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  رئيس الحكومة

 الربامج   األهداف   املؤشرات 

عدد مشاريع القوانني املدروسة واملصادق عليها يف اجمللس    : 1.1.110 مؤشر
 احلكومي 

 توجيه احلكومة لتنفيذ مشروع الربانمج احلكومي  : 1.110هدف 

 110: برانمج

 توجيه وقيادة احلكومة

 مسؤول الربانمج

 مدير الشؤون المالية واالدارية

 

تعزيز ثقافة محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية وتطوير منظومة  : 1.104هدف  عدد أنشطة التوعية اليت مت تنظيمها    : 1.1.104 مؤشر
éco système  

 : 104 برانمج

محاية احلياة اخلاصة واملعلومات 
 الشخصية

 : مسؤول الربانمج

 عام اللجنةال كاتبالالسيد 

 عدد لقاءات املواكبة للهيئات العامة واخلاصة    : 2.1.104 مؤشر

 عدد الشكاايت املتوصل هبا    :1.2.104 مؤشر

 عدد عمليات املراقبة    : 2.2.104مؤشر  ضمان احرتام حقوق األفراد ومسك سجل وطين   : 2.104 هدف

 عدد اإلشعارات ابملعاجلة ونقل املعطيات إىل اخلارج  : 3.2.104مؤشر 

 عدد التظاهرات الدولية اليت نظمتها اللجنة الوطنية   : 1.3.104مؤشر 

 عدد مشاركات اللجنة الوطنية يف أحداث دولية    : 2.3.104مؤشر  املسامهة يف تطور محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية  : 3.104 هدف

 عدد املداوالت الفقهية املعتمدة  : 3.3.104مؤشر  
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 متوسط التكلفة السنوية للتسيري لكل موظف    : 1.1.105مؤشر 
 : 105برانمج  املسامهة يف حتسني ظروف عمل موظفي الوحدة   : 1.105 هدف

 معاجلة املعلومات املالية

 مسؤول الربانمج

 رئيس وحدة معالجة المعلومات
 المالية

 عدد أنظمة التدبري احملوسبة   : 1.2.105مؤشر 

 مالئمة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلوحدة للمعايري الدولية  : 2.105 هدف عدد النصوص التشريعية والتنظيمية املعدلة   : 1.2.105 مؤشر

عدد الفعاليات املنظمة من طرف الوحدة يف جمال مكافحة غسل    : 1.3.105مؤشر 
 األموال ومتويل اإلرهاب 

الرفع من مستوى تعبئة اجلهات الفاعلة الوطنية حول مكافحة غسل   : 3.105 هدف
 األموال ومتويل اإلرهاب 

 عدد الدراسات و التقارير املوضوعاتية املنجزة   : 1.1.106مؤشر 

 :106برانمج  إجناز دراسات و إصدار استشارات و معاجلة الشكاايت   : 1.106 هدف

 الوقاية وحماربة الرشوة

 الربانمجمسؤول 

 الدعم مدير قطب

 عدد االستشارات و التوصيات الصادرة   : 1.2.106مؤشر 

 حجم الشكاايت املعاجلة  : 1.3.106مؤشر  

 عدد اإلجراءات التحسيسية املنجزة   : 1.2.106 مؤشر
 تنظيم أايم للتحسيس و اإلعالم و التبادل و التكوين حول آفة الفساد  : 2.106هدف 

 عدد التظاهرات املنظمة يف السنة    : 2.2.106 مؤشر
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  األمانة العامة للحكومة 

 املؤشرات هداف األ الربامج

 

 : 121برانمج 

تدبري وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي 
 للحكومة

 :مسؤول الربانمج 

 مدير الشؤون االدارية و املالية

التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبق أتسيس السهر على تطبيق النصوص :  1.121هدف 
 اجلمعيات

متوسط مدة دراسة اللجنة املعنية لطلبات الرتخيص ابلتماس :  1.1.121املؤشر 
 االحسان العمومي

متوسط مدة دراسة طلبات االعرتاف ابملنفعة العامة اليت صاغتها :  2.1.121املؤشر 
 القرار اجلمعيات وتقدميها إىل رئيس احلكومة الختاذ

السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابملهن املنظمة :  2.121هدف 
 متوسط مدة إصدار الرتاخيص ملزاولة املهن املنظمة:  1.2.121املؤشر  واهليئات املهنية

 حتسني تكلفة و تدبري وظائف الدعم:  3.121هدف 
 املوارد البشريةنسبة جناعة تدبري :  1.3.121املؤشر 

