سرطان عن املبكر الكشف يف املشاركة نسبة : 2.2.2المؤشر 
  الفرق املتنقلة املنجزة زياراتعدد  :3.2.2المؤشر
 السنة خالل احلمل من احملميني األزواج لدى األسرة تنظيم وسائل استعمال معدل : 4.2.2المؤشر 

 وضعية يف األشخاص لفائدة جودة ذات خدمات ضمان:  3.2الهدف  
 واملسنني اإلعاقة

 واألطراف التقومي معدات ومستوجيب حركية إعاقة أو قصور من يعانون الذين األشخاص عدد : 1.3.2المؤشر 
 االصطناعية

 النطق، تقومي ، الرتويض)  الوظيفي التأهيل حصص من املستفيدين لألشخاص اجلديدة احلاالت عدد : 2.3.2المؤشر 
 (النفسي واحلركي البصر تقومي

  : 3البرنامج رقم 
الرصد الوبائي واليقظة واألمن 

 الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض
 البرنامج: سؤولم
 األمراض ومحاربة األوبئة علم مدير 

 

 اليت الطارئة للحاالت واالستجابة الكشف قدرات تعزيز : 1.3الهدف 
 العمومية الصحة ختص

 العمومية الصحة هتم طارئة حلالة اإلشعار/ للكشف املتوسطة املهلة : 1.1.3المؤشر 
 واالستجابة الكشف بني ما املتوسطة املهلة : 2.1.3المؤشر 

 األمراض ومراقبة الوقاية خدمات إىل السكان ولوج حتسني : 2.3 الهدف
 املعدية

 العالج يتلقون والذين املكتسبة املناعة نقص بفريوس املصابني( واألطفال للبالغني)  األشخاص نسبة : 1.2.3المؤشر 
 للفريوس املضاد

 السل حاالت اكتشاف معدل : 2.2.3المؤشر 
 األوىل ساعة 48 خالل السحايا التهاب حول أجريت اليت الكشوفات نسبة :3.2.3المؤشر 
 املكتسية املناعة نقص فريوس فحص اختبارات عدد :4.2.3المؤشر 
 أشكاله جبميع السل عالج جناح نسبة :5.2.3المؤشر 

 يف املهددة الساكنة عند املعدية غري األمراض فحص تعزيز :3.3 الهدف
 املعدية غري باألمراض يتعلق فيما اجلديدة احلاالت عدد : 1.3.3المؤشر  األولية الصحية الرعاية مرافق

 والسرطان النفسية املعاينات تغطية تقوية:  4.3 الهدف
 السرطان مراكز يف يتابعون الذين األشخاص عدد : 1.4.3المؤشر 
 النفسية للمعاينات األساسية الصحية الرعاية مؤسسات عدد: 2.4.3المؤشر 

 باحملددات املرتبطة املخاطر وتقييم الكشف نظام تعزيز:  5.3الهدف 
 البيئية

 نسبة تغطية املؤسسات الغذائية املشمولة باملراقبة الصحية : 1.5.3المؤشر 
 املعاجلة البعوض يرقات منو مواقع مع مقارنة وفيزيائيا بيولوجيا املعاجلة البعوض يرقات منو مواقع نسبة : 2.5.3المؤشر 

 وكيميائيا وفيزيائيا بيولوجيا
  نسبة أخد عينات املراقبة الصحية للمياه املخصصة لالستهالك البشري:  3.5.3المؤشر 
 اجلهوية املختربات/اخلاصة للمعايري تستجيب اليت البيئية للصحة  واإلقليمية اجلهوية املختربات نسبة : 4.5.3المؤشر 

 البيئية للصحة واإلقليمية
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 البيئية باملخالفات املتعلقة الشكاوى عدد :5.5.3المؤشر 
 البيئية الدراسات عدد :6.5.3المؤشر 

 :  4البرنامج رقم 
إجراءات وخدمات الرعاية الصحية 

األولية وما قبل االستشفائية 
 واالستشفائية

 
 :البرنامج مسؤول

 والعالجات المستشفيات مدير
 الصحة بوزارة المتنقلة

حتسني التكفل على مستوى مؤسسات عالجات الرعاية  : 1.4الهدف 
 الصحية   

 نسبة االستشارات الطبية العالجية   : 1.1.4المؤشر 
 نسبة الوالدات القيصرية   : 2.1.4المؤشر 

 قبل ما األولية،) الصحية الرعاية عالجات توفري : 2.4الهدف 
 جودة ذات املواطنني  جلميع( واالستشفائية االستشفائية

 األداء على القدرة عن ومبعزل املناسب الوقت يف وآمنة،

 نسبة النقل االستعجايل املنظم : 1.4.2المؤشر 
 عدد وحدات املستعجالت الطبية للقرب  : 2.2.4المؤشر 
 عدد مصاحل املستعجالت االستشفائية املؤهلة  : 3.2.4المؤشر 
 عدد مروحيات النقل الطيب االستعجايل املشغلة  : 4.2.4المؤشر 
 عدد سيارة االسعاف اليت مت اقتناءها  : 5.2.4المؤشر 

 حتسني الولوج للعالجات والتكفل االستشفائي :  3.4الهدف 
 معدل الولوج االستشفائي  : 1.3.4المؤشر 
 بطريقة مستقلةمعدل تنفيذ امليزانية املتعلقة باملصاحل املسرية  : 2.3.4المؤشر 
 (RAMED)معدل حتصيل فواتري راميد  :3.3.4المؤشر 

 معدل الرد على شكايات املواطنني  : 4.4.1المؤشر  حتسني جودة املواكبة الطبية االجتماعية : 4.4الهدف 

 حتسني تدبري اجلودة على مستوى املؤسسات الصحية : 5.4الهدف 
 معدل مشاركة املستشفيات يف مباريات اجلودة  : 1.5.4المؤشر 
 عدد املؤسسات املسجلة للمشاركة يف برنامج االعتماد  : 2.5.4المؤشر 

  : 5  البرنامج رقم
الموارد البشرية وتعزيز قدرات 

 المنظومة الصحية
 البرنامج: مسؤول

 الصحة بوزارة البشرية الموارد مدير

 من واملؤهلة الكافية البشرية باملوارد الصحية اهلياكل كل مد : 1.5الهدف 
 جيدة صحية خدمة أجل

 البشرية باملوارد التغطية معدل : 1.1.5المؤشر 
   املالية قانون برسم سنويا احملدثة املالية املناصب( استعمال) تنفيذ نسبة: االستعمال معدل : 2.1.5لمؤشر ا

  واملهمشة  القروية املناطق يف واملمرضني األطباء لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 3.1.5المؤشر 
 لألطباء املفتوحة املناصب نسبة - 
 للممرضني املفتوحة املناصب نسبة  -

 يتناسب جودة وذو متنوع ومستمر، أساسي تكوين ضمان  : 2.5 الهدف
 الوطين الشغل سوق ومتطلبات

 : خرجيي عدد : 1.2.5المؤشر 
  الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العليا املعاهد -
   العمومية للصحة الوطنية املدرسة -

 امليزانية املخصصة بالنسبة للخرجيني )التكلفة املادية لكل خريج( : 2.2.5المؤشر 
  املستمر التكوين دورات من املستفيدين املوظفني عدد : 3.2.5المؤشر 
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 لصاحل عالية جودة وذات منصفة اجتماعية خدمة ضمان  : 3.5الهدف 
 الصحة وموظفي موظفات من كبري عدد

 احلج لعملية اإلمجالية بالتكلفة يتعلق فيما االجتماعية األعمال مصاحل مسامهة نسبة : 1.3.5المؤشر 
 الصحة وزارة ملوظفي املشرتك النقل استعمال خالل من ملوظف اليومي الربح نسبة : 2.3.5المؤشر 
 عدد أبناء موظفي وزارة الصحة املستفيدين من خميمات العطل السنوية  : 3.3.5المؤشر 

