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1. تقديم موجز االستراتيجية 
على مدى عقود، جعل المغرب من حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة أولوية وطنية، وتم تأكيد 
هذه اإلرادة على أعلى مستوى في الدولة. ويتجلى ذلك من خالل العديد من التوجيهات السامية لصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس نصره اللـه، المتضمنة في خطبه ورسائله، والمرتبطة بضرورة الحفاظ على 

الموارد الطبيعية للبالد وحماية بيئتها وتثمينها.

وفي هذا اإلطار، فإن البرامج الحكومية، في السنوات األخيرة، أكدت عزم الحكومات المتعاقبة على 
اعتماد وتنفيذ سياسات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وإدماج البعد البيئي واالستدامة في مختلف 

استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية.

وفي هذا الصدد، حقق المغرب تقدما كبيرا على مستوى تعزيز اإلطار المؤسساتي والقانوني، وتقوية 
أجهزة الوقاية واليقظة، وتنفيذ االستراتيجيات والخطط والبرامج في مجال حماية البيئة وتثمينها، وكذلك 
وضع تدابير مصاحبة، مثل اآلليات االقتصادية والمالية، والشراكات، والتربية البيئية، والتوعية، 

والتعاون الدولي بما في ذلك التعاون جنوب-جنوب. 

وقد تم تحقيق هذه الخطوات الهامة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ضمن مسلسل يستند 
إلى مرجعيات أساسية، نذكر من أهمها مقتضيات دستور 2011، والقانون اإلطار رقم 99.12 
بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، واالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها 

من طرف المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017.

التوجهات االستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

 من أجل تحقيق رؤيتها االستراتيجية وبلوغ أهدافها المسطرة، ترتكز كتابة الدولة المكلفة بالتنمية 
المستدامة على ثمانية (8) توجهات استراتيجية وهي:

تعزيز حماية البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين والمواطنات؛  .1
تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر من خالل تطوير أنشطة مُذرة للدخل مع األخذ بعين  .2

االعتبار مقاربة النوع؛ 
ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة؛ .3

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية  .4
المستدامة؛

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

السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي؛  .6
السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، .7

تعزيز تنظيم ونجاعة تدبير كتابة الدولة على المستويين الوطني والترابي في إطار مقاربة تأخذ  .8
بعين االعتبار التكافؤ بين المرأة والرجل. 

األولويات األساسية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

في إطار تنفيذ توجهاتها االستراتيجية، حددت كتابة الدولة أولوياتها األساسية، على المدى القصير 
والمتوسط، فيما يلي:
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- ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة تماشيا مع أهداف الجهوية المتقدمة وميثاق الالتمركز حسب 
العناصر التالية:

تنسيق وتتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني والترابي؛ 
تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ 

تعزيز المراقبة البيئية والتنسيق مع الهيآت المعنية؛ 
تعزيز دور مركز الكفاءات للتغير المناخي (4C Maroc)؛ 

تقوية أجهزة الرصد واليقظة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، 
اعتماد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لمنظومة تأمين الجودة. 

- التأهيل البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين:

تحسين جودة الهواء: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء للفترة 2017-2030 والذي  
يهدف إلى تعزيز وتقوية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وكذا تقليص ملوثات الهواء الناتجة 

خصوصا عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل ؛

تحسين تدبير التطهير السائل والعمل على تعميمه: إعداد والمصادقة على البرنامج الوطني  
للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من خالل دمج ثالث برامج وهي 
البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني 
للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني إلعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، مع 
وضع الترتيبات القانونية والتقنية ألجل تمكين الصندوق الوطني للتطهير السائل من الدعم 

المباشر للجماعات القروية وكذا المراكز الصاعدة. 

تحسين تدبير النفايات الصلبة: تم في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية إلى حدود  
شتنبر  2018إنجاز 25 مطرحا مراقبا وإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا. وستتم متابعة تنفيذ 
هذا البرنامج من خالل المخطط الخماسي 2018-2022 لترميم وتأهيل المطارح العشوائية، 

وكذا إنجاز 50 مركزا لطمر وتثمين النفايات في أفق 2022.

-تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر عن طريق :

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

تشجيع خلق فرص الشغل في المهن والوظائف الخضراء والمستدامة، وخاصة عبر  
إعطاء االنطالقة لبرنامج يهم دعم المشاريع في مجال فرز وتثمين النفايات المقدمة من 
طرف المقاوالت والتعاونيات المشتغلة والنشيطة في المجال؛ وأيضا من خالل هيكلة مجموعة 
من منظومات تثمين النفايات تهم باألساس البطاريات المستعملة، والعجالت المستعملة، والزيوت 
الغذائية المستعملة والدهون الحيوانية، والزيوت الصناعية المستعملة، والورق والكارتون، 
ونفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية، ونفايات البناء والهدم، وهياكل السيارات المنتهية 

الصالحية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات.

مكافحة التلوث الصناعي وتحسين تدبير المواد الكيميائية الخطرة: خالل سنة 2017، تم التوقيع  
على 18 اتفاقية لتمويل انجاز محطات لمعالجة المقذوفات السائلة بالشركات الصناعية بهبة تقدر 
ب 77 مليون درهم في إطار اآللية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي 
(MVDIH). كما تم إعطاء االنطالقة للمرحلة الثانية لمشروع التدبير العقالني للتخلص النهائي 
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من المخزون المتبقي من "ثنائي فنيل متعدد الكلور" (PCB) وإرساء شروط االستدامة في هذا 
المجال. وستستمر كتابة الدولة في دعم الصناعيين لمكافحة التلوث الصناعي بجميع أشكاله.

- الحفاظ على الموارد الطبيعية واألوساط البيئية وتثمينها من خالل:

المساهمة في الحفاظ على الساحل واستصالحه عبر إعداد المخطط الوطني للساحل وبرنامج  
مراقبة جودة مياه االستحمام، مع إضافة رصد جودة رمال الشواطئ إلى البرنامج، وكذا إنجاز 

المشاريع النموذجية للتدبير المندمج للساحل؛

المساهمة في حماية األوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية؛ 

المساهمة في مكافحة اآلثار السلبية للتغير المناخي عبر إعداد المخطط الوطني والمخططات  
الجهوية للمناخ.

- تعبئة الفاعلين والشركاء في مجال البيئة والتنمية المستدامة عبر:

تعزيز الشراكة مع الفاعلين األساسيين في هذا المجال (الجماعات الترابية، والقطاع الخاص،  
والمجتمع المدني، ومعاهد البحث العلمي)؛

تعزيز التعاون الدولي والتعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول اإلفريقية، وذلك باستثمار  
الخبرة المغربية لتقوية القدرات لدى الشركاء األفارقة، وخاصة عبر مركز الكفاءات للتغير 

. (4C Maroc) المناخي

تعزيز التوعية والتربية البيئية من خالل متابعة تنفيذ البرنامج المندمج للتحسيس والتربية على البيئة 
والتنمية المستدامة.

تنفيذ استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
في إطار تنفيذ هذه االستراتيجية، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130-13، تم 

تحديد ثالثة (3) برامج وهي:

البرنامج األول (500): الريادة والدعم؛ 
البرنامج الثاني (501): ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين، 

البرنامج الثالث (502): حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر.  

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

وتجدر اإلشارة إلى أن تفعيل هذه االستراتيجية وتحقيق أهدافها المسطرة سيتم من خالل تنفيذ مختلف 
مخططات العمل السنوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
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2. تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 

 
•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%
مشروع قانون المالية لسنة 2019/ 

قانون المالية للسنة 2018

الميزانية العامة
(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2019

الميزانية العامة
(قانون المالية للسنة

 ( 2018
الفصل

2,13 65 593 000 64 224 000 الموظفون

- 105 160 000 105 160 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

-0,09 910 000 000 910 800 000 االستثمار

0,05 1 080 753 000 1 080 184 000 المجموع

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

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة الميزانية العامة

 
مجموع مشروع قانون 
المالية للسنة 2019  تحويالت أو 

دفوعات 
مشروع قانون 

المالية للسنة 2019 تحويالت أو دفوعات  مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

الفصل

     65 593 000 الموظفون

   600 000 600 000 105 160 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

   1 500 000 1 500 000 910 000 000 االستثمار 

476 753 000 804 000 000 200 000 000 2 100 000 2 100 000 1 080 753 000 المجموع

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 

يعد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث مرفقا للدولة مسير بطريقة مستقلة، وطبقا لمقتضيات 
المرسوم رقم 758-14-2 المنظم والمحدد الختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية 
المستدامة، الصادر في 30 من صفر 1436 (23 دجنبر 2014)، ويقوم المختبر الوطني للدراسات 

ورصد التلوث بالمهام التالية:



 

مشروع نجاعة األداء  9 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

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

مراقبة التلوث لدعم تنفيذ برامج تدبير وحماية البيئة؛ 

المشاركة في احترام المواثيق الدولية واإلقليمية المتعلقة برصد ومراقبة التلوث؛ 

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

مساعدة السلطات العمومية لحل النزاعات البيئية؛ 

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

 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة: 

في إطار تنفيذ أحكام القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصالح البيئة ولتمكين تسجيل المعامالت 
الخاصة بها، تم استصدار، من خالل القانون المالي لسنة 2017 الذي عدل وتمم بمقتضى الظهير 
الشريف رقم 1.15.150 صادر في 07 ربيع األول 1437 (19 دجنبر 2015) بتنفيذ قانون 
المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، حساب خاص بعنوان" الصندوق الوطني لحماية البيئة 
والتنمية المستدامة". ونم تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بتدبيره. ويهدف هذا 

الصندوق إلى تشجيع مشاريع التنمية الهادفة إلى حماية واستصالح البيئة. 

ومن بين العائدات المخصصة للصندوق نذكر ما يلي:

- الهبات والتبرعات.

- مخصصات من الميزانية العامة.

- مساهمات ومشتركات مختلفة حسب القوانين الجاري بها العمل.

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

لمحاربة التلوث الصناعي.
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3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2019)
مشروع قانون المالية 
للسنة 2019 / قانون 
المالية للسنة 2018

فصل االستثمار فصل المعدات 
والنفقات المختلفة فصل الموظفين 

الميزانية العامة
(قانون المالية لسنة 

(2018
البرامج

2,33 17 700 000 62 010 000 65 593 000 141 994 000 الريادة والدعم

-14,08 14 300 000 42 150 000 - 65 700 000 ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 
المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

0,75 878 000 000 1 000 000 - 872 490 000 حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال 
نحو االقتصاد االخضر

0,05 910 000 000 105 160 000 65 593 000 1 080 184 000 المجموع

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل اإلخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

65 593 000 الريادة والدعم

- ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين

- حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر
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4. تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 

برنامج 500 : الريادة والدعم

•       جدول 4 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
200 000 - 200 000 المجلس الوطني للبيئة

2 300 000 - 2 300 000 مساعدة لألعمال اإلجتماعية

63 010 000 12 000 000 51 010 000 دعم المهام

14 200 000 5 700 000 8 500 000 تحديث اإلدارة
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برنامج 501 : ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين 
األساسيين

•       جدول 5 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
2 500 000 - 2 500 000 دعم المراقبة البيئية

8 200 000 1 500 000 6 700 000 تعزيز آليات رصد التلوث 

5 600 000 - 5 600 000 ترسيخ جهاز اليقظة البيئية 
والتنمية المستدامة 

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

الصحة

6 000 000 - 6 000 000 تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية 
والتخطيط

4 550 000 - 4 550 000 قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية 
الوطنية للتنمية المستدامة

1 400 000 - 1 400 000 دعم الجمعيات البيئية

6 400 000 - 6 400 000
تقوية قدرات الجماعات الترابية 

في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة

600 000 - 600 000 دعم البحث- التنمية في مجال 
البيئة والتنمية المستدامة

3 000 000 3 000 000 - تعزيز التعاون الدولي 
والدبلوماسية البيئية

6 600 000 3 000 000 3 600 000 إعالم وتوعية

5 300 000 1 800 000 3 500 000 التربية البيئية

5 000 000 5 000 000 - البرنامج الوطني لمكافحة 
االحتباس الحراري

1 000 000 - 1 000 000 إدماج التنوع البيولوجي في 
السياسات القطاعية
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•       جدول 6: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