 نسبة النجاعة املكتبية:  2.3.121املؤشر 
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 المكلفة بالشؤون العامة والحكامة  لدى رئيس الحكومة  الوزارة المنتدبة

 املؤشرات األهداف الربامج

 

برانمج    140 :  

 دعم وقيادة

 مسؤول الربانمج

 ونظم ةيمدير املوارد والشؤون القانون
 املعلومات

 ريحتديث وسائل التدب :1.140هدف    
 معدل توافر النظام املعلومات : 11. .140مؤشر 

 ةينسبة النجاعة املكتب : 2.1.140مؤشر 

 املوارد البشرية ريتدب ديتطوير الكفاءات وترش : 2.140هدف
 : معدل عدد أايم التكوين لكل موظف سنوي 1..140.2مؤشر 

 املوارد البشرية ريمعدل جناعة تدب : 2..140.2مؤشر 

 ابلوزارة ئييوضع اطار عمل ب :3.140هدف 
 ةيئيب ريوفق معاي اراتيالس ةري نسبة جتديد حظ : 1..140.3مؤشر 

 : نسبة اخنفاض استهالك الكهرابء 2..140.3مؤشر 

برانمج  122 :   

احلكامة والقدرة الشرائية والتعاون 
 مسؤول الربانمج

 مدير مديرية احلكامة

 السهر على احرتام قواعد املنافسة وتتبع إسعار املواد واخلدمات املقننة:  1.122 هدف
 املعدة ةيميعدد القرارات التنظ : 1..122.1مؤشر 

  نسبة التحكم يف نفقات املقاصة : 2..122.1مؤشر 

 حتسني حكامة السياسات العمومية:2.122 : هدف

عدد املستفيدين من أنشطة تعزيز القدرات يف جمال حكامة  . :1.2.122املؤشر 
 السياسات العمومية

 اجملاالت االسرتاتيجية اليت متت بشأهنا دراسة إشكالية االلتقائية عدد :  2.2.122 املؤشر

مع  إدارة تنفيذ إطار الشراكة االسرتاتيجية مع البنك الدويل وتقوية التعاون 3.122 :  هدف
 التنمية ابقي هيآت

 النسبة املئوية لغالف التمويل السنوي املعبأ :1.3.122املؤشر 

 معدل صرف التمويل القروض: 2.3.122 املؤشر 
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 المجتمع المدني الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقة مع البرلمان و

 الربامج   األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

   
معدل عدد أايم التكوين لكل موظف  :  1.1. 123مؤشر 

 سنواي 
 حتسني تدبري املوارد : 1.123هدف 

 

 : 123برانمج 

تقوية العالقات مع الربملان 
 واجملتمع املدين

 

 :مسؤول الربانمج 

 الكتابة العامة

 مؤشر رقمنة املساطر اإلدارية   : 2 .1. 123مؤشر     

 نسبة املراسالت االليكرتونية  : .1. 1 .2. 123مؤشر  
 حتسني التفاعل بني احلكومة والربملان:  2.123هدف  نسبة املراسالت واخلدمات االليكرتونية  : 1 .2. 123مؤشر  

 
 نسبة اخلدمات االليكرتونية  : .2. 1 .2. 123مؤشر  

 نسبة تقوية املبادارات التشريعية الربملانية   : 2.2 .123مؤشر     

    
نسبة استعمال بوابة شراكة من طرف   : 1 .3 .123مؤشر 

 املمولني العموميني 
 

تعزيز و تطوير منظومة الشراكة بني الدولة  : 3.123هدف 
     واجلمعيات

نسبة تغطية تقرير الشراكة للشركات  : 2 .3 .123مؤشر 
 املربمة بني الدولة واجلمعيات 

    
عدد اجلمعيات و منظمات اجملتمع   : 1 .4. 123مؤشر 

 املدين املتبارية للحصول على اجلائزة 
ثنمني عمل مجعيات و منظمات اجملتمع  : 4.123دف ه

 املدين و تقوية قدراهتا وتعزيز ادوارها

 
اجلمعيات املستفيدة من  عدد: .21 .4 .123مؤشر  

 برامج وأنشطة الوزارة ختليدا لليوم الوطين للمجتمع املدين 
عدد اجلمعيات املستفيدة من برامج   : 2 .4 .123مؤشر 

 وأنشطة الوزارة 
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عدد اجلمعيات املستفيدة من  : .2 2 .4 .123مؤشر 
 برامج التحول الرقمي 

 تشجيع ممارسة احلق يف تقدمي العرائض : 5.123هدف  عدد العرائض املعاجلة  : 1 .5 .123مؤشر     