  : 6البرنامج رقم 
 البنية التحتية الصحية والممتلكات

 
 البرنامج: مسؤول

 بوزارة والصيانة التجهيزات مدير
 الصحة

 متكافئ بشكل االستشفائية العالجات عرض وتوزيع وضع : 1.6الهدف 
 الوطين الرتاب على

 االستشفائية اليت مت إجنازها وتشغيلها  عدد املؤسسات  : 1.1.6المؤشر 
 وتشغيلها إجنازها مت اليت  الثالث املستوى االستشفائية املؤسسات عدد :2.1.6 المؤشر
 الكلي غسيل وجتهيزات مبعدات جمهزة الكلي تصفية مراكز عدد :3.1.6 المؤشر

  وضع وتوزيع عرض العالجات األساسية  : 2.6الهدف
 بشكل متكافئ على الرتاب الوطين 

 وتشغيلها إجنازها مت اليت األساسية الصحية العالجات مؤسسات عدد : 1.2.6لمؤشر ا

  تعزيز و حتديث  التجهيزات التقنية والبيو  : 3.6الهدف
 طبية  للمستشفيات 

 البيو طبية  االستشفائية اليت مت تعزيزها و/أو جتديد أجهزهتا  عدد املؤسسات : 1.3.6المؤشر 

  حتسني جودة التكفل باملرضى بطريقة مباشرة  : 4.6الهدف
 أو غري مباشرة، عرب توفري التجهيزات الضرورية 

 معدل توفري التجهيزات البيو طبية   : 1.4.6المؤشر 
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 والتضامنيوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 المؤشرات األهداف البرامج
 :1  البرنامج رقم

  والقيادة الدعم
 البرنامج: مسؤول

  مدير الموارد و أنظمة المعلومات

 احلاجيات خمتلف يشمل آمن معلومايت نظام تطوير :1.1الهدف 
 للوزارة الوظيفية

  املعلومايت النظام فعالية معدل :1.1.1المؤشر 
   املكتبيات جناعة معدل :2.1.1المؤشر 

 (تكوين/شخص/يوم) التكوين أيام عدد :1.2.1المؤشر  للوزارة البشرية املوارد مؤهالت تطوير : 2.1الهدف 
 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة: 2.2.1المؤشر 

 : 2البرنامج رقم 
 التقليدية  الصناعة
 البرنامج: مسؤول

 مديرة االستراتيجية والبرمجة والتعاون

 

 منتوجات ترويج وتقوية واالبتكار اجلودة إنعاش : 1.2 الهدف
 التقليدية الصناعة

   املواصفات وضع معدل :  1.1.2المؤشر 
   التصديق معدل : 2.1.2المؤشر 
  املنظمة املعارض من املستفيدين جمموع : 3.1.2المؤشر 
 املنظمة املعارض نسبة: 1.3.1.2.الفرعي المؤشر
 املنظمة املعارض من املستفيدين معدل: 2.3.1.2 الفرعي المؤشر
   األعمال رجال لقاءات و التواصل محالت معدل: 4.1.2المؤشر 

  املنجزة التواصل محالت معدل:  1.4.1.2 الفرعي لمؤشرا
  األعمال رجال لقاءات معدل  :2.4.1.2 الفرعي المؤشر
 التوزيع شبكات مع املنجزة العمليات عدد :3.4.1.2 الفرعي المؤشر

 القطاع متدخلي مواكبة و االنتاج وسائل حتسني:  2.2 الهدف
 

 التقليديني الصناع جتمعات من املستفيدين معدل و الدعم معدل : 1.2.2المؤشر 
  التقليديني الصناع جتمعات دعم معدل :1.1.2.2 الفرعي المؤشر
  احلرفية التجمعات دعم من املستفيدين معدل :2.1.2.2 الفرعي المؤشر
 هتيئتها يتم اليت او احملدثة التحتية البنيات من واملستفيدين اإلجناز معدل : 2.2.2المؤشر 
 هتيئتها يتم اليت او احملدثة التحتية البنيات إجناز معدل: 1.2.2.2 الفرعي المؤشر
 هتيئتها يتم اليت او احملدثة التحتية البنيات من املستفيدين معدل: 2.2.2.2 الفرعي المؤشر

   القطاع يف الفاعلني كفاءات وتقوية تكوين:  3.2الهدف 

 التكوين مؤسسات خرجيي إدماج معدل : 1.3.2المؤشر 
 املكونني والصناع اخلرجيني معدل : 2.3.2المؤشر 
 اخلرجيني معدل: 1.2.3.2 الفرعي المؤشر

 : معدل الصناع املكونني2.2.3.2المؤشر الفرعي 
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   الوظيفي  األمية حمو من املستفيدين الصناع معدل :3.2.3.2 الفرعي المؤشر
 خريج كل عن التكوين كلفة متوسط : 2.3.3  المؤشر

  : 3البرنامج رقم 
 والتضامني االجتماعي االقتصاد

 
 البرنامج: مسؤول

 مدير إنعاش االقتصاد االجتماعي

 املنظمة التظاهرات نسبة : 1.1.3المؤشر  األداء ومرتفع قوي وتضامين اجتماعي اقتصاد ابراز : 1.3الهدف 
 نسبة رضى املستفيدين من دورات التكوين والتحسيس:  2.1.3المؤشر 

 احملدثة التعاونيات نسبة:  1.2.3المؤشر  التعاوين القطاع تنمية : 2.3 دفاله
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 - قطاع التربية الوطنية - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 البرامج األهداف المؤشرات
 نسبة املدرسني الذين ينجزون جدول احلصص النظامية بالكامل :  2.1.1المؤشر 
 نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر  : 3.1.1المؤشر 
 معدل األساتذة لكل مفتش  :4.1.1المؤشر 

 تطوير تدبري املوارد البشرية : 1.1الهدف

 :  1البرنامج رقم 
 الريادة وتعزيز الحكامةالقيادة و 

 
 مسؤول البرنامج:

  العام الكاتب

 عدد عقود الربامج املربمة بني األكادمييات والوزارة؛  : 1.2.1المؤشر 
 مفعل املؤسسة مشروع على تتوفر اليت املؤسسات نسبة: 2.2.1المؤشر 

  حتسني حكامة املنظومة الرتبوية: 2.1 الهدف

 األسالك خمتلف يف التالميذ عدد حيث من ي اخلصوص التعليم مشاركة نسبة:  1.3.1المؤشر 
 املستمر التكوين من املستفيدين اخلاص التعليم أساتذة عدد:  2.3.1المؤشر 

 جودته من الرفع و اخلاص التعليم عرض توسيع:  3.1الهدف 

 األسالك مبختلف املتعلمني عدد:  1.4.1المؤشر 
 األسالك ملختلف األوىل بالسنة املتعلمني عدد:  2.4.1المؤشر 
 األسالك خمتلف يف اإلشهادية لالمتحانات املرتشحني عدد: 3.4.1 المؤشر
 املتقاعدين املوظفني تعويض نسبة: 4.4.1 المؤشر

 املدرسي الدخول:  الدراسي للموسم الكربى احملطات إجناح:  4.1الهدف 
 اإلشهادية واالمتحانات

 النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم األويل :  1.1.2المؤشر 
 مؤشر التكافؤ :  2.1.2المؤشر 

 سنوات 5و  4تدريس األطفال ما بني  : 1.2الهدف 
  : 2البرنامج رقم 

 اإلنصاف لضمان التعليم إلزامية
 والجودة

 
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب

 النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبتدائي : 1.2.2المؤشر 
 ي )الداخليات واملطاعم املدرسية(نسبة املستفيدين من خدمات الدعم اإلجتماعي باالبتدائ : 2.2.2المؤشر 
 نسبة اإلنقطاع عن الدراسة باالبتدائي : 3.2.2المؤشر 
 نسبة احلصول على شهادة التعليم االبتدائي  : 4.2.2المؤشر 
 للمستويات املتعلقة باالبتدائي PNEA معياراحلاصلني على معدالت  التالميذ نسبة: 5.2.2 المؤشر

تدريس مجيع التالميذ إىل غاية هناية السلك االبتدائي ومتكينهم :  2.2الهدف 
 من املهارات الالزمة

 النسبة الصافية للتمدرس باإلعدادي :1.3.2المؤشر 
 (املدرسية واملطاعم الداخليات)باإلعدادي االجتماعي الدعم خدمات من املستفيدين نسبة:  2.3.2المؤشر