2 050 000 1 500 000 550 000 تعزيز آليات رصد التلوث 
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برنامج 502 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

•       جدول 7 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
600 000 000 600 000 000 - البرامج الوطنية للتطهير

14 000 000 14 000 000 -
برنامج الوقاية ومحاربة التلوث 

الصناعي بقطاعات الصناعة 
والحرف التقليدية

64 000 000 64 000 000 - حماية وتثمين األوساط البيئية

1 000 000 - 1 000 000 التدبير المندمج للساحل

•       جدول 8: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

200 000 000 البرنامج الوطني لتدبير النفايات 
المنزلية والمماثلة لها
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5. توزيع جهوي العتمادات البرامج 

•        جدول 9: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب الجهات 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة 
الجهات

1 009 160 000 910 000 000 99 160 000 المصالح المشتركة

1 000 000 - 1 000 000 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

1 000 000 - 1 000 000 جهة الشرق

- - - جهة فاس - مكناس

- - - جهة الرباط - سال- القنيطرة

- - - جهة بني مالل - خنيفرة

1 000 000 - 1 000 000 جهة الدار البيضاء- سطات

- - - جهة مراكش - آسفي

1 000 000 - 1 000 000 جهة درعة - تافياللت

- - - جهة سوس - ماسة

1 000 000 - 1 000 000 جهة كلميم - واد نون

1 000 000 - 1 000 000 جهة العيون -الساقية الحمراء

- - - جهة الداخلة - واد الذهب
1 015 160 000 910 000 000 105 160 000 المجموع
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6. برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 

•       جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2019 ,2020 ,2021 ) العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة 
النفقة

اإلسقاطات 
 2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

83 382 233 75 820 303 65 593 000 77 335 145 64 224 000 نفقات الموظفين

117 070 000 117 470 000 105 160 000 142 740 000 105 160 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

1 089 300 000 1 083 900 000 910 000 000 1 724 000 000 910 800 000 نفقات االستثمار

1 289 752 233 1 277 190 303 1 080 753 000 1 944 075 145 1 080 184 000 المجموع

•        جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) العتمادات مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

اإلسقاطات 
2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

3 000 000 3 000 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

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

- - - - - الفئات األخرى للحسابات الخصوصية
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•       جدول 12 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) حسب البرامج 

اإلسقاطات
2021

اإلسقاطات
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة
2018

 

الريادة والدعم     

197 552 233 177 840 303 145 303 000 176 035 145 141 994 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 

المستدامة وتعبئة الفاعلين 
األساسيين

86 200 000 94 750 000 56 450 000 113 250 000 65 700 000 الميزانية العامة 

3 000 000 3 000 000 2 050 000 2 100 000 2 100 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - 2 718 000 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

حماية وتثمين البيئة وتشجيع      
االنتقال نحو االقتصاد االخضر

1 006 000 000 1 004 600 000 879 000 000 13 785 000 872 490 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 197 282 000 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات األهداف البرامج
مؤشر 1.1.500  : نسبة النجاعة المكتبية  هدف 1.500   : تحسين التدبير المكتبي

مؤشر 1.1.2.500  : نسبة النساء المستفيدات 
من التكوينات

مؤشر 2.1.2.500  : نسبة الرجال المستفيدين 
من التكوينات

مؤشر 1.2.500  : نسبة الموظفات و الموظفين 
المستفيدين من التكوين

مؤشر 2.2.500  : معدل نجاعة تدبير الموارد  
البشرية

مؤشر 3.2.500  : تطور عدد النساء  
المترشحات لمنصب مسؤولية

مؤشر 4.2.500  : معدل نجاعة االداء لنظم  
المعلومات

هدف 2.500   : تحديث وترشيد تدبير الموارد

مؤشر 1.3.500  : نسبة المشاريع المنجزة  
لمقاربة النوع والبيئة

هدف 3.500   : إدماج مقاربة النوع في البرامج 
واألنشطة البيئية

:  500

الريادة والدعم

 

مسؤول البرنامج   :

السيد الكاتب العام.

مؤشر 1.1.501  : نسبة النصوص المنشورة  
في الجريدة الرسمية

مؤشر 2.1.501  : نسبة تنفيذ المخطط الوطني  
للمراقبة البيئية 

هدف 1.501   : تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة 
البيئية

 
مؤشر 1.2.501  : نسبة القياسات والتحاليل 

التي يسهر على إنجازها المختبر الوطني 
للدراسات ورصد التلوث

مؤشر 2.2.501  : نسبة الموافقات البيئية  
المسلمة في اآلجال القانونية

هدف 2.501   : تقوية ودعم أجهزة المراقبة 
واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية 
والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة

:  501

ترسيخ الحكامة البيئية 
والتنمية المستدامة وتعبئة 

الفاعلين األساسيين
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

 
مؤشر 3.2.501  : نسبة الجهات التي تبنت نظم 

المعلومات الجهوية حول البيئة والتنمية 
المستدامة

 
مؤشر 4.2.501  : نسبة الجهات التي اعتمدت 

خطة عمل جهوية لتعزيز جانب التنمية 
المستدامة في البرنامج الجهوي للتنمية

مؤشر 5.2.501  : نسبة أنشطة التعاون الدولي  
المنجزة

 
مؤشر 1.3.501  : نسبة االتفاقيات الموقعة من 

أجل تطبيق االستراتيجية الوطنية للتنمية 
المستدامة

مؤشر 2.3.501  : نسبة المشاريع المنجزة  
بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين

مؤشر 3.3.501  : نسبة إنجاز حمالت التربية  
والتحسيس

مؤشر 4.3.501  : نسبة المشاريع المنجزة من  
طرف جمعيات نسائية

هدف 3.501   : تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز 
التنمية المستدامة

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

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

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

مسؤول البرنامج   :

السيد مدير الشراكة 
والتواصل والتعاون.

مؤشر 1.1.502  : نسبة معالجة المياه العادمة 

مؤشر 2.1.502  : نسبة طمر النفايات بمراكز  
طمر وتثمين النفايات

مؤشر 3.1.502  : نسبة المطارح المؤهلة 

 
مؤشر 4.1.502  : عدد المشاريع المتعلقة 
بالوقاية من التلوث الصناعي وتدبير المواد 

الكيماوية الخطرة

هدف 1.502   : الحفاظ على البيئة و تحسين 
ظروف عيش المواطن

:  502

حماية وتثمين البيئة وتشجيع 
االنتقال نحو االقتصاد االخضر
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مؤشر 1.2.502  : عدد المشاريع المتعلقة 

بحماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج 
للساحل

مؤشر 2.2.502  : نسبة إنجاز التصاميم  
الجهوية للساحل

هدف 2.502   : حماية وتثمين األوساط البيئية

مؤشر 1.3.502  : عدد منظومات تثمين  
النفايات التي تم خلقها

هدف 3.502   : تشجيع االنتقال نحو االقتصاد 
األخضر

مسؤول البرنامج   :

السيد مدير البرامج 
واإلنجازات
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 
 
 
 
 
 
 

تقديم البرامج
الجزء 
الثاني
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برنامج 500 : الريادة والدعم

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يهدف برنامج القيادة والدعم إلى مواكبة السياسة البيئية المعتمدة في مختلف البرامج واألنشطة التي 
تشرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على إنجازها لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر من خالل 
تدبير فعال للموارد البشرية وترشيد الموارد المادية والمالية وتحسين آليات التدبير المؤسساتي لإلدارة 

المركزية والمصالح الالممركزة.

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

  1.1دعم المهام

لمواكبة تنزيل الرؤية االستراتيجية لكتابة الدولة وتحقيق األهداف واألولويات المسطرة والتي تتضمن 
تفعيل الهيكلة التنظيمية وتعزيز الالتمركز في العمل البيئي على المستوى الترابي، قامت كتابة الدولة 
باعتماد عدة إجراءات ترتكز على الحكامة الجيدة للموارد البشرية والمالية والمادية قصد وضع رهن 
إشارة الموظفين الوسائل واآلليات الضرورية لتحسين ظروف وجودة العمل والتي ستمكنهم من القيام 

بمهامهم وتحقيق األهداف المرجوة.

  2.1تحديث اإلدارة

1.2.1  تحديث وترشيد تدبير الموارد

يتطلب إنجاح تنفيذ األوراش والبرامج البيئية، وضع سياسة لتدبير الموارد البشرية تستند على التوفيق 
بين التكوين والوظيفة، الشيء الذي يتطلب دعم القدرات والتدبير الجيد للرأسمال البشري، من خالل 
رفع مستوى الكفاءات التي تتوفر عليها كتابة الدولة، عبر برامج للتكوين المستمر لتأهيل هذا 

الرأسمال البشري وجعله في خدمة التنمية.

وفي هذا اإلطار، وإلبراز المجهودات المبذولة في مجال التكوين المستمر واالهتمام بضرورة استفادة 
النساء والرجال من هذا التكوين بشكل متكافئ، فقد تم خلق مؤشرين فرعيين يتعلقان بحساب نسبة 

الموظفين والموظفات المستفيدين من التكوين.

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

كما أنه في إطار دعم مقاربة النوع، تم خلق مؤشر يمكن من تقييم المجهودات المبذولة من طرف 
كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل تحفيز وتشجيع الموظفات بالقطاع على تقديم 

ترشيحاتهن لشغل مناصب المسؤولية إذا كن يتوفرن على شروط الترشيح المطلوبة.

  2.2.1 تفعيل نظام المعلومات بكتابة الدولة
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يهدف هذا المحور إلى تزويد كتابة الدولة بمخطط تدبيري للمعلوميات ونظم للمعلومات. في هذا 
الصدد، شرعت كتابة الدولة في إعداد دراسة تتعلق بإحداث نظام للمعلومات تسعى من خالله لتحسين 

التدبير وآلية مساعدة على اتخاذ القرار وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والمواطنين.

  3.2.1مقاربة النوع االجتماعي

تهدف إستراتيجية إدماج مقاربة النوع إلى إعداد برنامج عمل من شأنه أن يعزز مفهوم مقاربة النوع 
بأنشطة وبرامج كتابة الدولة، وكذا تعزيز القدرات الستيعاب هذه المقاربة والحث على تبني مبدأ 
المساواة بين الجنسين، وترسيخ هذه الثقافة داخل القطاع. كما سيتم اعتماد عدة آليات وأدوات 

للتحسيس والتوعية في هذا المجال.

2. مسؤول البرنامج 

السيد الكاتب العام.

3. المتدخلين في القيادة 

القسم المالي والشؤون العامة، 
قسم الموارد البشرية،  

مصلحة أمن النظم المعلوماتية،  
وحدة مقاربة النوع االجتماعي. 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.500: تحسين التدبير المكتبي

المؤشر 1.1.500 : نسبة النجاعة المكتبية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  18 700  19 049  18 850  27 591  13 566  15 745 درهم/مكتب

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يمكن حساب هذا المؤشر من خالل تتبع متوسط التكلفة السنوية للمكتب الواحد بالنسبة لمجموع 
حظيرة المكاتب بالوزارة.
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طريقة الحساب:
البسط : مجموع التكلفة المكتبية وتتضمن اقتناء الحواسيب والطابعات والمواد االستهالكية وصيانة 

المعدات المعلوماتية.
المقام : عدد المكاتب بكتابة الدولة. 

■      مصادر المعطيات

قسم المالية والشؤون العامة

قسم الموارد البشرية/مصلحة تدبير وصيانة نظم المعلوميات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يختلف متوسط التكلفة السنوية من مكتب إلى آخر مما يؤثر على: 

·  تقييم وحساب المؤشر،
·  تحديد الفارق الموجود بين عدد المكاتب وعدد الموظفين.

■      تعليق

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

2018، تطورا تصاعديا من ناحية التكلفة المالية.
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الهدف 2.500: تحديث وترشيد تدبير الموارد

المؤشر 1.2.500 : نسبة الموظفات و الموظفين المستفيدين من التكوين 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2022 80 75 70 60 0 10 % المؤشر نسبة الموظفات و الموظفين المستفيدين من 
التكوين 

2022 50 50 50 50 0 28,50 % نسبة النساء المستفيدات من التكوينات 

2022 50 50 50 50 - 71,50 % نسبة الرجال المستفيدين من التكوينات 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يُمكن هذا المؤشر من تقييم المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 
في مجال التكوين المستمر.