    
عدد أايم تكوين اجلمعيات لتقوية    : 1 .6. 123مؤشر 

 كفاءاهتا 
 تشجيع ممارسة احلقوق الدستورية اجلديدة : 6.123هدف 

    
عدد اللقاءات التواصلية اجلهوية مع   : 2 .6 .123مؤشر 

 اجلمعويني الفاعلني 

    
عدد أايم التكوين لفائدة املكلفني   : 1 .7 .123مؤشر 

 ابلتواصل احلكومي 
سم احلكومة دعم وظائف الناطق الرمسي اب:  7.123هدف 

 وتعزيز مهامه التواصلية
    

عدد الوسائط التواصلية حول احلصيلة  : 2 .7 .123مؤشر  
 واالجنازات احلكومية 

    
عدد اهليئات اإلعالمية املشاركة يف   : 3 .7 .123مؤشر 

 الندوات الصحافية 
 

 

 

 

 

 

 

 



  الصفحـة | 8
 

 إصالح اإلدارة والوظيفة العموميةبوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة ال

 الربامج   األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

عدد النصوص التنظيمية  : 1 .1 .1 .124مؤشر 
عدد اإلجراءات املنجزة إلرساء  : 1 .1. 124مؤشر  املنجزة يف جمال الوظيفة العمومية 

 وظيفة عمومية منصفة مبنية على نظام الكفاءات 

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على  : 1. 124 هدف 
 نظام الكفاءات  

 :   124برانمج

اإلدارة وتطوير اخلدمات  إصالح
 العمومية

 

 مسؤول الربانمج:

 الكاتب العام

عدد اإلجراءات املنجزة   : 2 .1 .1 .124مؤشر 
 لتحقيق التدبري ابلكفاءات 

  
مأسسة "نسبة إجناز برانمج " : 2 .1. 124مؤشر 

  املساواة بني اجلنسني ابلوظيفة العمومية

    
نسبة تعميم النظام املعلومايت    : 3 .1 .124مؤشر 

 املشرتك للموارد البشرية ابإلدارات العمومية 

    
نسبة إجناز اإلجراءات الالزمة   : 1 .2. 124 مؤشر

 لتفعيل خارطة طريق الالتركيز اإلداري 

 حتسني وتوسيع وتنويع تقدمي اخلدمات العمومية  : 2. 124هدف 

    
نسبة إجناز الوحدات النموذجية   : 2 .2. 124مؤشر 

 وفق النظام املرجعي لالستقبال 

عدد اخلدمات العمومية اليت  : 1 .3 .2 .124مؤشر 
عدد عمليات دعم التحول  : 3 .2 .124مؤشر  مت دعم رفع مستوى حتوهلا االلكرتوين 

عدد إجراءات دعم وتشجيع   : 2 .3 .2 .124مؤشر   االلكرتوين للخدمات العمومية 
 التحول االلكرتوين للخدمات العمومية 
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عدد اخلدمات العمومية األفقية   : 4 .2. 124مؤشر  

 املنشورة ببوابة اخلدمات العمومية وامللتزم ابلتقيد هبا 

    
نسبة إجناز مشاريع القطاع يف إطار  : 1 .3 .124مؤشر 

 االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
 تعزيز النزاهة والشفافية  : 3. 124هدف 

    
نسبة إجناز التزامات الوزارة    : 2 .3 .124مؤشر  :

 املربجمة يف خمطط العمل اخلاص ابحلكومة املنفتحة 

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات   : 1. 4 .124مؤشر     

 حتسني تدبري املوارد  : 4. 124هدف 
    

نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية   : 2 .4 .124مؤشر 
 ابلوزارة 

    
عدد املستفيدين من التكوين  : 3 .4 .124مؤشر  

 املستمر 

    
نسبة جتديد حضرية السيارات   : 1 .5 .124مؤشر 

 وفق معاير البيئة 
 وضع إطار عمل بيئي ابلوزارة  : 5. 124هدف 

    
نسبة اخنفاض استهالك املاء   : 2 .5 .124مؤشر 
 والكهرابء 
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 الداخلية وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

   
النسبة املئوية ألجور العمال املياومني شبه   : 1 .1. 114مؤشر 

 القارين من الغالف املايل اإلمجايل للحساب اخلصوصي 
 أتدية أجور العمال املياومني شبه القارين  : 1 .114هدف 

برانمج  114 :  

 اجلماعات الرتابية

 