 تدريس التالميذ باإلعدادي وفقا ملستويات الكفايات املطلوبة:  2.3الهدف 
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 نسبة االنقطاع عن الدراسة يف اإلعدادي : 3.3.2المؤشر 
 نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية : 4.3.2المؤشر 
 باإلعدادي املتعلقة للمستويات PNEA معيار معدالت على احلاصلني التالميذ نسبة:  5.3.2المؤشر 
 باإلعدادي املهنية الشعب تالميذ نسبة:  6.3.2المؤشر 

 نسبة األقسام املشرتكة بالتعليم االبتدائي:  1.4.2المؤشر 
 معدل التالميذ لألستاذ الواحد باالبتدائي :  2.4.2المؤشر 
 نسبة االكتظاظ باالبتدائي: 3.4.2المؤشر 
 التالميذ لألستاذ الواحد باإلعداديمعدل :  4.4.2المؤشر 
 نسبة االكتظاظ باإلعدادي: 5.4.2المؤشر 

 متكني التالميذ من تعليم ذي جودة وتوفري املناخ املالئم للتعلم :4.2الهدف 

 النسبة الصافية للتمدرس بالثانوي التأهيلي:  1.1.3المؤشر 
 حصة التالميذ املتأخرين بسنة أو أكثر :  2.1.3المؤشر 
 )الداخليات( التأهيلي بالثانوي االجتماعي الدعم خدمات من املستفيدين نسبة : 3.1.3المؤشر 
 نسبة االنقطاع عن الدراسة بالسلك ألتأهيلي:  4.1.3المؤشر 
 نسبة النجاح بالبكالوريا  :  5.1.3المؤشر 
 نسبة استكمال الدراسة باألسالك الثالثة :  6.1.3المؤشر 
 نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية :  7.1.3المؤشر 
 الدولية الباكلوريا تالميذ نسبة :  8.1.3المؤشر 
 املهنية الباكلوريا تالميذ نسبة :  9.1.3المؤشر 

متكني أغلب التالميذ من مستويات الكفايات املطلوبة يف هناية  : 1.3الهدف 
 التكوين األساسي ومن احلصول على الشواهد املناسبة

 
 : 3رقم  البرنامج
 الثانوي بعد وما التأهيلي التعليم

 والمجتمع بالفرد لالرتقاء
 :مسؤول البرنامج

 العام الكاتب

 التأهيلي بالثانوي الواحد لألستاذ التالميذ معدل:  1.2.3المؤشر 
 (أكثر فما 41) التأهيلي بالثانوي االكتظاظ نسبة:  2.2.3المؤشر 
 العليا للمدارس التحضريية باألقسام الواحد لألستاذ التالميذ معدل:  3.2.3المؤشر 

 وما التأهيلي التعليم يف جودة ذي تعليم من التالميذ متكني:  2.3الهدف 
 الثانوي بعد
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 الباكلوريا على للحاصلني الدراسة متابعة نسبة:  1.3.3المؤشر 
 العليا املدارس لولوج الوطنية املباراة يف النجاح نسبة:  2.3.3المؤشر 

 التأهيلي التعليم بعد للشباب واجملتمعي الفردي االرتقاء تعزيز:  3.3الهدف 

املسجلني واملدجمني يف ) سنة 11-8عدد األطفال غري املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة ):1.1.4المؤشر 
 (RSS) التعليم النظامي من خالل املكون اخلاص بإعادة التمدرس واإلدماج يف التعليم النظامي

ضمان التمدرس واإلدماج يف التعليم النظامي لألطفال غري :  1.4الهدف 
-8املمدرسني واملنقطعني عن الدراسة املرتاوحة أعمارهم ما بني )

 سنة( 11
 

  : 4البرنامج رقم  
 التربية غير النظامية 

 
 :البرنامج مسؤول
 العام الكاتب

املسجلني واملدجمني ) سنة 15-12أو املنقطعني عن الدراسة ) عدد األطفال غري املمدرسني :1.2.4المؤشر 
 (PIP) اإلعداد لإلدماج املهيناخلاص ب حسب املكون

املسجلني واملدجمني  )سنة 20 - 15عدد األطفال غري املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة ):  2.2.4المؤشر 
 (PVP) اإلعداد لإلدماج السوسيومهيناخلاص ب حسب املكون

سنة الراغبني يف التعلم أو  15-12تأهيل األطفال و اليافعني :  2.4الهدف 
اإلدماج يف التكوين املهين وتوفري برامج التأهيل احلريف واملواكبة 

 مهين-سنة من أجل اإلدماج سوسيو 20-15لليافعني 

 أو املنقطعني عن الدراسة املسرتجعني خالل عملية قافلة غري املمدرسنيالعدد األطفال :  1.3.4المؤشر 
 عدد التالميذ املستفيدين من املواكبة الرتبوية:  2.3.4المؤشر 
اجليل اجلديد واملستفيدين من الدعم  -عدد التالميذ املسجلني من خالل مشروع الفرصة الثانية:  3.3.4المؤشر 

 االجتماعي

غري النظامية املدجمني يف التعليم النظامي  مواكبة أطفال الرتبية:  4.3 الهدف
ة من خالل حتسيس خمتلف الشركاء من يوتعزيز التعبئة اجملتمع

 أجل اإلدماج املباشر لألطفال غري املمدرسني
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 رــــــاألط نــــوتكوي يـــالعلم ثــوالبح يــــالعال مـــالتعلي وزارة

 البرامج األهداف المؤشرات

  البيداغوجي التأطري نسبة:  1.1.2المؤشر 
 اإلداري التأطري نسبة  : 1.1.3المؤشر 

 :  1البرنامج رقم  البشرية املوارد تدبري حتسني:   1.1الهدف
 والحكامة القيادة

 :مسؤول البرنامج
 للوزارة العام الكاتب

 املعلومات نظم ملشاريع املرتاكم التنفيذ نسبة  : 1.2.1المؤشر 
 املشرتكة اجلامعية املشاريع تنفيد نسبة:  1.1.2.1 الفرعي المؤشر
 املستعملني لفائدة اإللكرتونية اخلدمات عدد: 2.1.2.1الفرعي  المؤشر

 مندمج إعالمي نظام وضع: 2.1 الهدف

  املسجلني الطلبة عدد تطور:  1.1.2المؤشر 
 االستيعابية الطاقة استعمال نسبة:  2.1.2المؤشر 

  العايل التعليم على املتزايد للطلب االستجابة :1.2الهدف 
  : 2البرنامج رقم 

 العالي  التعليم
 مسؤول البرنامج:

 والتنمية العالي التعليم مدير
 البيداغوجية

 املفتوح االستقطاب ذات املؤسسات يف املمهننة املسالك نسبة : 1.2.2المؤشر 
 املفتوح االستقطاب ذات املؤسسات يف املمهننة املسالك يف املسجلني الطلبة نسبة : 2.2.2المؤشر 
 املمهننة املسالك يف املسجلني الطلبة نسبة : 3.2.2المؤشر 

 جودته وضمان التكوين عرض تنويع:  2.2الهدف 

 العايل التعليم ملنظومة واخلارجية الداخلية املردودية حتسني:  3.2الهدف  (األسالك حسب) خترجهم مدة حسب املتخرجني نسبة :1.3.2المؤشر 

 مناقشتها متت اليت الدكتوراه أطروحات عدد:  1.1.3المؤشر 
 املصنفة الدولية اجملالت يف  العلمية املنشورات عدد :  2.1.3المؤشر 
 األجنبية ونظرياهتا املغربية اجلامعات بني املشرتكة املفهرسة املنشورات عدد : 3.1.3المؤشر 
 الدكتوراه أطروحة يناقشون الذين التميز منح من املستفيدين الدكاترة الطلبة نسبة:  4.1.3المؤشر 

 : 3البرنامج رقم  الدويل وإشعاعه إنتاجه لتحسني العلمي البحث دعم : 1.3الهدف 
 والتكنولوجي  العلمي البحث

 :مسؤول البرنامج
 املقاوالت مع بشراكة أجنزت اليت واالبتكار البحث مشاريع عدد:  1.2.3المؤشر  واالبتكار العلمي البحث مدير

 واالنتشار للحاضنات املغربية الشبكة إطار يف احملدثة املبتكرة املقاوالت عدد:  2.2.3المؤشر 
 اجلامعات باسم املسجلة االخرتاع براءات عدد:  3.2.3المؤشر 