طريقة الحساب:
حصر عدد الموظفات والموظفين الذين تلقوا تكوينا سواء في المجال التقني أو المالي أو المهني أو 
التدبير أو التواصل على المستويين المركزي والجهوي، ثم تحديد نسبته من العدد اإلجمالي 

للموظفين.

البسط : عدد المستفيدين من التكوين المستمر.
المقام : العدد اإلجمالي للموظفين بكتابة الدولة.

■      مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية / مصلحة تدبير الوظائف وتطوير الكفاءات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

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

■      تعليق
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من الناحية العددية ال يعكس هذا المؤشر بشكل فعلي النسبة الحقيقية للمستفيدين من التكوين بكتابة 
الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك ألن بعض الموظفين يمكن أن يستفيدوا من أكثر من تكوين 
واحد. كما أن المؤشر ال يسمح في الوقت الراهن بتقييم نتائج التكوين وتحديد قيمته المضافة على 
مستوى العمل، ألن ذلك يحتاج إلى سنتين على األقل للتحقق من مدى تأثير هذا التكوين على 

مردودية الموظف الذي استفاد من التكوين.

المؤشر 2.2.500 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  2,23  1,70  1,75  1,80  1,84  2,13 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من احتساب نسبة الموظفين المكلفين بتدبير الموارد البشرية من العدد اإلجمالي 
لموظفي كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

طريقة الحساب:

البسط : عدد مسيري الموارد البشرية أي الموظفين العاملين بمصالح الموارد البشرية.
المقام: العدد اإلجمالي للموظفين (بما فيهم موظفي هذا القطاع الملحقين بإدارات أو جهات أخرى 
الذين يتم تدبير مسارهم الوظيفي من طرف المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بهذا القطاع).

■      مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية / مصلحة تدبير المسارات االدارية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

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

■      تعليق

تم اعتماد النسبة المستهدفة لهذا المؤشر المتمثلة في حدود % 2.23، على أساس توظيف 20 
موظفا جديدا برسم سنتي 2019 و 2020.
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المؤشر 3.2.500 : تطور عدد النساء المترشحات لمنصب مسؤولية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع قانون 
المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 26 26 24 22 18 16 % المؤشر تطور عدد النساء المترشحات لمنصب 
مسؤولية 

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يُمكن هذا المؤشر من تقييم المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من 
أجل تحفيز وتشجيع الموظفات بالقطاع على تقدم ترشيحاتهن لشغل مناصب المسؤولية إذا كن يتوفرن 

على شروط الترشيح المطاوبة. 
طريقة الحساب:

حصر عدد الموظفات اللواتي تقدمن بترشحيهن لشغل مناصب المسؤولية المفتوحة للتباري من مجموع 
المترشحين، على أن تتوفر هؤالء الموظفات على الشروط المطلوبة للترشيح.

■      مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية/مصلحة تدبير الوطائف وتطوير الكفاءات

وحدة مقاربة النوع االجتماعي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

المؤشر 4.2.500 : معدل نجاعة االداء لنظم المعلومات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  80  70  60  55  50  44 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 
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يمكن حساب هذا المؤشر من تتبع معدل تأهيل وتقدم نظام المعلومات الخاص بكتابة الدولة المكلفة 
بالتنمية المستدامة ومدى تطور نجاعة أدائه.

 
طريقة الحساب:

هو المتوسط الحسابي المرجح للمؤشرات المتعلقة بما يلي:
·  قيادة نظام المعلومات؛ 

·  تقييم مدى مالئمة نظام المعلومات مع استراتيجية ومهام واختصاصات كتابة الدولة؛
·  تطوير التطبيقات؛
·  صيانة التطبيقات؛

·  تدبير وصيانة البنية التحتية المعلوماتية؛
·  أمن نظم المعلومات؛

·  تدبير العالقة مع المستعملين.

■      مصادر المعطيات
·  مصلحة أمن نظم المعلومات؛

·  مصلحة تدبير وصيانة النظم المعلوماتية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

تم حساب هذا المؤشر ابتداء من سنة 2017.
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الهدف 3.500: إدماج مقاربة النوع في البرامج واألنشطة البيئية

المؤشر 1.3.500 : نسبة المشاريع المنجزة لمقاربة النوع والبيئة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  85  62,50  37,50  12,50 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

 
يُمَكن هذا المؤشر من تقييم المجهود المبذول من طرف كتابة الدولة من أجل إدماج مقاربة النوع في 
العمل البيئي وإبراز دوره في المساهمة في تدبير الشأن البيئي وفي تحقيق التنمية المستدامة. كما 
يبرز مدى مواكبة القطاع للتدابير واالستراتيجيات الحكومية المعتمدة ببالدنا، والتي تسعى إلى تعزيز 

مبدأ المساواة بين الجنسين في البرامج التنموية والبيئية.  
 

طريقة الحساب:
 

عدد األنشطة المنجزة بالنسبة لمجموع المشاريع المدرجة في مخطط العمل المتعلق بإدماج مقاربة 
النوع في العمل البيئي.

■      مصادر المعطيات

وحدة النوع والبيئة والتنمية المستدامة.

مديرية الشراكة والتعاون والتواصل

مديرية البرامج واإلنجازات

مديرية الرصد والدراسات التخطيط

مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد االخضر

قسم الموارد البشرية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
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بناء على المصادقة على استراتيجية ادماج مقاربة النوع االجتماعي في مجال البيئة والتتنمية 
المستدامة في مارس 2018 تم اعتماد برنامج عمل خاص ، تمت بلورته  في  مجموعة من 

المشاريع ارتكزت اساسا على محورين اساسين  :

وضع اطار مؤسساتي دائم الدماج مقابة النوع في ميدان البيئة و التتنمية المستدامة.  
ادماج مقاربة النوع في برمجة و تخطيط مشاريع كتابة الدولة. 
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برنامج 501 : ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين 
األساسيين

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

   يتم تفعيل استراتيجية كتابة الدولة من خالل تنفيذ مختلف مخططات العمل السنوية لكتابة الدولة 
والتي تتضمن دعم الحكامة البيئية وترسيخ أسس التنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين وتعزيز التعاون 

الدولي. 

ومما ال شك فيه، فإن تنفيذ استراتيجية كتابة الدولة يستوجب تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي 
للتنمية المستدامة ووضع آليات إلدماج حماية البيئة في مختلف المجاالت المجتمعية والتنموية على 

الصعيد الوطني والترابي. 

وفي هذا الصدد، تم إعداد هذا البرنامج من أجل تعزيز االستدامة، وذلك من خالل : 

استكمال اإلطار القانوني وتقوية االطار المؤسساتي. 
التقييم البيئي للمشاريع والبرامج والمخططات. 

تعزيز المراقبة وتطبيق القوانين البيئية. 
دعم الرصد وتتبع الحالة البيئية. 

دعم التعاون والتواصل والشراكة كوسيلة لتقوية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مجال  
المحافظة على البيئة.

التحسيس والتربية البيئية. 
تنسيق السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي. 

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير الشراكة والتواصل والتعاون.

3. المتدخلين في القيادة 

مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية؛ 
مديرية الرصد والدراسات والتخطيط؛ 

مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر؛ 
مديرية الشراكة والتواصل والتعاون؛ 

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث؛ 
المديريات الجهوية للبيئة.  
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.501: تعزيز اإلطار القانوني والمراقبة البيئية

المؤشر 1.1.501 : نسبة النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  60  55  50  50  - %

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

المنشورة مقارنة مع مشاريع النصوص القانونية المحالة إلى األمانة العامة للحكومة.
 

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

إلى تعزيز اإلطار التنظيمي في مجال حماية البيئة.
 

 طريقة الحساب:
- البسط: عدد النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية.

- المقام: عدد النصوص القانونية والتنظيمية المحالة على األمانة العامة للحكومة.

■      مصادر المعطيات

قسم الشؤون القانونية بمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

ترتبط الحدود والمعيقات واإلكراهات باألساس ببطء وتعقد مساطر الدراسة والتنسيق والتشاور 
مع مختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص وكذا على مستوى المصادقة ونشر النصوص 

في الجريدة الرسمية.

■      تعليق



 

مشروع نجاعة األداء  33 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

المؤشر 2.1.501 : نسبة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة البيئية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  85  80  70  50  30 %

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

الوطني للمراقبة البيئية.
 

تعريف:
يمكن هذا المؤشر من التعرف على إنجازات كتابة الدولة في مجال المراقبة البيئية المبرمجة (تفعيل 

الشرطة البيئية).
 

طريقة الحساب:
- البسط: عدد عمليات المراقبة المنجزة.

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

■      مصادر المعطيات
قسم المراقبة النزاعات بمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث

المديريات الجهوية للبيئة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 

■      تعليق

أعطيت انطالقة دراسة إعداد المخطط الوطني للمراقبة البيئية سنة 2017 ويوجد حاليا في مراحله 
األخيرة من اإلنجاز. وسيمكن هذا المخطط من تحديد الوحدات ذات األولوية للخضوع للمراقبة 

البيئية. فيما يخص سنة 2018، تمت مراقبة الوحدات المبرمجة ويبلغ عددها 50 وحدة.

وسيتم خالل سنة 2019، إعطاء االنطالقة الفعلية لتنفيذ المخطط الوطني للمراقبة البيئية السنوي 
والذي يحدد األنشطة وعدد الوحدات المستهدفة والبرنامج الزمني للمراقبة البيئية.
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

الهدف 2.501: تقوية ودعم أجهزة المراقبة واليقظة البيئية والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط 
في مجال البيئة والتنمية المستدامة

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

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  92  85  76  72  68 %

■      توضيحات منهجية
يساعد هذا المؤشر على حساب عدد القياسات والتحاليل التي يسهر على إنجازها المختبر الوطني 

للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة، ويشمل:

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

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

طريقة الحساب : 
 -البسط: عدد القياسات والتحاليل المنجزة سنويا.

- المقام: العدد المستهدف في أفق 2022 (ما مجموعه 60000 قياس وتحليل).

■      مصادر المعطيات

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

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

■      تعليق
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

المؤشر 2.2.501 : نسبة الموافقات البيئية المسلمة في اآلجال القانونية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  90  85  80  70  50 %

■      توضيحات منهجية
يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد الموافقات البيئية المسلمة ألصحاب المشاريع بالنسبة لعدد المشاريع 

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

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

الموافقة البيئية الخاصة بالمشاريع التنموية في اآلجال القانونية.
 

طريقة الحساب:
البسط: عدد الموافقات البيئية المسلمة في اآلجال القانونية. 

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

■      مصادر المعطيات

قسم التقييم البيئي
المديريات الجهوية للبيئة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
ترتبط الحدود ونقاط الضعف العراقيل المحتملة للمؤشر بما يلي:

·  وجود ثغرات في قانون دراسات التأثير على البيئة؛
·  العالقة بين مسطرة دراسات التأثير على البيئة والقوانين والمساطر االخرى؛

·  نقص في كفاءة بعض مكاتب الدراسات.

■      تعليق
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

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

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  75  50  25  0 %

■      توضيحات منهجية

المضمون: يرتكز هذا المؤشر على تزويد جهات المملكة بنظم للمعلومات الجهوية للبيئة والتنمية 
المستدامة، مما سيمثل أداة لدعم اتخاد القرار. 

األهداف: تهدف هذه النظم المعلوماتية أساسا الى وضع أداة عملية تسمح بدعم صنع القرار البيئي على 
مستوى المديريات الجهوية وشركائها، مما سيشكل منصة لتبادل وتشارك المعطيات والمعلومات 

الضرورية التخاد القرار.

و سوف يمكن تكييف هذه النظم حسب التقسيم اإلداري الجديد من األخذ بعين االعتبار قائمة المؤشرات 
البيئية واهداف التنمية المستدامة وكذا عوامل التغيرات المناخية.