 والتكنولوجي العلمي البحث نتائج تثمني:  2.3الهدف 
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 الدعم بوحدات أجريت اليت واالبتكار األحباث جمال يف املختربية والقياسات التحليالت عدد:  1.3.3المؤشر 
 العلمي للبحث التقين

 املغريب املعهد يوفرها اليت اإللكرتونية املعطيات قواعد من احململة العلمية املنشورات عدد:  2.3.3المؤشر 
 والتقين العلمي لإلعالم

 للبحث التحتية للبنيات املشرتك االستعمال تعزيز:  3.3الهدف 

 العايل للتعليم الولوج يف اإلنصاف تعزيز:  1.4الهدف  األسالك حسب املمنوحني الطلبة عدد تطور :1.1.4المؤشر 
 

  : 4البرنامج رقم  
 الطلبة  لفائدة االجتماعي الدعم

 
 

 :البرنامج مسؤول
 لألعمال الوطني المكتب مدير

 والثقافية االجتماعية الجامعية

 األسرة عدد تطور :1.2.4المؤشر 
 اجلديدة اإليواء لطلبات االستجابة نسبة:  2.2.4المؤشر 

 بةللطل اإليواء لطلبات االستجابة:  2.4الهدف 

 للطلبة اقتصادية إطعام خلدمات الولوج توفري:  3.4الهدف  سنويا املقدمة الوجبات عدد:  1.3.4المؤشر 
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   -الفالحة قطاع - وزارة الفالحة والصيـد البحـري

 البرامج األهداف المؤشرات
 حتسني أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين : 1.1الهدف  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية:  1.1.1المؤشر 

 
  :  1البرنامج رقم 

 تنمية سالسل اإلنتاج
  :البرنامج عن المسؤول

 اإلنتاج سالسل تنمية مدير

  اليت مت إعطاء انطالقتهااإلمجايل للمشاريع التضامنية  عددال : 1.2.1المؤشر 
  الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر مشاريع املساحة املغروسة االمجالية يف إطار:  2.2.1المؤشر 

  تنمية الفالحة التضامنية : 2.1الهدف 

 تنمية الرتميز و حتسني عرض املنتجات احمللية : 3.1الهدف  للمنشأ واجلودة املعرتف هباعدد العالمات املميزة :  1.3.1المؤشر 

 تعزيز تثمني املنتجات الفالحية : 4.1الهدف  الفالحية األقطاب داخل املنتوج تثمني وحدات ببناءعدد الوحدات الصناعية املرخص هلا  : 1.4.1المؤشر 

  املؤطرين من طرف املستشارين الفالحينيعدد الفالحني  : 1.5.1المؤشر 
حتسني نسبة تغطية الفالحني املؤطرين من طرف املستشارين  : 5.1الهدف 

  الفالحيني
 عصرنتها متت اليت املسقية اإلمجالية املساحات:  1.1.2 المؤشر
 للمياه املقتصدة الري بتقنيات اجملهزة اإلمجالية املساحة:  2.1.2 المؤشر

 حتسني مردودية أنظمة الري:  1.2 الهدف
 :  2البرنامج رقم 

برنامج تنمية الري و إعداد المجال 
 الفالحي

 :البرنامج المسؤول
 الفالحي المجال وإعداد الريمدير 

 اليت تلك أو املنجزة السدود بواسطة املعبأة املائية املوارد تثمني:  2.2 الهدف اجملهزة اجلديدة اإلمجالية املساحات : 1.2.2 المؤشر
 االجناز طور يف

 السقي الصغري واملتوسطاملستصلحة بدوائر ساحات امل:  1.3.2 المؤشر
 والرتبة املياه على احملافظة بتقنيات اجملهزة املساحات:  2.3.2 المؤشر
 اجملهزة املراعي مساحات:  3.3.2 المؤشر

 الفالحي اجملال وإعداد التنمية مستوى حتسني:  3.2 الهدف

     نسبة إدماج اخلرجني من مؤسسات التعليم العايل:  1.1.3المؤشر 
 نسبة الرضا النوعي للمهنيني مقارنة مع أهداف املهنة : 2.1.3المؤشر 

 توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات املهنيني : 1.3الهدف 
  :  3البرنامج رقم 

 التعليم و التكوين والبحث
  :البرنامج عن المسؤول

 والبحث والتكوين التعليم مدير

 تشجيع االخرتاع والبحث يف امليدان الفالحي : 2.3الهدف  الباحثني األساتذة و الباحثني إصدارات معدل : 1.2.3المؤشر 

 نسبة تأطري املتدربني املكونني  : 1.3.3المؤشر 
 نسبة إدماج اخلرجيني  : 2.3.3المؤشر 

 حتسني جودة التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي : 3.3الهدف 
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 املربجمة اإلجراءات عدد/املراقبة أو الوقاية إجراءات نسبة:   1.1.4 رالمؤش
 املرقمة احليوانات نسبة:   2.1.4 المؤشر
 املنتجة اللحوم كمية/ املراقبة اللحوم نسبة:   3.1.4 رالمؤش

 سالمة حتسني و الوطين للقطيع الصحية احلماية و املراقبة تقوية:  1.4 الهدف
 احليوانية املواد جودة و

  : 4البرنامج رقم 
برنامج الحفاظ على الرصيد 

النباتي و السالمة و الحيواني 
 للمنتجات الغذائيةالصحية 

 
  البرنامج: عن المسؤول
 الصحية للسالمة الوطني المكتب

 الغدائية للمنتجات

 املراقبة أو املتابعة الفالحية الضيعات نسبة:  1.2.4 المؤشر
 املعتمدة واالغراس البذور نسبة:  2.2.4 المؤشر

 وجودة سالمة وحتسني النبايت الرصيد ومحاية رصد تعزيز :2.4 الهدف
 النبايت األصل ذات أو النباتية املنتجات

 املخربية التحاليل بنتائج واالعرتاف االعتمادية ضمان:  3.4 الهدف لالعتماد عرضت اليت اجملاالت/ املعتمدة التحليل جماالت نسبة:  1.3.4 المؤشر

 الربنامج من مستفيدة أسرة كل لدى الفقر مؤشر معدل تقليص نسبة:  1.1.5 المؤشر
 حمليا تثمينها مت اليت احمللي اإلنتاج حصة:  2.1.5 المؤشر

 القروي اجملال تنمية برنامج تدخل منطقة يف الفقر نسبة تقليص:  1.5 الهدف
 اجلبلية واملناطق

  : 5البرنامج رقم 
تنمية المجال القروي و المناطق 

 الجبلية
 

 :البرنامج المسؤول
 القروي المجال تنمية مدير

 الجبلية والمناطق

 واحد كلم تتعدى ال مسافة على مسالك أو معبدة طرق من املستفيدة الساكنة نسبة:  1.2.5 المؤشر
 للشرب الصاحل باملاء املزودة الساكنة نسبة:   2.2.5 المؤشر

 املشاريع من املستفيدة للساكنة املعيشية الظروف حتسني:   2.5 الهدف

 الفالحــة قطــاع موظفــي كفاءات تنميــة:   1.6 الهدف التكوين من املستفيدين عدد:  1.1.6 المؤشر
   : 6البرنامج رقم 

 الدعم والخدمات المتنوعة
 

 البرنامج: المسؤول
 الفالحة لقطاع العام الكاتب

 أمنها وتقوية املعلوماتية النظم توفري:   2.6 الهدف املعلوماتية النظم مستعملي رضا نسبة:  1.2.6 المؤشر

 للمصاحل اإلداري التسيري حتسني:  3.6  الهدف حسب املوظف للمصاحل اإلداري التسيري كلفة معدل:  1.3.6 المؤشر
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 التضامن و المرأة و األسرة والتنمية االجتماعية وزارة

 البرامج األهداف المؤشرات

 االجتماعية الرعاية ملؤسسات اجلغرايف املعلومايت النظام خرائطية:  1.1.1المؤشر 
 05/ 14 القانون مع لتتالءم مصاحبتها متت اليت االجتماعية الرعاية مؤسسات عدد  : 2.1.1المؤشر 

 االجتماعية الرعاية مؤسسات جناعة من الرفع :  1.1الهدف

 :  1البرنامج رقم 
 االجتماعية التنمية

 
 :مسؤول البرنامج

 االجتماعية التنمية مدير

 املساواة و اإلنصاف جمال يف احلكومية الربامج و االسرتاتيجيات أجرأة و تنفيذ نسبة:  1.1.2المؤشر 
 التمييز وحماربة بالرصد واخلاصة واملساواة اإلنصاف واليات بفضاءات األقاليم تغطية نسبة:  2.1.2المؤشر 

 املمأسس والعنف

 و املساواة إىل هتدف اليت احلكومية السياسة تنسيق و إعداد : 1.2الهدف 
 تنفيذها على العمل و الرتايب و الوطين املستوى على اإلنصاف

 
  : 2البرنامج رقم 

 واألشخاص المرأة بحقوق النهوض
 في

 والطفولة األسرة وحماية اعاقة وضعية
 المسنين واالشخاص

 
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب

 اعاقة وضعية يف االشخاص حبقوق النهوض اجل من املندجمة العمومية السياسة حتقيق نسبة : 1.2.2المؤشر 
  إعاقة وضعية يف باألشخاص اخلاصة املؤسسات مستوى على اجلودة معيار إرساء نسبة : 2.2.2المؤشر 
 اإلعاقة لتقييم نظام وضع تقدم نسبة : 3.2.2المؤشر 

 اعاقة وضعية يف االشخاص حبقوق النهوض:  2.2الهدف 

 الطفولة حلماية املندجمة العمومية السياسة تنفيذ نسبة :1.3.2المؤشر 
 الوزارة طرف من املدعمة األسرية الوساطة مراكز عدد:2.3.2المؤشر 

 الطفولة جمال يف العمومية السياسات وتنفيذ وتنسيق تصميم:  3.2الهدف 
 املسنني واألشخاص

 املستمر للتكوين السنوات متعدد خمطط وتنفيد إجناز يف التقدم معدل:  1.1.3المؤشر 
 العمل عن التغيب وقت ختفيض نسبة :  2.1.3المؤشر 

 البشرية املوارد كفاءة من الرفع : 1.3الهدف 

 : 3البرنامج رقم 
 والدعم القيادة

 
 :مسؤول البرنامج

 والميزانية البشرية الموارد مدير
 العامة والشؤون
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 – البحري الصيد قطاع - وزارة الفالحة والصيـد البحـري

 البرامج األهداف المؤشرات
 سنة خالل موظف لكل للتسيري املتوسطة التكلفة:  1.1.1المؤشر 
 املكتب جناعة نسبة : 2.1.1المؤشر 

 املصاحل تسيري و جتهيزات حتسني :  1.1الهدف 
 : 1البرنامج رقم 

 حكامة و قيادة 
 

 : البرنامج مسؤول
 الشؤون و البشرية الموارد مدير
 العامة

 البشرية املوارد تدبري جناعة حتسني:  2.1الهدف  البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة : 1.2.1المؤشر 

 البحري الصيد لقطاع البشرية املوارد كفاءات تقوية:  3.1الهدف  الكفاءات تقوية نسبة:  1.3.1 المؤشر

 للمصائد اإلمجايل للعدد بالنسبة (احلصص بنظام) املهيئة املصائد : 1.1.2المؤشر 
 للمفرغات بالنسبة املراقبة عمليات نسبة :  2.1.2المؤشر 

 القانوين غري الصيد وحماربة البحرية املوارد واستدامة احملافظة : 1.2الهدف 
  : 2البرنامج رقم  املنظم وغري به املصرح وغري

 و البحرية األحياء و الصيد تطوير
 الموارد تثمين

 
 : البرنامج مسؤول
 البحري الصيد لقطاع العامة الكاتبة

 الصيد لسلسلة الصحي واألمن اجلودة ضمان:  2.2الهدف  املستهدفة للمراقبة بالنسبة املتوخاة املراقبة نسبة : 1.2.2المؤشر 

 التصدير عند احملقق املعامالت رقم:  1.3.2 المؤشر
 للسمك احمللي االستهالك نسبة:  2.3.2 المؤشر

 تثمني ملقاوالت الصناعية والتنمية التنافسية و التثمني تشجيع:  3.2الهدف 
 الصيد منتجات

 التقليدي الصيد حبارة تنظيم و جتميع:  4.2الهدف  املندجمة التهيئة مبشاريع الساحل تغطية نسبة:  1.4.2 المؤشر

 الكفاءات باعتبار املقاربة حسب إعدادها مت اليت التكوين برامج (إ.ع.ن) إرساء عملية نسبة:  1.1.3المؤشر 
 البحري التكوين مبؤسسات

 الشهادة على حصوهلم من أشهر 6 بعد اخلرجيني إدماج نسبة : 2.1.3المؤشر 
 البحري الصيد قطاع إشارة رهن مؤهلة عاملة يد وضع : 1.3الهدف 

 : 3البرنامج رقم 
 و االجتماعية الترقية التأهيل، 

 البحر رجال سالمة و المهنية
 

 : البرنامج مسؤول
 والترقية البحري التكوين مدير

 والمهنية االجتماعية

 (العمل أثناء) املستمر التكوين من املستفيدين نسبة: 1.2.3المؤشر 
 القطاع مهنيي لفائدة االقتصادية و االجتماعية املبادرات ترقية : 2.3الهدف  النسائية( التعاونيات فيها )مبا السنة يف املؤطرة التعاونيات نسبة: 2.2.3المؤشر 

 س(.ت.)ن اإلنقاذ بوحدات الساحل تغطية نسبة: 1.3.3المؤشر 
 م(.أ.)ن املنسقة البحرية األحداث نسبة: 2.3.3المؤشر 

 بالبحر البشرية األرواح وإنقاذ البحث جهاز فعالية من الرفع : 3.3الهدف 
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 -المهني التكوين قطاع -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 المؤشرات األهداف البرامج

  : 1البرنامج رقم 
 المهني التكوين منظومة قيادة

 
 : البرنامج مسؤول
 والتقييم التخطيط مديرية

 التكوين عرض من الكفاءات من احلاجيات تقريب ضمان : 1.1الهدف 
 املهين التكوين أمناط حسب املهين التكوين من املستفيدين أعداد : 1.1.1المؤشر 
 واخلاص العام القطاعني بني الشراكة إطار يف األساسي املهين التكوين أعداد تطور : 2.1.1المؤشر 
 املستمر املهين التكوين من املقاوالت حاجيات تطور : 3.1.1المؤشر 

 التكوين إىل اخلاصة االحتياجات ذوي األشخاص ولوج توسيع : 2.1الهدف 
 املهين

 املهين التكوين من املستفيدة اخلاصة االحتياجات ذات الفئات أعداد : 1.2.1المؤشر 
 اخلاصة املؤسسات متدريب نفقات يف املسامهة من (املؤهلة الفئات من) املستفيدين أعداد : 2.2.1المؤشر 

  املعتمدة املهين للتكوين

 الفاعلني أداء وجناعة التكوين جودة حتسني : 3.1الهدف 
 االقتصادي بالنسيج املهين التكوين خرجيي إدماج نسبة : 1.3.1المؤشر 
 املهين للتكوين اخلاصة املؤسسات اعتماد نسبة تطور : 2.3.1المؤشر 

  : 2البرنامج رقم 
 التكوين عرض تنفيذ ودعم تنمية

 المهني
 

 : البرنامج مسؤول
 المهني الوسط في التكوين مدير

 املهين التكوين ملنظومة واإليوائية االستيعابية الطاقة تنمية : 1.2الهدف 
 احملدثة املفوض التدبري ذات املتخصص املعاهد و العام املهين التكوين مؤسسات عدد : 1.1.2المؤشر 
 واملستفيدين الداخليات أعداد تطور : 2.1.2المؤشر 

  : 3البرنامج رقم 
 االختصاص متعددة والخدمات الدعم

 : البرنامج مسؤول
 

 والموارد اإلدارية الشؤون مدير
 البشرية

 البشرية املوارد تدبري وعقلنة التنظيم ترشيد : 1.3الهدف 
 البشرية املوارد تدبري فعالية : 1.1.3المؤشر 
 املعلوماتية املوارد وعقلنة ترشيد : 2.1.3المؤشر 
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 ةــــــــالمالي و ادــــــاالقتص وزارة