المنهجية : سيتم انجاز هذه النظم حسب منهجية تشاركية تتناغم مع تلك التي سوف يتم اعتمادها على 
المستوى الوطني(SINEDD) ،  وذلك بغية ضمان توافقية بين المستوى الجهوي و الوطني.

طريقة حساب المؤشر:

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

المقام : مجموع الجهات.

■      مصادر المعطيات

• المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / مصلحة قاعدة المعطيات البيئية؛ 

• المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التابعة للمديريات الجهوية للبيئة؛ 

• الشركاء الجهويين (شبكة جمع وتبادل المعطيات).
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يرتبط هذا المؤشر بشكل خاص بمساهمة الشركاء الجهويين في تزويد هذه النظم بالبيانات والمؤشرات 
وكذا التزامهم بملء المؤشرات التي تدخل ضمن تخصصاتها وادماجها داخل نظام المعلومات الجهوي 
للبيئة والتنمية المستدامة. ومن بين عناصر نجاح هذه النظم، صحة المعلومة ونجاعتها وكذلك التوفر 

على الخرائط الموضوعاتية على صعيد كل جهة.

■      تعليق

يندرج إنجاز نظم المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى ال 6 جهات المتبقية للمملكة 
في إطار الالتمركز في تدبير أنجع وتحكم أفضل في المعطيات البيئية ومتابعة وتقييم المشاكل البيئية على 

صعيد الجهة، خاصة وضعية الموارد الطبيعية، مما يمثل أداة لدعم اتخاذ القرار. 

وبهذا، ستشكل هذه األنظمة لبنة معلوماتية هامة مما سيساعد في اغناء نظام المعلومات الوطني للبيئة 
والتنمية المستدامة.

المؤشر 4.2.501 : نسبة الجهات التي اعتمدت خطة عمل جهوية لتعزيز جانب التنمية المستدامة في 
البرنامج الجهوي للتنمية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  100  -  100  50  25  - %

■      توضيحات منهجية

تعريف:
يسمح هذا المؤشر بتعزيز جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة من خالل اعتماد خطة عمل جهوية 

لتعزيز جانب التنمية المستدامة في البرنامج الجهوي للتنمية.

طريقة حساب المؤشر:

البسط: عدد الجهات التي اعتمدت خطة عمل جهوية لتعزيز جانب التنمية المستدامة في البرنامج الجهوي 
للتنمية.

المقام: عدد مجموع الجهات.

■      مصادر المعطيات

المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة / مصلحة رصد الحالة البيئية والمراصد الجهوية للبيئة 
والتنمية المستدامة التابعة للمديريات الجهوية للبيئة.
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

الحدود ونقاط الضعف المرتبطة غالبا بتحليل المعطيات والمؤشرات؛ 
نقص المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الجهات؛ 

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

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

المعلومات والمعطيات ويؤدي بالتالي إلى نتائج مختلفة؛
المسلسل التشاركي للمصادقة على صحة المعطيات يؤدي في بعض األحيان إلى مزيد من  

التأخير في إنجاز التقارير.

■      تعليق
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقارير حول الحالة البيئية لعدة جهات تابعة للتقسيم 
الجهوي القديم. وأخذا بعين االعتبار للتقسيم الجهوي الجديد واإلطار التنظيمي الحالي للمحافظة على 
البيئة وإصدار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وعلى هذا األساس، فإن كتابة الدولة المكلفة 
بالتنمية المستدامة بصدد مواصلة إنجاز أربعة مخططات جهوية لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية 
ومالئمتها مع أهداف وأولويات االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للتنمية، وذلك 
في كلٍ مِن جهات طنجة - تطوان - الحسيمة، والدار البيضاء - سطات، ومراكش - أسفي، وفاس - 

مكناس.  
كما ستعطي هذه السنة االنطالقة إلنجاز مساعدة تقنية لتقوية ودعم جانب التنمية المستدامة في برنامج 
التنمية الجهوي على مستوى الجهات التالية: جهة الرباط - سال - القنيطرة؛ جهة بني مالل - خنيفرة؛ 
جهة الشرق؛ جهة درعة - تافياللت؛ جهة سوس - ماسة؛ جهة العيون - الساقية الحمراء؛ جهة كلميم - 

واد نون؛ وجهة الداخلة - واد الذهب.

المؤشر 5.2.501 : نسبة أنشطة التعاون الدولي المنجزة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  90  81  78  56 %

■      توضيحات منهجية

تعريف: 
 يمكن هذا المؤشر من إظهار عدد االنشطة التي أنجزت في اطار التعاون الدولي (المتعدد األطراف، 
والثنائي األطراف، وجنوب جنوب) من أجل تعزيز الدبلوماسية البيئية وتعبئة الموارد المالية، وتعزيز 
التنمية المستدامة وذلك عبر المشاريع التي تم تطويرها، والتظاهرات المنظمة، واالتفاقات الموقعة 

والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية.
 

طريقة الحساب: 
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

البسط: عدد األنشطة المنجزة.
المقام: عدد األنشطة المستهدفة في أفق سنة 2021 والبالغ عددها 64 نشاطا في مجال التعاون الدولي.

■      مصادر المعطيات

قسم التعاون الدولي بمديرية الشراكة والتعاون والتواصل.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتعلق بمؤشر كمي حيث عدد انشطة التعاون ال يعكس أهمية الموارد المالية المعبأة.

■      تعليق
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

الهدف 3.501: تعبئة الفاعلين األساسيين وتعزيز التنمية المستدامة

المؤشر 1.3.501 : نسبة االتفاقيات الموقعة من أجل تطبيق االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2019  100  -  -  100  25  0 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من إظهار تعبئة والتزام الفاعلين األساسيين على المستوى الوطني والجهوي 
بتطبيق االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

 
طريقة الحساب: 

البسط: عدد االتفاقيات الموقعة. 
المقام: عدد االتفاقيات المستهدف في أفق 2019 (12 اتفاقية).

■      مصادر المعطيات

مديرية الشراكة والتعاون والتواصل

مديرية الرصد والدراسات والتخطيط.

المديريات الجهوية للبيئة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

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

■      تعليق

رغم عدم رصد ميزانية خاصة لتعبئة الفاعلين األساسيين لتفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية 
المستدامة، تمت برمجة اعداد اتفاقيات شراكة لهذه الغاية.
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المؤشر 2.3.501 : نسبة المشاريع المنجزة بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  88  52  36  15 %

■      توضيحات منهجية

التعريف:

يمكّن هذا المؤشر من حساب معدل البرامج أو مشاريع الشراكة التي تم تطويرها مع مختلف الجهات 
الفاعلة (المنظمات غير الحكومية والجامعات).

طريقة الحساب:

البسط: عدد المشاريع التي تم تطويرها

المقام: عدد المشاريع المستهدفة في عام 2021 والتي تمثل 100 مشروعًا

■      مصادر المعطيات

قسم الشراكة بمديرية الشراكة والتواصل و التعاون.

المديريات الجهوية للبيئة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدد المشاريع التي تم تطويرها ال يعكس أهمية الموارد المعبأة.

■      تعليق

تشمل أنشطة الشراكة التي تم تطويرها مع مختلف الفاعلين عدد األنشطة التي تم إنجازها مع المنظمات 
غير الحكومية  والبحث العلمي.
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المؤشر 3.3.501 : نسبة إنجاز حمالت التربية والتحسيس 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  70  44  25  10 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من إظهار إنجازات كتابة الدولة فيما يخص تعبئة مختلف الفاعلين من أجل البيئة 
والتنمية المستدامة، عبر حمالت تهدف لتدعيم التربية البيئية والتحسيس لحماية البيئة والتنمية 

المستدامة.
 

طريقة الحساب: 
البسط: عدد الحمالت المنجزة. 

المقام : عدد الحمالت المستهدفة في أفق 2021 والتي يبلغ عددها 300 حملة.

■      مصادر المعطيات

قسم التربية والتحسيس بمديرية الشراكة والتعاون والتواصل.

المديريات الجهوية للبيئة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

ضعف في الموارد البشرية لتتبع وإنجاح إنجاز هذه الحمالت.
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المؤشر 4.3.501 : نسبة المشاريع المنجزة من طرف جمعيات نسائية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  50  40  30  -  -  10 %

■      توضيحات منهجية

يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة المشاركة النسوية في تدبير المشاريع الجمعوية البيئية 

■      مصادر المعطيات

قسم الشراكة بمديرية الشراكة والتواصل والتعاون

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

ترتبط الحدود ونقاط الضعف العراقيل المحتملة للمؤشر بما يلي:

- عدد المشاريع التي تم إنجازها ال يعكس أهمية الموارد المعبأة.

■      تعليق

سيتم حساب المؤشر لسنتي 2018-2019 فور االنتهاء من انتقاء المشاريع الجمعوية المرشحة خالل 
دورة 2018
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الهدف 4.501: المساهمة في مكافحة تغير المناخ وحماية وتثمين التنوع البيولوجي

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

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  85  76  64,50  52  0 %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

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

 
طريقة الحساب:

                                                                
البسط: عدد القطاعات التي أدمجت تغير المناخ في برامجها االستراتيجية.

المقام: عدد القطاعات المستهدفة 17.

■      مصادر المعطيات

قسم التغيرات المناخية واالقتصاد االخضربمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي 
واالقتصاد االخضر.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم توفر بعض البيانات والمعطيات المتعلقة باإلجراءات المتخذة لمكافحة التغيرات المناخية أو 
البرامج على مستوى القطاعات.

■      تعليق

ستقوم مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر بوضع آلية لجمع وتثمين مختلف 
المخططات االستراتيجية أو البرامج القطاعية التي تم إدماج بعد تغير المناخ بها.
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المؤشر 2.4.501 : نسبة القطاعات التي ادمجت التنوع البيولوجي في برامجها االستراتيجية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  91,60  83,30  62,50  - %

■      توضيحات منهجية
تعريف: 

يساعد هذا المؤشر على تعزيز نظام الرصد البيئي والتنمية المستدامة من خالل التنفيذ الفعال 
لإلجراءات المنصوص عليها في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من طرف 

القطاعات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.
 

 طريقة الحساب:
البسط: عدد القطاعات التي ادمجت التنوع البيولوجي في برامجها االستراتيجية.

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

■      مصادر المعطيات

قسم التنوع البيولوجي بمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد االخضر.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم توفر البيانات والمعطيات المتعلقة بتقييم برامج ومشاريع التنوع البيولوجي المنفذة من 
طرف القطاعات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

هذا المؤشر يمكننا من معرفة مدى إدماج المحافظة على التنوع البيولوجي في البرامج 
واالستراتيجيات وال يساهم في معرفة مدى تنفيذ وديمومة البرامج.

■      تعليق
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برنامج 502 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يشكل رهان الحفاظ على البيئة المحور الرئيسي لالختصاصات وأنشطة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية 
المستدامة ويهدف إلى استدراك التأخير الحاصل فيما يخص التحكم في تدبير المقذوفات الغازية 

والسائلة والصلبة الملوثة، لتحسين إطار عيش المواطنين وذلك من خالل عدة برامج رئيسية، وهي: 

البرامج الوطنية للتطهير السائل ؛ 
البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها؛ 

برنامج الوقاية ومكافحة التلوث في القطاع الصناعي وقطاع الصناعة التقليدية؛ 
برنامج  تدبير المواد الكيميائية الخطرة؛ 
البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء. 

ولمواجهة تدهور األوساط البيئية، شرعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أيضا في انجاز 
مشاريع نموذجية لتثمين هذه األوساط من أجل تأهيلها وحمايتها وتحسين إطار العيش. وفي هذا 

اإلطار تم تطوير برنامجين وهما :

برنامج حماية وتثمين األوساط البيئية؛ 
برنامج التدبير المندمج للساحل. 

وحفاظا على الموارد الطبيعية، أعطيت أيضا أهمية لتطوير االقتصاد الوطني من اقتصاد أفقي، حيث 
تقترن التنمية مع استنزاف بعض الموارد غير المتجددة وتزايد كميات النفايات، نحو اقتصاد دائري 
يسعى إلى التدبير العقالني للمواد األولية والطاقة، ومراقبة المقذوفات والنفايات والحد منها. ويمكن 
تحقيق ذلك من خالل االنتقال من تدبير النفايات إلى تدبير الموارد، وإعطاء األولوية في االستعمال 
للمواد المعاد تدويرها وإنتاج السلع المصنعة بطريقة تسهل إعادة تدويرها (التصنيع اإليكولوجي). 