 المؤشرات  األهداف  البرامج 

  :  1البرنامج رقم 
 دعم وقيادة

 
 البرنامج: مسؤول
  العام الكاتب السيد

 التكوين خالل من للوزارة البشرية املوارد مهارات تطوير:  1.1الهدف 
 (JHF) موظف/  التكوين أيام : 1.1.1المؤشر 
 الولوج نسبة : 2.1.1المؤشر 
 النساء ولوج نسبة :3.1.1المؤشر 

 نسبة توفر النظم املعلوماتية : 1.2.1المؤشر  جاهزيتها وضمان املعلوماتية النظم تدعيم : 2.1الهدف 

 املكتبيات تدبري جناعة نسبة : 1.3.1المؤشر  املكتبيات تدبري حتسني : 3.1الهدف 

 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة : 1.4.1المؤشر  البشرية املوارد تدبري جناعة حتسني : 4.1الهدف 

 للمملكة القضائية الوكالة تدخل فعالية وتطوير حتسني:  5.1الهدف 
 هبا احملكوم واملبالغ املدعني طرف من هبا املطالب املبالغ بني الفرق : 1.5.1المؤشر 

 القانونية اآلجال احرتام : 2.5.1ؤشر الم

 الدولة لفائدة الصادرة القضائية األحكام نسبة : 1.6.1المؤشر  الدولة لفائدة الصادرة األحكام نسبة من الرفع: 6.1الهدف 

 العمومية املالية تدبري حتسني يف املسامهة:  7.1الهدف 
 املتناقض اإلجراء هناية يف عليها املصادق التوصيات نسبة:  1.7.1 المؤشر
 واملشورة املساعدة التقييم، الدراسة، مهمة مثال التفتيش مهام طاليب لدى الرضى نسبة: 2.7.1 المؤشر

 :   2البرنامج رقم 
السياسة االقتصادية واستراتيجية 

 المالية العمومية
 

 البرنامج: مسؤول
 العام الكاتب

 

 الربملانيني أعضاء جلان املالية عن جودة الوثائق املرافقة ملشروع قانون املالية رضى  نسبة : 1.1.2المؤشر  حتسني شفافية  األداء امليزانيايت : 1.2الهدف 

  لتلبية احتياجات اخلزينة التمويل حتسني وحتديث أدوات : 2.2الهدف 

 املستثمرين بعروض اخلزينة سندات إصدارات تغطية معدل متوسط : 1.2.2المؤشر 
 الديون حصص (أ)حيث من سيما وال املعيار، احملفظة مع الديون حمفظة تقارب درجة : 2.2.2المؤشر 
 اخلزينة سندات حملفظة العمر متوسط (ج) العملة حسب اخلارجي الدين حمفظة بنية (ب)واخلارجية، الداخلية
 املغرب بنك لدى اجلاري للخزينةاملتوسط السنوي للرصيد اليومي للحساب  : 3.2.2المؤشر 
 البنوك بني ما القائمة السوق يف التوظيف لعمليات املتوسط الفائدة سعر : 4.2.2 المؤشر
 االستحفاظ طريق عن التوظيف لعمليات املتوسط الفائدة سعر : 5.2.2 المؤشر



  الصفحـة | 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعزيز دور القطاع املايل يف متويل االقتصاد : 3.2الهدف 
 العدد الرتاكمي لألسر املستفيدة من" صندوق ضمان السكن":  1.3.2المؤشر 
عدد مشاريع الشركات الصغرية واملتوسطة اليت تستفيد سنويا من برامج صندوق الضمان  : 2.3.2المؤشر 

 املركزي

 اإلطار املاكرو اقتصادي و تتبع الظرفية  : 4.2الهدف 
 الفرق يف التوقعات : 1.4.2المؤشر 
 عدد مذكرات الظرفية املنجزة : 2.4.2المؤشر 

 عدد الدراسات املنجزة : 1.5.2المؤشر  املسامهة يف تقييم السياسات العمومية  : 5.2الهدف 

 عدد الدراسات املنجزة : 1.6.2المؤشر  دراسة النمو و التشغيل و التنافسية : 6.2الهدف 

 العمومية واملقاوالت للمؤسسات ملواكبة ديناميكية مواصلة :  7.2الهدف 
 الربامج عقود تقييم معدل :  1.7.2المؤشر 
 مارس شهر هناية قبل عليها املصادق امليزانيات حصة : 2.7.2المؤشر 

 العمومية واملقاوالت املؤسسات من املتأتية املوارد اجناز معدل : 1.8.2المؤشر  العامة امليزانية موارد تقوية :  8.2الهدف 

إعادة التفكري يف الرقابة )أهداف، مقاربة و أساليب....( على  : 9.2الهدف 
 ترقيته قطاع التأمني و العمل يف اجتاه

 التأمني وسطاء مراقبة رجل/يوم عدد:  1.9.2المؤشر 
 عدد تقارير مراقبة مقاوالت التأمني و إعادة التأمني:  2.9.2المؤشر 

املشاركة يف تصميم و تنفيذ نظام إصالح أنظمة التقاعد  :10.2الهدف 
 ووضع قواعد الرقابة على هيئات االحتياط االجتماعي

 املدنية املعاشات لنظام املقايسية بإصالحات املتعلق قانون مشروع إعداد : 1.10.2لمؤشر ا
 (اإلجناز نسبة) للتقاعد املغريب للصندوق
 للتعاضديات املراقبة جلان يف املشاركة : 2.10.2 المؤشر

  : 3البرنامج رقم 
 حماية و المبادالت تأمين تبسيط

 المستهلك
 البرنامج: مسؤول
 الجمارك إلدارة العام المدير

 المباشرة غير والضرائب

 املراقبة األخرىدون احتساب مدة تدخل أجهزة  مدة االستخالص اجلمركي : 1.1.3المؤشر   تبسيط املساطر بغية تسهيل املبادالت:   1.3الهدف 

 املداخيل اإلضافية نتيجة املراقبة اجلمركية  : 1.2.3المؤشر  ضمان الظروف املواتية للمنافسة املشروعة :  2.3الهدف 

 طلبات املعلومات متوسط مدة معاجلة الشكايات و :  1.3.3المؤشر  حتسني جودة اخلدمات وظروف العبور باملراكز احلدودية :  3.3الهدف 

 عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها : 1.1.4لمؤشر ا حتسني حميط عمل املوظفني و ظروف استقبال املرتفقني :  1.4الهدف  
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  : 4البرنامج رقم 
و التحصيل  ،تنفيذ النفقة العمومية

 ومسك المحاسبة العمومية
 

 البرنامج: مسؤول
 المعلوماتي النظام و الموارد مدير

  تعبئة موارد الدولة واجلماعات الرتابية :   2.4الهدف 
   معدل التحصيل بالنسبة للسنة اجلارية : 1.2.4 المؤشر
 السابقة بالسنوات املتعلقة احملصلة املداخيل  :2.2.4المؤشر 

 الضرائب والرسوم املنزوعة الصفة املادية عنها عدد عمليات أداءات : 1.3.4المؤشر  تبسيط وحتديث أداء الضرائب والرسوم :  3.4الهدف 

 ترشيد تنفيذ نفقات اجلماعات الرتابية : 4.4الهدف 
 نسبة تغطية النظام املعلومايت للتدبري املندمج لنفقات اجلماعات الرتابية  :  1.4.4المؤشر 
  عدد موظفي اجلماعات الرتابية الذين متت مركزة أداء رواتبهم :  2.4.4 المؤشر

 ترشيد مسلسل تنفيذ ومراقبة نفقات الدولة :  5.4الهدف 
 متوسط أجل التأشري على االلتزام بالنفقات : 1.5.4المؤشر 
 متوسط أجل األداء :  2.5.4المؤشر 

حتسني مسك احملاسبة العمومية ومسلسل اإلدالء باحلسابات  :  6.4لهدف ا
 العمومية

 القوائم الالزمة إلعداد مشروع قانون التصفيةمتوسط أجل حتضري   : 1.6.4المؤشر 
  أجل الدفع احملاسيب  : 2.6.4المؤشر 

  : 5البرنامج رقم 
 تعبئة و تحصيل الموارد الجبائية

 
 البرنامج: مسؤول
 للضرائب العام المدير

 حتسني جودة اخلدمات وتعزيز االلتزام الضرييب :  1.5الهدف 
  ملعاجلة ملفات إرجاع الضريبة على القيمة املضافةاألجل املتوسط  : 1.1.5المؤشر 
  نسبة الشكايات بالنسبة جملموع الضرائب الصادرة :  2.1.5المؤشر 

 للضرائب العامة املديرية بوابة عرب املقدمة االلكرتونية املساطر عدد/ االلكرتونية اخلدمات عدد : 1.2.5المؤشر  اخلدمات جودة حتسني و حتديث اإلدارة :  2.5الهدف 

 حتسني حتصيل الضرائب والرسوم :  3.5الهدف 
 نسبة تطور حتصيل الضرائب )اليت ختص املديرية العامة للضرائب( :  1.3.5المؤشر 

 نسبة إجناز التوقعات اجلبائية  :  2.3.5 المؤشر 

 :  6البرنامج رقم 
 تدبير الملك الخاص للدولة

 
 :البرنامج مسؤول

 الدولة أمالك مدير

حتسني العرض العقاري املعبأ لفائدة االستثمار والتجهيزات  :  1.6الهدف 
 العمومية  

 تصفية االحتالالت بدون سند أو قانون :  1.1.6المؤشر 
 (%اإلجناز نسبة ( للدولة العقاري بامللك املتعلقة املعطيات ضبط :  2.1.6المؤشر 

  محاية امللك اخلاص للدولة:   2.6الهدف 
 للدولة اخلاص امللك حتفيظ :  1.2.6المؤشر 
 للدولة اخلاص امللك تأمني :  2.2.6المؤشر 

 (% اإلجناز نسبة ) الدولة بأمالك اخلاص املعلومايت النظام حتديث :  1.3.6المؤشر  احلكامة حتسني و حتديث :  3.6الهدف 

 للدولة اخلاص امللك وعائدات إيرادات:  1.4.6 المؤشر للدولة اخلاص امللك تثمني:  4.6 الهدف
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 اونـــــــوزارة الشؤون الخارجية والتع

 المؤشرات األهداف البرامج

  : 1البرنامج رقم 
العمل الدبلوماسي وإشعاع 

  المغرب
 

 : البرنامج مسؤول
 الكاتب العام للوزارة

دعم  العالقات الثنائية واملتعددة  : 1.1الهدف 
األطراف وتقوية  مكتسبات املغرب 

 القضية الوطنيةب فيما يتعلق

 زيارات...( ات، مشاورات سياسية، جلن مشرتكة،)اجتماعالصداقة مع باقي الدول  روابط عدد االتصاالت على مستوى عال  لتقوية : 1.1.1المؤشر 
 عالقات الصداقة والتعاونمعدل احلفاظ على  : 2.1.1المؤشر 
 يها املغربعدد املنظمات اإلقليمية والدولية اليت يساهم  ف : 3.1.1المؤشر 
 وتوكوالت املوقعة من طرف املغربعدد االتفاقيات، املعاهدات و الرب  : 4.1.1المؤشر 

الرتويج للنموذج املغريب و اإلصالحات  : 2.1الهدف 
 الكربى املنجزة

 الثقايف  املربمة من طرف املغرب االتفاقيات ذات الطابع االقتصادي و عدد : 1.2.1المؤشر 

مواكبة الفاعلني غري احلكوميني يف  : 3.1الهدف 
 إطار الدبلوماسية املوازية

  لني غري احلكوميني املستفيدينعدد الفاع : 1.3.1المؤشر 
 عدد األنشطة املمولة : 2.3.1المؤشر 

تشجيع التعاون بني الدول اإلفريقية  : 4.1الهدف 
 اجملاورة لألطلسي

 لدول اإلفريقية اجملاورة لألطلسيعدد الزيارات العالية املستوى بني املغرب والدول األعضاء يف املؤمتر الوزاري ل:  1.4.1المؤشر 
 ت املنظمة يف إطار كتابة املؤمترعدد اللقاءا : 1.4.2المؤشر 

  : 2البرنامج رقم 
  واالجتماعيةالشؤون القنصلية 

 : البرنامج مسؤول
الشؤون القنصلية  مدير

 واالجتماعية

 ضمان جودة اخلدمات القنصلية : 1.2الهدف 

 ات التعريف الوطنية، و التأشرياتاألجل املتوسط لتسليم شهادات احلالة املدنية، جوازات السفر، بطاق : 1.1.2المؤشر 
 ة من طرف كل موظف قنصلي يف اليومللوثائق املسلمالعدد املتوسط  : 2.1.2المؤشر 
 االستقبالراكز القنصلية بأعوان نسبة تغطية امل : 3.1.2المؤشر 
 املعاجلة عن طريق موعد ) تأشرية(نسبة امللفات  : 4.1.2المؤشر 

ضمان احلقوق االجتماعية للمغاربة  : 2.2الهدف 
 املقيمني باخلارج

 والشكايات املعاجلةعدد الطلبات  : 1.2.2المؤشر 
 عدد اللجان املشرتكة املنعقدة للدفاع عن مصاحل املغاربة املقيمني باخلارج : 2.2.2المؤشر 

حتسني تدبري شؤون األجانب يف  : 3.2الهدف 
 املغرب

 عدد االجتماعات الثنائية واملتعددة االطراف اليت شارك هبا املغرب: 1.3.2المؤشر 
 نسبة معاجلة الطلبات املتوصل هبا: 2.3.2المؤشر 

  : 3البرنامج رقم 
  الدعم والقيادة

 : البرنامج مسؤول
المالية ونظم  الشؤون مدير

 المعلومات واللوجستيك

تقوية و تعزيز الشبكة الدبلوماسية و  : 1.3الهدف 
 القنصلية

 نسبة امتالك مباين الدولة : 1.1.3المؤشر 
 اخلاضعة لإلصالح و الرتميمعدد املباين  : 2.1.3المؤشر 

 عدد األشخاص الذين خضعوا للتكوين خالل السنة : 1.2.3المؤشر  تقوية وتأهيل املوارد البشرية: 2.3الهدف 
حتديث األنظمة املعلوماتية و أنظمة  : 3.3الهدف 

 التواصل
 (DNSSIالوطنية لسالمة األنظمة املعلوماتية )معدل املطابقة على مستوى أمن  األنظمة املعلوماتية مع اخلطة  : 1.3.3المؤشر 
 طط املديري  لألنظمة املعلوماتيةاملخ ربجمة يف إطارمعدل إجناز املشاريع امل : 2.3.3المؤشر 
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 والحكامة العامة الشؤونالمكلفة ب لدى رئيس الحكومة   ةالمنتدبالوزارة  

 

 المؤشرات األهداف البرامج

  : 1البرنامج رقم 
 والتعاون الشرائية القدرة الحكامة،

 
 

 : البرنامج مسؤول
 

 الشرائية القدرة ومحاية السوق تنظيم : 1.1الهدف 
 القانونية النصوص عدد : 1.1.1المؤشر 
 املقاصة نفقات يف التحكم نسبة : 2.1.1المؤشر 

 العمومية السياسات حكامة حتسني :2.1الهدف 
 العمومية السياسات مالءمة أجل من فعليا وضعها أو بلورهتا متت اليت اآلليات عدد : 1.2.1المؤشر 
 العمومية السياسات حكامة جمال يف القدرات تقوية أنشطة من املستفيدين عدد :2.2.1المؤشر

 الدويل البنك مع االسرتاتيجية الشراكة إطار تنفيذ إدارة :3.1الهدف 
 التنمية هيآت باقي مع التعاون وتقوية

 السنة يف املربمة واهلبات القروض اتفاقيات عدد : 1.3.1المؤشر 

  : 2البرنامج رقم 
  الدعم

 
 : البرنامج مسؤول

 

 املعلومات النظام توافر معدل :1.1.2المؤشر  التدبري وسائل حتديث :1.2الهدف 

 JFH/Agent :ب إليه ويرمز سنويا موظف لكل التكوين أيام عدد معدل :1.2.2المؤشر  املوارد تدبري ترشيد : 2.2الهدف 
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 وزارة العدل والحريات