البرنامج الذي وضع من أجل هذا الغرض هو:
البرنامج الوطني لتثمين النفايات.

تمكن هذه البرامج من الحد من استهالك المياه، والمواد األولية، والنقض من انبعاثات الغازات الدفيئة 
ومكافحة التلوث وتدبير أمثل للنفايات مع تثمينها، في إطار مكافحة التغيرات المناخية. 

فيما يخص برنامج حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر، فقد تم رصد غالف 
مالي يقدر ب 878 مليون درهم إلنجاز أنشطة االستثمار المتعلقة بهذا البرنامج، وتشكل ميزانية هذا 

البرنامج 96% من الميزانية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نذكر منها: 

البرنامج الوطني للتطهير السائل (600 مليون درهم)؛ 
البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها (200 مليون درهم)؛ 

برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف التقليدية (14 مليون  
درهم) ؛
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إنجاز برنامج حماية وتثمين األوساط البيئية (64 مليون درهم). 

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير البرامج واإلنجازات

3. المتدخلين في القيادة 

مديرية البرامج واإلنجازات، 
مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر، 

مديرية الرصد والدراسات والتخطيط، 
مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية ، 

المختبر الوطني لدراسة ورصد التلوث، 
المديريات الجهوية للبيئة. 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.502: الحفاظ على البيئة و تحسين ظروف عيش المواطن

المؤشر 1.1.502 : نسبة معالجة المياه العادمة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  60  55  53  52  49  44,13 %

■      توضيحات منهجية

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

تعريف :

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

 طريقة الحساب:

البسط : حجم المياه العادمة المعالجة.

المقام : الحجم اإلجمالي للمياه العادمة.
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■      مصادر المعطيات

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة /مديرية البرامج واإلنجازات،

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

وزارة التجهيز /قطاع الماء،

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

المؤشر 2.1.502 : نسبة طمر النفايات بمراكز طمر وتثمين النفايات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  85  80  70  64  62,44 %

■      توضيحات منهجية

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

تعريف: 

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

 طريقة الحساب:

البسط : كمية النفايات الموضوعة بمراكز طمر وتثمين النفايات.

المقام : الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة.

■      مصادر المعطيات

مديرية البرامج واإلنجازات
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

المؤشر 3.1.502 : نسبة المطارح المؤهلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  75  55  30  28  22 %

■      توضيحات منهجية

يمثل هذا المؤشرنسبة المطارح المؤهلة في كل سنة.

تعريف:

يمكن هذا المؤشر من التعرف على نسبة المطارح التي يتم تأهيلها سنويا.

 طريقة الحساب:

البسط : عدد المطارح المؤهلة.

المقام : عدد المطارح المؤهلة المستهدف في أفق 2022.

■      مصادر المعطيات

 مديرية البرامج واالنجازات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

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

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  15  9  10  5  17  15 عدد

■      توضيحات منهجية

بواسطة هذا المؤشر نحتسب عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي وتدبير المواد 
الكيماوية الخطرة المنجزة خالل سنة.

 تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المشاريع المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي والصناعة التقليدية 
وتدبير المواد الكيماوية الخطرة المنجزة سنويا لصالح المواطنين والمواطنات.

طريقة الحساب:

عدد المشاريع المنجزة في السنة المتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي والصناعة التقليدية وتدبير 
المواد الكيماوية الخطرة لصالح المواطنين والمواطنات.

■      مصادر المعطيات

مديرية البرامج واإلنجازات

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

النسبة ال يمكن اعتمادها، ألننا ال نتوفر على دراسة اجمالية على الصعيد الوطني تمكن من تحديد القيمة 
المستهدفة والسنة المرجعية.
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الهدف 2.502: حماية وتثمين األوساط البيئية

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

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2030  -  5  5  7  11  12 عدد

■      توضيحات منهجية

يمثل هذا المؤشر عدد المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج للساحل المنجزة 
كل سنة.

تعريف: 

يمكن هذا المؤشر من تفحص المشاريع التي تهدف إلى حماية وتثمين األوساط البيئية والتدبير المندمج 
للساحل لصالح المواطنين والمواطنات.

طريقة الحساب:

عدد المشاريع المنجزة في السنة لصالح المواطنين والمواطنات.

■      مصادر المعطيات

مديرية البرامج واإلنجازات

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

النسبة ال يمكن اعتمادها، ألننا ال نتوفر على دراسة اجمالية على الصعيد الوطني تمكن من تحديد القيمة 
المستهدفة والسنة المرجعية.
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المؤشر 2.2.502 : نسبة إنجاز التصاميم الجهوية للساحل 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  80  44  22  0  0 %

■      توضيحات منهجية

يمثل هذا المؤشر نسبة الجهات الساحلية المتوفرة على تصاميم جهوية للساحل. يرتكز إعداد التصاميم 
الجهوية على التوقعات االستراتيجية للمخطط الوطني لتدبير الساحل الذي يوجد في مراحل متقدمة من 

اإلنجاز.

 تعريف:

يمكن هذا المؤشر من تتبع مراحل تقدم مشروع إنجاز التصاميم الجهوية للساحل وذلك وفقا للقانون 
الجاري به العمل (يجب أن تشمل هذه التصاميم الجهوية للساحل كل الجهات التي تتوفر على منطقة 

ساحلية).

 

طريقة الحساب: 

البسط : عدد التصاميم الجهوية للساحل المنجزة.

المقام : عدد الجهات الساحلية (9).

■      مصادر المعطيات

مديرية الرصد والدراسات والتخطيط.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
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الهدف 3.502: تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر

المؤشر 1.3.502 : عدد منظومات تثمين النفايات التي تم خلقها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  10  3  2  2  2  1 عدد

■      توضيحات منهجية

يمثل هذا المؤشر عدد منظومات التثمين المنجزة في السنة.

تعريف: 

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

طريقة االحتساب: 

عدد منظومة النفايات المنظمة كل سنة.

■      مصادر المعطيات

مديرية البرامج واإلنجازات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

النسبة ال يمكن تحديدها، ألن هذا البرنامج يوجد في المراحل األولى من إنجازه، في انتظار تحديد القيمة 
المستهدفة.
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الجزء الثالث : محددات النفقات

 
 
 
 
 
 
 

محددات النفقات
الجزء 
الثالث
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1. محددات نفقات الموظفين و األعوان 

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

•       جدول 13 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب 

األعداد
%

المجموع االناث الذكور الدرجات/الرتب

20,97 78 34 44 موظفي التنفيذ ( الساللم من 5 إلى 6 و الساللم المطابقة)

9,95 37 20 17 موظفي اإلشراف (الساللم من 7 إلى 9 و الساللم المطابقة)

69,09 257 130 127 األطر واألطر العليا ( السلم 10 و ما فوق و الساللم المطابقة)

100 372 184 188 المجموع

•       جدول 14 : التوزيع حسب المصالح

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

77,42 288 146 142 المصالح 
المركزية

22,58 84 38 46 المصالح 
الالممركزة 

100 372 184 188 المجموع
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•        جدول 15 : التوزيع حسب الجهات

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

13,1 11 4 7 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

5,95 5 3 2 جهة الشرق

8,33 7 5 2 جهة فاس - مكناس

19,05 16 9 7 جهة الرباط - سال- القنيطرة

5,95 5 2 3 جهة بني مالل - خنيفرة

15,48 13 7 6 جهة الدار البيضاء- سطات

8,33 7 2 5 جهة مراكش - آسفي

5,95 5 1 4 جهة درعة - تافياللت

4,76 4 1 3 جهة سوس - ماسة

5,95 5 2 3 جهة كلميم - واد نون

3,57 3 1 2 جهة العيون -الساقية الحمراء

3,57 3 1 2 جهة الداخلة - واد الذهب

100 84 38 46 المجموع
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ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 
•        جدول 16 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد النفقة  

372 60 799 696 النفقات الدائمة 

3 164 684 المناصب المحذوفة 

30 2 207 919 عمليات التوظيف ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات 
المتعلقة بها) 

1 84 066 عمليات اإلدماج

0 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور ( ت تضمن المستحقات 
الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)

 2 465 003 الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات الناجمة عن 
المتأخرات المتعلقة بها )

400 65 392 000 نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 

 0 نفقات الموظفين األخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة 
للمملكة

 65 392 000 نفقات الموظفين المتوقعة 
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2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية 

برنامج 500 : الريادة والدعم

■      مشروع 1 : دعم المهام
ناهزت االعتمادات المرصودة لمشروع دعم المهام ميزانية إجمالية قدرت ب 83 مليون درهم، موزعة 

كما يلي :

أوال : ميزانية االستثمار بغالف مالي ناهز 32 مليون درهم (منها 20 مليون درهم من اعتمادات 
االلتزام) لتمويل المشاريع واألنشطة التالية :

02 مليون درهم من اعتمادات األداء لتغطية تكاليف الدراسات المتعلقة ببناء األكاديمية  
اإلسالمية للبيئة والتنمية المستدامة التي سيتم تشييد مقرها بشارع النصر بالرباط، على مساحة 
تبلغ 800 متر مربع منها 60% قابلة للبناء (بناية من طابق تحت سفلي و طابق سفلي زائد 03 

طبقات-بطلب االستثناء).

أشغال التهيئة واإلقامة على مستوى المصالح المركزية و 12 مديرية جهوية بغالف مالي يناهز  
5.5 مليون درهم من اعتمادات األداء، وتتضمن بالخصوص ما يلي :

 - اقتناء وتركيب عتاد التهوية وبطاريات اللوحات الشمسية 

- أشغال التهيئة واإلقامة على مستوى المصالح المركزية 

- شراء وتركيب أجهزة المواصالت الالسلكية 

3.5 مليون درهم منها 70% من السيارات النفعية و30% من السيارات السياحية، التي سيتم  
تحديد عددها ونوعيتها الحقا من طرف لجنة مكونة من ممثلي كتابة الدولة المكلفة بالتنمية 
المستدامة و ممثلي وزارة االقتصاد والمالية، و تهدف باألساس إلى تجديد 16 وحدة متهالكة 

ضمن حظيرة السيارات بهذه الوزارة تم اقتنائها سنتي 2008 و 2009.

01 مليون درهم من أجل اقتناء عتاد وأثاث المكتب لالستجابة للحاجيات الناتجة عن خلق 12  
مديرية جهوية وتزايد عدد الموظفين داخل القطاع، وتتضمن بشكل أساسي اقتناء المكاتب 

والطاوالت والكراسي . 

ثانيا : ميزانية المعدات والنفقات المختلفة بغالف مالي ناهز 51 مليون درهم ستخصص لتغطية تكاليف 
إنجاز المشاريع واألنشطة التالية :

ما يناهز 6.4 مليون درهم من أجل صيانة وإصالح المباني اإلدارية وعتاد التهوية  موزعة كما  
يلي : 2.5 مليون درهم لتغطية تكاليف السنوية لصيانة وتنظيف البنايات اإلدارية بتكلة شهرية 
تناهز 169000 درهم منها 150000 درهم للصيانة والنظافة و 19000 درهم إلبادة 
الحشرات، و 1.58 مليون درهم لصيانة وإصالح نظم الوقاية من الحرائق بتكلفة تناهز 480 
درهم لكل تدخل تصحيحي و 28600 درهم لكل تدخل وقائي، والتجهيزات الكهربائية والهاتفية 
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وكاميرات المراقبة بتكلفة تناهز 10233 درهم لكل تدخل تصحيحي و 81700 درهم لكل 
تدخل وقائي، وأجهزة التهوية بجميع المباني اإلدارية التابعة للقطاع بتكلفة تناهز  900 درهم 
لكل تدخل تصحيحي و 31600 درهم لكل تدخل وقائي، ومصاعد اإلدارة المركزية بتكلفة 

تناهز 2500 درهم لكل تدخل تصحيحي و 6000 درهم لكل تدخل وقائي.
ما يناهز 03 مليون درهم من أجل تغطية مصاريف حراسة المباني اإلدارية بتكلفة  102 درهم  
لوحدة حراسة أمنية منها 14 وحدة حراسة أمنية للمباني والمنشآت التابعة لإلدارة المركزية 
و45 وحدة حراسة أمنية للمباني والمنشآت التابعة للمديريات الجهوية والمصالح الخارجية، 

وصيانة المساحات الخضراء للمقرات المركزية والجهوية بتكلفة 0.3 مليون درهم .
اكتراء المباني االدارية وتحمالت تابعة لفائدة 06 مديريات جهوية بغالف مالي يناهز 03 مليون  

درهم.
6.3 مليون درهم ألداء الرسوم واإلتاوات السنوية طبقا للرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية  

.2019
4.6 مليون درهم لتغطية تكاليف التأمين والرسوم على السيارات  والصيانة والوقود لفائدة  

حظيرة السيارات.
1.6 مليون درهم لشراء لوازم المكتب ومواد طبع األوراق و التصوير الميكانيكي لفائدة اإلدارة  

المركزية والمديريات الجهوية والمصالح الخارجية التابعة للقطاع.
ما يناهز 16 مليون درهم لتغطية تكاليف التعويضات الجزافية عن النقل وتنقل الموظفين ألداء  

مهامهم على المستوى الوطني والدولي. 
06 مليون درهم لتغطية المصاريف السنوية المرتبطة بالفندقة، واإليواء ، واإلطعام ومصاريف  

االستقبال.

■      مشروع 2 : تحديث اإلدارة
خصص لمشروع تحديث اإلدارة برسم السنة المالية 2019 غالف إجمالي بلغ 14.2 مليون درهم من 
اعتمادات األداء، تشمل 8.5 مليون درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة و5.7 مليون درهم من 

ميزانية االستثمار، وذلك من أجل إنجاز األنشطة التالية:

أوال: األنشطة المتضمنة في ميزانية االستثمار:

شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية:

شراء وتثبيت العتاد المعلوماتي لمكاتب كتابة الدولة بتكلفة 2.6 مليون درهم. ويهدف هذا  
المشروع إلى تجديد العتاد المعلوماتي المتقادم، ويشمل : 

اقتناء حواسيب للمكاتب (100 وحدة)

اقتناء حواسيب معدة للخرائطية (6 وحدات)

اقتناء حواسيب محمولة (20 وحدة)

اقتناء آالت الطباعة باألسود واأللوان (40وحدة)

اقتناء الخوادم

«journalisation des  شراء وتثبيت وإدماج نظام إلدارة وتجميع سجالت التظاهرات 
«événements مختلف مكونات نظم المعلومات الخاصة بكتابة الدولة بتكلفة 0.6 مليون درهم، 

وذلك تماشيا والتوجهات الوطنية ألمن نظم المعلومات. ويهدف هذا المشروع إلى التوفر على 
أداة قوية تمكن من تحديد سريع ألسباب حوادث أمن نظم المعلومات سواءً أكانت عرضية أو 
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متعمدة، وستخصص نسبة من التكلفة التوقعية للمشروع من أجل تثبيت النظام وتكوين الموظفين 
المسؤولين عن تدبيره ( التكلفة التوقعية تشمل فترة ضمان تمتد ل 36 شهرا)؛

شراء وتثبيت وإدماج نظام إلدارة ومراقبة والتحكم في النظم المعلوماتية الخاصة بكتابة الدولة  
بتكلفة 0.5 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع تسهيل اإلشراف على النظم المعلوماتية 
والمعدات التي تشكلها ورصد جودة اشتغالها كما سيمكن من التحكم عن بعد بها وتلقي إنذارات 
تلقائية حال وقوع أعطال تقنية. ويشمل المشروع شراء وتثبيت النظام (80% من التكلفة 
التوقعية) ومالءمته مع النظم المعلوماتية الخاصة بكتابة الدولة وإنشاء مؤشرات تقنية لمراقبة 
جودة اشتغال مكوناتها وتكوين الموظفين المسؤولين عن تدبيره، كما سيشمل المشروع الصيانة 

والتحديث المنتظم للحل خالل فترة الضمان التي تمتد ل36 شهرا (%20 من التكلفة التوقعية)؛
تطوير نظام لتدبير دراسات التأثير على البيئية والرخص المسلمة من طرف كتابة الدولة المكلفة  
بالتنمية المستدامة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليون درهم وسينجز هذا المشروع بشراكة مع 
صندوق تحديث اإلدارة العمومية التابع للوزارة المكلفة بتحديث الوظيفة العمومية الذي سيمول 

50 % من تكلفة المشروع (0.9 مليون درهم). 
اقتناء وتثبيت وإدماج نظام للتدبير اإللكتروني للوثائق بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون درهم  
وسينجز هذا المشروع بشراكة مع صندوق تحديث اإلدارة العمومية التابع للوزارة المكلفة 
بتحديث الوظيفة العمومية الذي سيمول 50% من تكلفة المشروع (0.6 مليون درهم). ويهدف 
هذا المشروع إلى وضع نظام يمكن من تدبير الملفات والوثائق وتوفير أرضية للعمل التشاركي 
عن طريق حوسبة مسار ومراحل تدبير الوثائق داخل الوزارة منذ بداية مسلسل انجزاها الى 
مرحلة األرشفة مرورا بالتحقق من محتواها والتصديق عليها ونشرها واالضطالع عليها 

وتعديلها.

ثانيا: األنشطة المضمنة في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة:

تداريب و تكوين:

تداريب و تكوين: يتضمن هذا المحور إنجاز دورات تكوينية بميزانية تقدر ب 1.4 مليون درهم  
برسم سنة 2019 لفائدة موظفي هذا القطاع بنسبة تقارب %60 من مجموع الموظفين. ويتوقع 

أن تشمل هذه الميزانية التوزيع التالي:

مواضيع عرضانية 
(المعلوميات، التواصل، 

اللغات، ...)

المجاالت الداعمة (التدبير 
المالي، تدبير الموارد 

البشرية، ...)

مجاالت تدخل القطاع (البيئة 
والتنمية المستدامة)

مجال التكوين

0.2 مليون درهم 0.5 مليون درهم 0.7 مليون درهم كلفة التكوين

أعوان التنفيذ موظفي اإلشراف  األطر الهيئات
0.36 مليون درهم 0.14 مليون درهم 0.9 مليون درهم كلفة التكوين المتوقعة
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مصالح الالممركزة  المصالح المركزية الهيئات
0.3 مليون درهم 1.1 مليون درهم كلفة التكوين المتوقعة

تحديث األنظمة المعلوماتية والتنظيمية

1.25 مليون درهم من أجل شراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي لفائدة المصالح المركزية  
والمديريات الجهوية لهذا القطاع، وتشمل خصوصا حبر لمختلف أنواع اآلالت الطابعة ومفاتيح 

 .(clés USB) التخزين
صيانة العتاد المعلوماتي الخاص بكتابة الدولة على المستوى المركزي والجهوي بتكلفة 0.4  
مليون درهم من خالل إبرام صفقة قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات. ويهدف هذا المشروع إلى 

ضمان عمل العتاد المعلوماتي الخاص بكتابة الدولة بشكل مستدام ويشمل:

الصيانة التصحيحية مع اقتناء قطع الغيار والتي تمثل 60 في المائة من التكلفة اإلجمالية 
للمشروع مقسمة كوحدات للتدخل محددة في عدد أقصى؛

الصيانة التصحيحية بدون اقتناء قطع الغيار والتي تمثل 30 في المائة من التكلفة اإلجمالية 
للمشروع مقسمة كوحدات للتدخل محددة في عدد أقصى.

الصيانة االحترازية والتي تمثل 10 في المائة من التكلفة اإلجمالية للمشروع على شكل 
حصة جزافية.

صيانة البرمجيات الخاصة بكتابة الدولة على المستوى المركزي والجهوي مع اقتناء تراخيص  
برامج مكافحة الفيروسات بتكلفة 0.6 مليون درهم من خالل إبرام صفقة قابلة للتجديد لمدة 3 
سنوات. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان عمل البرمجيات الخاص بكتابة الدولة بشكل 

مستدام ويشمل:
الصيانة التصحيحية والتي تمثل 60 في المائة من التكلفة اإلجمالية للمشروع مقسمة 

كوحدات للتدخل محددة في عدد أقصى؛
الصيانة االحترازية والتي تمثل 20 في المائة من التكلفة اإلجمالية للمشروع على 

شكل حصة جزافية؛
اقتناء تراخيص برامج مكافحة الفيروسات والتي تمثل 20 في المائة من التكلفة اإلجمالية 

للمشروع.

صيانة البرامج الخاصة بالبوابة اإللكترونية الداخلية بتكلفة 320,00 373 درهم في إطار  
صفقة مبرمة وقابلة للتجديد لمدة 3 سنوات. ويشمل هذا المشروع:

الصيانة االحترازية بتكلفة 47520 درهم؛

الصيانة التصحيحية مقسمة كوحدات للتدخل محددة في عدد أقصى (مبلغ الوحدة: 2565 
درهم؛ عدد الوحدات األقصى: 40)؛

الصيانة التطويرية مقسمة كوحدات للتدخل محددة في عدد أقصى (مبلغ الوحدة: 8928 
درهم؛ عدد الوحدات األقصى: 25).

تدبير األرشيف:
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01 مليون درهم سنويا (لمدة إجمالية ال تتجاوز 05 سنوات) لتغطية مصاريف تدبير األرشيف  
العادي والوسيط والنهائي لهذه الوزارة، ودلك من أجل إعداد أدوات تدبير األرشيف بوحدة تكلفة 
مقدارها 100000 درهم، والشروع في عملية معالجة األرشيف لإلدارات المركزية والترابية 
(التطهير والفرز والتصنيف والحفظ) بوحدة تكلفة مقدارها 2500 درهم لكل متر خطي من 
األوراق، ورقمنة األرشيف (المسح الضوئي والفهرسة والحفظ الرقمي) بوحدة تكلفة تقدر ب 

1.5 درهم لكل صفحة مرقمنة.

■      مشروع 3 : المجلس الوطني للبيئة

عمدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى تنظيم عدة دورات للمجلس الوطني للبيئة، آخرها كان 
خالل سنة 2016، وسيرا على نفس المنهاج فقد تمت برمجة دورة 2019 في إطار مشروع قانون 
المالية، حيث تم تخصيص 000 200   درهم كاعتمادات أداء من ميزانية المعدات والنفقات المختلفة 
لتغطية مصاريف نشر وطبع وتوزيع ملفات لما يقارب 500 مشارك (بتكلفة وحدة تعادل 140 درهم 
لكل مشارك) يمثلون مختلف الفعاليات من قطاع عام وقطاع خاص وبحث علمي ومجتمع مدني ووسائل 

االعالم.

■      مشروع 4 : مساعدة لألعمال اإلجتماعية
تم تخصيص غالف مالي يناهز 2.3 مليون درهم لمشروع مساعدة لألعمال االجتماعية لفائدة جمعية 
األعمال االجتماعية األمل لموظفي كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ستخصص لتغطية أنشطتها 

الرئيسية التالية :

نقل الموظفين عن طريق التعاقد مع شركة مختصة في نقل المستخدمين بتكلفة سنوية مقدارها  
1.45 مليون درهم.

0.45 مليون درهم من أجل تقديم المنح والمساعدات االجتماعية لموظفي القطاع بتكلفة وحدة  
مقدارها : 500 درهم بالنسبة للمنخرط من فئة األعوان بمناسبة عيد األضحى، و 500 درهم 
للمنخرط من فئة األعوان بمناسبة الدخول المدرسي، وتخصيص 300 ألف درهم لفائدة 

المنخرطين الذين تم اختيارهم ألداء مناسك الحج برسم سنة  2019. 
تخصيص 160 ألف درهم من أجل تنظيم رحلتين سياحيتين بتكلفة تقدر ب 60 الف درهم  
وحجز دور االصطياف العائلي بتكلفة إجمالية مقدرة ب 100 الف  درهم لفائدة منخرطي 

ومنخرطات الجمعية.
تخصيص 120 ألف درهم سنويا كدعم مالي للخدمات التي يقدمها صاحب المقصف. 
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برنامج 501 : ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين 
األساسيين

■      مشروع 1 : دعم المراقبة البيئية

تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2- 14-782 المتعلق بتنظيم سير الشرطة البيئية، والذي يهدف الى 
تعزيز المراقبة البيئية، تم رصد خالل السنة المالية 2019 غالف مالي بلغ 2.5 مليون درهم من 

اعتمادات االداء موزعة على الشكل التالي :

0.5 مليون درهم لتنظيم 12 ورشة تكوينية حول تفعيل المراقبة البيئية على المستوى الجهوي.  
01 مليون درهم لتغطية مصاريف التحاليل وأخذ العينات. 