 البرنامج األهداف المؤشرات
  القضايا تصفية سبةن :  1.1.1المؤشر 

 املدين امليدان يف املسجلة القضايا تصفية نسبة : 1.1.1.1المؤشر الفرعي 
 املدين امليدان يف الرائجة القضايا تصفية نسبة : 1.1.1.2المؤشر الفرعي 
 اجلنائي امليدان يف املسجلة القضايا من احملكومة القضايا نسبة : 1.1.1.3 المؤشر الفرعي

 اجلنائي امليدان يف الرائجة القضايا من احملكومة القضايا نسبة: 1.1.1.4 الفرعي المؤشر
 احلكم هيئة على إحالتها قبل تصفيتها متت اليت القضايا نسبة:  1.1.1.5 الفرعي المؤشر

 القضاء مساعدي على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة : 1.1.2 المؤشر
 القضائيني املفوضني على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة : 1.1.2.1 الفرعي المؤشر
 القضائيني اخلرباء على احملالة اإلجراءات تنفيذ نسبة:  1.1.2.2 الفرعي المؤشر

 املدين امليدان يف للملفات االفرتاضي العمر :1.1.3 المؤشر
 اجلنائي امليدان يف القضايا يف البت آجال معدل:  1.1.4 المؤشر

 القضايا تصفية وترية من الرفع  : 1.1الهدف 

 : 1البرنامج رقم 
 القضائية النجاعة

 :مسؤول البرنامج
 للوزارة العام الكاتب

 املدين امليدان يف املقدمة بالطلبات مقارنة األحكام تنفيذ نسبة : 1.2.1المؤشر 
 األسرة بقضاء املتعلقة األحكام تنفيذ نسبة : 1.2.2 المؤشر

 املدين امليدان يف الصادرة األحكام تنفيذ من الرفع  : 1.2الهدف 

 احملصلة املبالغ تطور نسبة:  1.3.1المؤشر 
  السنة خالل هبا املتحمل املبالغ من احملصلة املبالغ نسبة : 1.3.2 المؤشر

 وحتصيل الزجرية القضائية املقررات تنفيذ وترية من الرفع : 1.3الهدف 
 والصوائر الغرامات
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 املواطنني وعموم للمتقاضني املوجهة اإللكرتونية اخلدمات عدد:  1.4.1 المؤشر
 وحتيينها جتميعها مت اليت القانونية النصوص عدد:  1.4.2 المؤشر
 واألطفال بالنساء التكفل خاليا وجتهيز تفعيل نسبة:  1.4.3 المؤشر
 واألطفال بالنساء التكفل خاليا صعيد على هبم املتكفل واألطفال النساء نسبة:  1.4.3.1 الفرعي المؤشر
 اجملهزة واألطفال بالنساء التكفل خاليا نسبة:  1.4.3.2 الفرعي المؤشر
 القضائية املساعدة من املستفيدين املتقاضني عدد:  1.4.4 المؤشر

 )االبتدائية احملاكم أمام الدعاوى عن القضائية الرسوم أداء من باإلعفاء املقررات عدد:  1.4.4.1 الفرعي مؤشرال
 واالستئناف(

 )االبتدائية احملاكم أمام املرفوعة الدعاوى يف حمام بتعيني املتعلقة املقررات عدد:  1.4.4.2 الفرعي المؤشر
 واالستئناف(

 العائلي التكافل صندوق من املستفيدات النساء نسبة: 1.4.5 المؤشر

 والعدالة القانون إىل الولوج تسهيل:  1.4 الهدف

 املفعلة املقيمني القضاة مراكز عدد:  1.5.1 المؤشر
 احملدثة احملاكم عدد: 1.5.2 المؤشر

 املتقاضني من القضائية اخلدمة تقريب:  1.5 الهدف

 : 2البرنامج رقم   االعتقال ألماكن القضائية املراقبة تعزيز : 2.1الهدف   االعتقال ألماكن املراقبة زيارات عدد:  2.1.1المؤشر 
 والحريات الحقوق تعزيز

 البرنامج: مسؤول
 والعفو الجنائية الشؤون مدير 

 التعذيب من احلماية   : 2.2الهدف  الطبية اخلربة لطلبات القضائية السلطات استجابة نسبة :2.2.1 المؤشر 

 االحتياطي االعتقال نسبة:  2.3.1 المؤشر
 االحتياطي االعتقال بدائل من املستفيدين األشخاص نسبة:  2.3.2 المؤشر

 االحتياطي االعتقال ترشيد:  2.3 الهدف
 

  واحلريات العدل لوزارة بالنسبة للحكومة التشريعي املخطط تنفيذ نسبة:  3.1.1 المؤشر
 املعدلة أو املعدة التنظيمية أو التشريعية النصوص عدد: 3.1.2 المؤشر

 املدين امليدان يف املعدلة أو املعدة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع عدد:  3.1.2.1 الفرعي المؤشر
 امليدان يف املعدلة أو املعدة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع عدد:  3.1.2.2 الفرعي المؤشر
 اجلنائي

 والتنظيمية التشريعية الرتسانة وتطوير حتديث:  3.1 الهدف

 :3البرنامج رقم 
 القضائية المنظومة تحديث

 والقانونية
 مسؤول البرنامج:
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 اجلنائي امليدان يف تبسيطها أو حتديثها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  3.2.1 المؤشر
 املدين امليدان يف توحيدها أو تبسيطها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  3.2.2 المؤشر

 املدين امليدان يف تبسيطها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 3.2.2.1 الفرعي المؤشر
 املدين امليدان يف توحيدها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 3.2.2.2 الفرعي ؤشرالم

 األعمال مناخ لتحسني تبسيطها أو حتديثها مت اليت واإلجراءات املساطر عدد: 3.2.3 المؤشر

 واإلجراءات املساطر وتوحيد وحتديث تبسيط:  3.2 الهدف

 العام الكاتب

 املعلوماتية التطبيقات من احملاكم تغطية نسبة:  3.3.1 المؤشر
 حوسبتها متت اليت واإلجراءات املساطر عدد:  3.3.2 المؤشر
 املعلوميايت بالنظام واإلجراءات املساطر وحتيني تضمني نسبة: 3.3.3 المؤشر

 املعلوماتية واألنظمة الربامج توفري:  3.3 الهدف

  املالئمة البنايات نسبة : 4.1.1 المؤشر
 املكتبيات تدبري جناعة نسبة  : 4.1.2 المؤشر
 للمحاكم املعلوماتية التغطية نسبة:  4.1.3 المؤشر
 املعلوماتية التحتية البنية من احملاكم تغطية نسبة:  4.1.3.1 الفرعي المؤشر
 املعلوماتية التجهيزات من احملاكم تغطية نسبة:  4.1.3.2 الفرعي المؤشر
 (VPN, ADSL,LL)التواصل  بنية من احملاكم تغطية نسبة:  4.1.3.3 الفرعي المؤشر

 املعلوماتية التحتية والبنية التجهيزات البنايات، توفري : 4.1الهدف 

 : 4البرنامج رقم 
 المواكبة والقيادة
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب

 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة   :4.2.1المؤشر 
 التكوين من املستفيدين األطر نسبة   : 4.2.2المؤشر 
 التكوين من املستفيدين القضاة نسبة:  4.2.2.1 الفرعي المؤشر
 التكوين من املستفيدين املوظفني نسبة:  4.2.2.2 الفرعي المؤشر

 البشرية املوارد تدبري جناعة : 4.2الهدف 

 املعلنة العروض بطلبات مقارنة عليها املصادق الصفقات نسبة : 4.3.1 المؤشر
 املراقبة مهام مشلتها اليت احملاكم نسبة:  4.3.2 المؤشر

 مشلتها اليت والتحصيل التبليغ ووحدات والصناديق احلسابات مكاتب نسبة:  4.3.2.1 الفرعي المؤشر
 املراقبة مهام

 كتابة هيئة ملوظفي واملهنية اإلدارية املراقبة مهام مشلتها اليت احملاكم نسبة:  4.3.2.2 الفرعي المؤشر
 الضبط

 التسيري حساب أعدت اليت والصناديق احلسابات مكاتب نسبة:  4.3.3 المؤشر

 املراقبة وتعزيز اإلداري األداء جناعة من الرفع  4.3الهدف 
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