01 مليون درهم للمساعدة التقنية من أجل تفعيل المخطط الوطني السنوي للمراقبة البيئية. 

■      مشروع 2 : تعزيز آليات رصد التلوث 

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

رصد جـودة مـياه الشـواطئ المغربـية، في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه االستحمام؛ 
مراقبة التلوث من أجل مواكبة تنفيذ برامج تدبير وحماية البيئة؛ 

اإلسهام في احترام االلتزامات الدولية واإلقليمية المتعلقة برصد ومراقبة التلوث؛ 
برنامج رصد التلوث الملقى بالسواحل المتوسطية (MEDPOL)؛ 

برنامج رصد الملوثات العضوية الثابتة؛ 
المساهمة في التأهيل البيئي للقطاع الخاص بتقديم خدمات في مجال أخذ العينات والتحاليل. 

ولقد ناهزت االعتمادات المرصودة لمشروع تعزيز أجهزة رصد التلوث ميزانية إجمالية قدرت ب 8.2 
مليون درهم، موزعة كما يلي :

1,5 مليون درهم من ميزانية االستثمار مخصصة لدعم المختبر الوطني للدراسات ورصد  
التلوث، وذلك لتغطية مصاريف صفقات اقتناء المعدات التقنية والعلمية  والطلبيات المتعلقة 
باقتناء اللوازم الضرورية لتشغيل اآلليات المخبرية وصيانتها، وكذا الدراسة المتعلقة باعتماد 

المختبر الوطني. 
6.7 مليون درهم لتغطية النفقات، منها 6.1 كأداء للصفقة-اإلطارالمبرمة سنة 2018، المتعلقة  
برصد جودة مياه الشواطئ والرمال على الصعيد الوطني، و 0.6 مليون درهم لتغطية نفقات 

تسيير المختبر.

■      مشروع 3 : ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة 
سيتم رصد 5.6 مليون درهم من اعتمادات األداء لمشروع ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية 

المستدامة، موزعة من أجل تغطية تكاليف األنشطة التالية :

3.6 مليون درهم للمساعدة التقنية لوضع نظم المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة في  
كل من الجهات التالية : فاس مكناس، مراكش آسفي، الدار البيضاء سطات، العيون الساقية 
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الحمراء، كلميم واد نون، الداخلة واد الذهب. وتشتمل هده المساعدة التقنية على مهمتين : األولى 
تتعلق بمواكبة كتابة الدولة لتكييف وإعداد (Paramétrage) نظام المعلومات الجهوية حول 
البيئة والتنمية المستدامة (SIREDD) وترتيب المعطيات وتحديد المراجع الجغرافية وبناء نظام 
المعلومات الجغرافية بغالف يقدر ب 1.8 مليون درهم، والثانية تتعلق بمرافقة كتابة الدولة 
إلرساء نظم المعلومات السالفة الدكر وتحويل االختصاصات لفائدة المسيرين على المستوى 

الجهوي  بغالف يقدر ب 1.2 مليون درهم.
02 مليون درهم إلنجاز التقرير الوطني الرابع للحالة البيئية والتنمية المستدامة، موزعة كما يلي  
: أوال تجميع المعطيات من طرف شركاء الشبكة الوطنية لتجميع وتبادل المعطيات والمؤشرات 
البيئية بتكلفة تقدر ب 0.8 مليون درهم، ثانيا إعداد التقرير الوطني السالف الدكر مع التركيز 
على إشكالية التغيرات المناخية وعلى الوضعية الحالية للمغرب فيما يتعلق بأهداف التنمية 
المستدامة كما تبنتها منظمة األمم المتحدة سنة 2015 بتكلفة مالية تقدر ب 0.9 مليون درهم.   

■      مشروع 4 : تقوية أجهزة التقييم البيئي والوقاية من التأثيرات على الصحة

في إطار تحسين العمل بمسطرة دراسات التأثير على البيئة والتقييم البيئي بجميع جهات المملكة، يسعى 
برنامج العمل لسنة 2019 على:

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

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

·متابعة دراسة تخص إعداد آليات ومساطر اإلفتحاص البيئي؛

·متابعة دراسة تخص إعداد آليات ومساطر التقييم البيئي االستراتيجي؛

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

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

■      مشروع 5 : تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط

تثمينا للجهوية المتقدمة والدينامية اإلقليمية بخصوص مكافحة تغير المناخ، قررت كتابة الدولة في إطار 
قانون المالية لسنة 2019، رصد 06 مليون درهم من اعتمادات األداء، إلطالق دراسة إلعداد ستة 

مخططات مناخية مجالية بتكلفة 01 مليون درهم لكل من الجهات التالية :

جهة الدار البيضاء سطات  
جهة طنجة تطوان الحسيمة  

جهة العيون الساقية الحمراء  
جهة الشرق  

جهة درعة تافياللت  
جهة كلميم واد نون  

وتشمل هده الدراسة إعداد المخطط المناخي المجالي المتكون من خمس مهام أساسية :
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المهمة 1: تحليل الوضع المجالي لمكافحة تغير المناخ، بتكلفة  مالية قدرها  
1.000.000درهم، 

المهمة 2: تحليل انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المجالي ومستوى القطاعات الحيوية  
ووضع خطة مناسبة للتخفيف من آثارها، بتكلفة مالية قدرها 1.000.000درهم، 

المهمة 3: تصميم وتطوير خطة أولوية للتكيف، بتكلفة مالية قدرها 1.000.000درهم،  
المهمة 4: وضع خطة للتوعية واإلعالم بشأن تغير المناخ، بتكلفة مالية قدرها 500.000  

درهم، 
المهمة 5: إعداد المخطط المناخي المجالي وإنشاء نظام للتتبع والتقييم ، بتكلفة مالية قدرها  

1.500.000درهم.

■      مشروع 6 : قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
خصص لمشروع " قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" 4.55 مليون درهم من 
ميزانية النفقات والمعدات المختلفة، من أجل إعداد مساعدة تقنية لتتبع تنفيذ مضامين االستراتيجية 

الوطنية للتنمية المستدامة. وتتضمن المهام التالية: 

وضع خطط العمل ذات األولوية لسنة 2019 و2020 على أساس خطط العمل للتنمية  
المستدامة القطاعية الخاصة بتنزيل االستراتيجية التي تمت المصادقة عليها بتكلفة قدرها 0.4 

مليون درهم.
مواكبة القطاعات الوزارية في تنفيذ المشاريع المتضمنة في خطط عمل التنمية المستدامة  

الخاصة بها المتعلقة بتنزيل االستراتيجية بتكلفة قدرها 0.75 مليون درهم.
تحديد الجهاز المكلف بإدارة المشاريع بتكلفة قدرها 0.75 مليون درهم. 

إعداد لوحة القيادة مع تطوير منصة حكومية تفاعلية لرصد مشاريع وتدابير والمؤشرات  
الخاصة بتتبع تنفيذ هذه االستراتيجية بتكلفة قدرها 1.85 مليون درهم.

■      مشروع 7 : دعم الجمعيات البيئية
تم خالل سنة 2019،  تخصيص 000 600 ألف درهم لدراسة تقييمية للنسيج الجمعوي الوطني الفاعل 

في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتشمل هذه الدراسة:

  تشخيص النسيج الجمعوي الوطني الفاعل في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتحديد ميادين 
تدخالته.

 تسجيل الجمعيات المتواجدة بكل جهة وتحيين قاعدة المعلومات الخاصة بالجمعيات.

 تقوية قدرات المديريات الجهوية من أجل تدبير قاعدة المعلومات. 

 كما تم تخصيص 000 800 ألف درهم لتنظيم 12 دورة تكوينية جهوية لفائدة الجمعيات الفاعلة في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة. وسيستفيد من هذه الدورات التي ستهم مواضيع متعلقة بالبيئة والتنمية 

المستدامة وتدبير المشاريع، 360 مشارك و مشاركة ممثلين لجميع الجهات.

■      مشروع 8 : تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة
سيتم رصد غالف مالي يقدر ب 6.4 مليون درهم لمشروع تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال 

البيئة والتنمية المستدامة، موزعة على الشكل التالي :

- 04 مليون درهم من أجل المساعدة التقنية لدعم و تقوية الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة ببرامج 
التنمية الجهوية على مستوى جهات الرباط - سال - القنيطرة؛ بني مالل - خنيفرة؛ الشرق؛ درعة - 
تافياللت؛ سوس - ماسة؛ العيون - الساقية الحمراء؛ كلميم واد نون؛ الداخلة واد الذهب، موزعة كما يلي 

:
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- 02 مليون درهم لمواكبة كتابة الدولة من أجل تقييم برامج التنمية الجهوية دات الصلة 
بالتحديات والمحاور االستراتيجية لالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

- 02 مليون درهم من أجل مواكبة كتابة الدولة إلنجاز مخططات عمل جهوية لتقوية الجانب 
المتعلق بالتنمية المستدامة ببرامج التنمية الجهوية على مستوى الجهات المعنية. 

0.85 مليون درهم لتنظيم 12 دورة تكوينية جهوية لفائدة ممثلي المجالس الجهوية واإلقليمية  
والجماعية (300 مشارك) ، وتدخل هذه الدورات التي ستمتد كل واحدة منها 3 أيام في إطار 
برنامج تعزيز قدرات الجماعات الترابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لتنزيل مضامين 

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي والمحلي.

0.5 مليون درهم إلنجاز دراسة حول وضع آليات لتعزيز وتثمين المبادرات الترابية المستدامة،  
عبر القيام بجرد للمبادرات المستدامة للجماعات الترابية في جميع الجهات واقتراح آليات لتثمين 

وتعميم هذه المبادرات.

■      مشروع 9 : دعم البحث- التنمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة

تم تخصيص خالل 2019، 600.000 درهم إلنجاز تقييم برنامج دعم البحث العلمي الذي ينجزه هذا 
القطاع، وتحديد ، المحاور االستراتيجية المستقبلية لهذا الدعم و ذلك على ضوء دراسة البرامج القطاعية 

التي تستهدف الجامعات و معاهد البحث العلمي الوطنية.

■      مشروع 10 : تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البيئية
في اطار مشروع لتعزيز التعاون جنوب جنوب2019-2021 يتم تنفيذ برامج عمل ذات األولوية 
لدعم الدول اإلفريقية الشريكة للمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث تتمثل االنشطة 

المبرمجة لسنة 2019 بمبلغ  000 000 2 درهم كالتالي : 

تنظيم دورات تكوينية من اجل تقوية القدرات في مواضيع بيئية ذات األولوية بثالثة دول إفريقية  
معنية استنادا إلى اتفاق التعاون الموقع معا. 

تنظيم زيارات للخبراء بين الدول الثالثة المعنية بمعدل زيارتين لكل بلد تنظم بالتناوب إلى  
المغرب والى الدولة الشريكة المعنية

و مشاريع الدعم التقني في مجاالت البيئة. 

كما انه في إطار تعزيز أنشطة التعاون الدولي تعمل هذه الوزارة سنويا على احترام االلتزامات التي 
تتعهد بها بلدنا من حيث دفع المساهمات إلى المنظمات واالتفاقيات الدولية المسؤولة عن القضايا 
البيئية و التنمية المستدامة و التي تقدر بحوالي 000 000 1 درهم و تهم المنظمات و االتفاقبات 

التالية :

الصندوق االستئماني لحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)  
الصندوق االستئماني التفاقية روتردام 

الصندوق االستئماني التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
الصندوق االستئماني لبروتوكول كيوتو 

الصندوق االستئماني التفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة 
الصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي 

الصندوق الخاص للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة  
صندوق البيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
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الصندوق االستئماني لمجلس وزراء البيئة العرب 
الصندوق االستئماني العام لبروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية 

■      مشروع 11 : إعالم وتوعية

- في إطار ميزانية التسيير تم برمجة األنشطة التالية :

إنجاز حملة تحسيسية لفائدة مديرية الشراكة والتعاون والتواصل لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية  
المستدامة  3 مليون درهم.

اقتناء المؤلفات البيئية: 0.6 مليون درهم 

- كما تم في إطار ميزانية االستثمار برمجة مايلي :

تهيئة أروقة كتابة الدولة في المعارض 3 : مليون درهم. 

■      مشروع 12 : التربية البيئية

-  في إطار ميزانية التسيير تم برمجة األنشطة التالية   

إنجاز مدعمات التواصل لفائدة مديرية الشراكة والتعاون والتواصل لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية  
المستدامة بتكلفة مالية تقدر ب  3.5 مليون درهم.

- كما تم في إطار ميزانية االستثمار برمجة مايلي : 

اقتناء التجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية لفائدة مديرية الشراكة والتعاون والتواصل  
لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتكلفة مالية تقدر ب 1.8 مليون درهم 

■      مشروع 13 : البرنامج الوطني لمكافحة االحتباس الحراري

4C ) يتعلق االمر بمساهمة مالية تناهز 05 ماليين درهم لدعم مركز الكفاءات للتغير المناخي
Maroc) الذي يهدف إلى تجميع المعارف والخبرات وتقوية القدرات الوطنية والجهوية والمحلية في 

مجال التغير المناخي خدمة لتنزيل السياسات واالستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

■      مشروع 14 : إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية

يهدف هذا المشروع إلى الرفع من نسبة ادماج التنوع البيولوجي في البرامج القطاعية لتصل الى ٪91.6 
في أفق سنة 2020.

وقد مكن هذا المشروع مند انطالقه من تحقيق العديد من االنجازات تهم بالخصوص:

االستراتيجية الوطنية وبرنامج العمل حول التنوع البيولوجي 2016-2020؛ 
 تفعيل والرفع من وثيرة اجتماعات اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 مشروع قانون بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
تقوية قدرات فعاليات االدارات العمومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن تنفيذ  

مقتضيات بروتكول "ناكويا" على الصعيد المركزي والجهوي؛
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تقدر الميزانية المبرمجة لمشروع إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية برسم سنة 2019 ب 
1 مليون درهم وذلك ال نجاز دراسة حول الحالة الراهنة ووضع اطار وطني للسالمة األحيائية في مدة 

ال تتجاوز 8 أشهر.
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برنامج 502 : حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر

■      مشروع 1 : البرامج الوطنية للتطهير

من أجل تدارك النقص الحاصل في مجال التطهير السائل وما يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية وفي 
مقدمتها تلوث الموارد المائية، قامت الحكومة بإعداد البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه 
العادمة الذي يتم تنفيذه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع وزارة 
الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية. ويهدف هذا البرنامج الذي يهم 330 مدينة ومركز حضري، أساسا 

إلى: 

الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80٪ في سنة 2020؛ 
التقليص من نسبة التلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية ب 60 ٪ في أفق سنة 2020؛ 

وبفضل الجهود المبذولة في هذا المجال مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، فقد تم تحقيق مجموعة من 
المنجزات الواعدة حيث تم إلى حدود األسدس األول من سنة 2018 تسجيل ما يلي: 

ارتفاع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 75% عوض 70 % سنة 2005؛  
ارتفاع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 340.47 مليون متر مكعب في السنة، أي  
بنسبة حوالي 45.40 % (عوض 8 % سنة 2005) من الحجم اإلجمالي الذي يقدر ب 750 

مليون متر مكعب سنويا؛
إنشاء 140 محطة معالجة (مقابل 21 محطة سنة 2005). كما أن هناك 84 محطة للمعالجة  
هي اآلن قيد اإلنجاز ذات قدرة استيعابية لمعالجة ما يقرب 108 مليون متر مكعب، مما يمكن 

من الرفع من نسبة المياه المعالجة إلى نسبة 59.79. %

وتقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الوطني للتطهير السائل برسم سنة 2019 ب 600 مليون درهم 
وذلك ل :

مواصلة دعم بعض المشاريع قيد اإلنجاز ب 138 مركز، حسب نسبة تقدم أشغالها وتهم  
المراكز التالية (الحاجب، حطان، وارزازات، الداخلة، بولمان، ميسور، واد امليل، أفرن أطلس 
صغير، تيموالي، لخصاص، العيون، أحفير، العتامنة، مداغ، الدريوش، تالسينت، الناضور، 
تزيتوتين، العيون سيدي الملوك، تاوريرت، امنتانوت، قلعة السراغنة، تمنار، صخور الرحامنة، 
عين عودة، دراركة، بويكرة، الكلية، تمسية، سيدي بيبي، أولوز، الكردان، الحسيمة، أمزورن، 
بني بوعياش، أجدير، أيت يوسف علي ونكور، ترجيست، جبهة، وزان، الراشدية، جرسيف، 
سيدي عالل البحروي، أحد كرت، فاصك، أبينو، أحد أوالد جلول، مكران، سوق الثالثاء، أوالد 
سالمة، سيدي محمد الحمر، الداللة، فم أودي، أوالد مبارك، فاس، الدخيسة، الغنادرة، بير 
الجديد، سيدي اسماعيل، سيدي بنور، زمامرة، وجدة، القنيطرة- مهدية، مراكش، اورير، 
تامرغت، أكادير الكبير (أكادير، إنزكان، آيت ملول، الدشيرة الجهادية)، القصر الكبير، 

العرائش، خميس متوح، موالي عبد الله، سيدي علي بن حمدوش، الجديدة، بني مالل).
تحديد الئحة مراكز جديدة من طرف اللجنة الوطنية للتطهير السائل لإلستفادة من دعم البرنامج. 

ومن أجل تجاوز التأخر المسجل في مجال الصرف الصحي بالوسط القروي، أعدت وزارة الداخلية 
ووزارة االقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وقطاع الماء بوزارة التجهيز مشروع 
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إدماج ثالثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني للتطهير السائل 
بالعالم القروي، والبرنامج الوطني إلعادة استعمال المياه المعالجة. ومن بين أهداف هذه المبادرة إدماج 
حوالي 1100 مركز وجماعة في البرنامج الوطني للتطهير السائل بهدف خفض نسبة التلوث ب %60 
في أفق سنة 2040. وقد تم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن بين كل األطراف المعنية من أجل الشروع 

في في تنفيذ هذه المبادرة سنة 2019. 

■      مشروع 2 : البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها

يهدف هذا البرنامج إلى:

·الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 ٪ سنة 2022؛
·إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية (%100)بحلول 

سنة 2022؛
·تأهيل وإغالق كل المطارح غير المراقبة (100 %) بحلول سنة 2022؛

·تعميم المخططات المديرية على كل عماالت وأقاليم المملكة؛
·إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع السيما من خالل التدبير المفوض؛

·تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 ٪و30 
٪ في أشكال أخرى بحلول سنة 2022؛

·تحسيس وتكوين الفاعلين األساسيين في ميدان تدبير النفايات.

وقد مكن هذا البرنامج إلى حد اآلن من:

·الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى  % 85٫2 عوض 
%44 التي كانت قبل سنة 2008؛

·الرفع من نسبة طمر النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى %62.44 من النفايات 
المنتجة، مقابل %10 قبل سنة 2008؛ 

·إنجاز25 من مراكز طمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة؛
·إعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا.

تقدر الميزانية المرصودة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم سنة 2019  ب 
200 مليون درهم.

إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات لكل من : بولمان - الرحامنة - طانطان - جرادة - قلعة  .1
السراغنة  - الحاجب - الصويرة - تاوريرت  - القنيطرة وسوق األربعاء الغرب - سطات  - 

وزان  - اشتوكة أيت باها  - سيدي قاسم - آسفي  - خنيفرة  وتطوان.
ـتاهيل وتهيئة المطارح العشوائية لكل من : آسفي  -  أكادير  - بن احمد /سطات - تاوريرت  -  .2

الحسيمة /تاركيست - أيساكن وبني احديفة.
معالجة العصارة بكل من : بركان والرباط والمضيق والفنيدق. .3

تحدد الالئحة النهائية للمشاريع والمراكز المستهدفة خالل سنة 2019 من طرف اللجنة الوطنية للبرنامج 
الوطني للنفايات المنزلية بعد تقييم النتائج المحصلة عليها في سنة 2017 و2018 ودراسة الطلبات مع 
استيفاء الشروط الخاصة بالدعم الذي يعتمد على مبادئ : الشفافية والتوازن بين الجماعات والفعالية 
واألخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية والبيئية تطابقا لمبادئ التنمية المستدامة. وهكذا ومن أجل 

االستفادة من هذا البرنامج تم وضع مجموعة من الشروط وهي :
االنتهاء من الدراسة الخاصة بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. 

توفير وتصفية الوعاء العقاري للموقع. 
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التوفر على دراسة التأثير البيئي للمشروع. 
إنجاز دراسة الجدوى للمشروع. 

اعتماد كلفة معقولة مقارنة مع المعطيات المتوفرة. 
توفير باقي االعتمادات الالزمة من طرف الجماعات المعنية. 
التوفر على خطة عمل محلية لتدبير قطاع النفايات المنزلية.  

إدراج المشروع في إطار مشترك مع الجماعات المجاورة (مجموعة  
الجماعات Intercommunalité)، إذا اعتمدت هذه المقاربة من طرف المخطط 

المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
األخذ بعين االعتبار الجوانب المتعلقة بالتدوير وتثمين النفايات. 

األخذ بعين االعتبار للجوانب االجتماعية. 

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

يبلغ المبلغ المرصود لبرنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف التقليدية 
14 مليون درهم مخصصة لمايلي:

مكافحة تلوث الهواء (10مليون درهم)؛ 
مكافحة التلوث الصناعي المائي؛ 

تثمين وإعادة النفايات الناتجة عن قطاع زيت الزيتون ( 4 مليون درهم ).  

■      مشروع 4 : حماية وتثمين األوساط البيئية

يبلغ المبلغ المرصود لبرنامج حماية وتثمين األوساط البيئية برسم سنة 2019 حوالي 64 مليون درهم.  

وسيتم توزيع هده الميزانية كما يلي :

التطهير بالوسط القروي التابع لجهة الشرق بغالف يناهز 10 مليون درهم.

تثمين النفايات المنجمية لجرادة 30 مليون درهم - سيدي بوغابة والمرجة الزرقاء 8 مليون درهم - 
منطقة الفوارات 13.5 مليون درهم - برنامج التنمية المندمجة للسياحة المستدامة لجهة كلميم واد نون 

2.5 مليون درهم.

■      مشروع 5 : التدبير المندمج للساحل

المخطط الوطني للتدبير للساحل 

في بداية سنة 2019، سيتم التحضير لتنظيم الورشة الوطنية والجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج 
للساحل لتقديم الصيغة المنقحة للمخطط وكذا التقرير الخاص بآليات التتبع قصد المصادقة عليه وتقديمه.

كما ستقوم كتابة الدولة بتنظيم ورشة أخرى لفائدة النواب البرلمانيين (مجلس النواب والمجلس 
المستشارين) للتعريف بالمحاور األساسية المتضمنة في المخطط الوطني للساحل.

وفي المراحل النهائية إلعداد المخطط، سيتم إرسال الصيغة النهائية للمخطط الوطني للساحل وكذا 
مشروع المرسوم الخاص به إلى السيد رئيس الحكومة قصد برمجته في المجالس الحكومية المقبلة 
واعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من القانون 12-81 المتعلق 

بالساحل.
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وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة -قطاع  التنمية المستدامة-

بعد المصادقة على مشروع المخطط وعلى توجهاته االستراتيجية، سيتم إعداد دراستين إلنجاز التصاميم 
الجهوية للساحل لجهة الرباط سال القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

مكافحة التلوث البحري الطارئ 

في هذا الصدد، ستقوم كتابة الدولة بإعطاء انطالقة دراسة من أجل إنجاز االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
التلوث البحري الطارئ مع إعداد الخرائط الالزمة (1 مليون درهم ).