 : مسؤول الربانمج

السيد العامل مدير  -
 .اإلنعاش الوطين

السيد العامل مدير مديرية  -
أتهيل األطر اإلدارية 

 والتقنية

    
النسبة املئوية للتجهيز ابلعامل القروي ودعم   : 1 .2 .114مؤشر 

 الشغل من الغالف املايل اإلمجايل للحساب اخلصوصــي 
التجهيز ابلعامل القروي و دعم الشغل حملاربة   : 2 .114هدف 

 البطالة 

    
نسبة مشاركة النساء يف الدورات  : 1 .3 .114مؤشر 

 التحسيسية و التكوينية 

     دعم ادماج مقاربة النوع يف احلكامة الرتابية  : 3 .114هدف 
عدد االجراءات املتخذة من طرف املديرية   : 2 .3 .114مؤشر 

العامة للجماعات احمللية بشان ادماج مقاربة النوع من اجل مواكبة 
 اجلماعات الرتابية 

    
عدد املنتخبني املستفيدين من التحسيس   : 3 .3 .114مؤشر 

 يف جمال مقاربة النوع يف احلكامة الرتابية 

 : 306 برانمج الرفع من التواجد الشرطي ابجملال العمومي  : 1 .306هدف  نسمة  1000عدد موظفي األمن لكل   : 1 .1 .306مؤشر     

 األمن الوطين

 

 

 إيالء األولوية لنوع اجلنس  : 2 .306هدف  عدد موظفي األمن الوطين من اإلانث   : 1 .2 .306مؤشر     

 حماربة اجلرمية  : 3 .306هدف  نسبة حل القضااي املسجلة   : 1 .3 .306مؤشر     

 حماربة اجلرمية املتسمة ابلعنف  : 4 .306هدف  نسبة حل القضااي املسجلة   : 1 .4 .306مؤشر     
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عدد التقنيني املعينني مبصاحل التشخيص  : 1 .5 .306مؤشر 

  )القضائي )مسرح اجلرمية

دعم وحدات األمن املتخصصة مبوارد بشرية  : 5 .306هدف 
 مؤهلة 

 : مسؤول الربانمج

املدير العام لألمن  -
 الوطين

 مدير التجهيز وامليزانية -
    

عدد األطر والتقنيني املعينني ابملخترب  : 2 .5 .306مؤشر 
 الوطين للشرطة العلمية والتقنية 

    
عدد املوظفني املعينني ابلفرق اجلهوية   : 3 .5. 306مؤشر 

 للشرطة السينوتقنية 

    
عدد املوظفني املكونني يف ختصصات   : 1 .6 .306مؤشر 

 علمية او تقنية 

تطوير الكفاءات ابلتكوين األساسي  : 6 .306هدف 
 واملستمر 

    

األخطار النووية ، االشعاعية، اجلرثومية،   : 2 .6 .306مؤشر 
الكيماوية أو املتفجرات( يف اطار املكافحة األعمال اإلرهابية( 

NRBC-E   عدد األطر و التقنيني املدربني يف جمال البحث
 امللوثة مبواد  والتحري يف جمال التدخل ابالماكن

 عدد انشاءات الوحدات األمنية اجلديدة   : 1 .7 .306مؤشر     

 دعم ممتلكات الوحدات األمنية  : 7 .306هدف 
    

عدد الوحدات األمنية اخلاضعة للصيانة أو   : 2 .7 .306مؤشر 
 إعادة التأهيل 

    
عدد املواقع اجلهوية املزودة 1.8.306 :  مؤشر

   (GESTARR)بنظام
تعميم نظام تدبري دوائر الشرطة  : 8 .306هدف 

(GESTARR ابملصاحل الالممركزة لألمن الوطين ) 

 دعم وجتديد وسائل التنقل  : 9 .306هدف  نسبة جتديد حظرية السيارات   : 1 .9 .306مؤشر     
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عدد البطائق الوطنية   : 1 .1 .10 .306مؤشر 
 للتعريف االلكرتونية املسلمة على املستوى الوطين  ذكور 

عدد البطائق الوطنية للتعريف االلكرتونية  : 1 .10 .306مؤشر 
 املسلمة على املستوى الوطين 

عدد البطائق الوطنية للتعريف االلكرتونية  : 10 .306هدف 
 املسلمة ، بطائق السوابق العدلية و بطائق إقامة األجانب 

عدد البطائق الوطنية  : 2 .1 .10 .306مؤشر 
 للتعريف االلكرتونية املسلمة على املستوى الوطين إانث 

عدد البطائق الوطنية  : 3 .1 .10 .306مؤشر 
 للتعريف االلكرتونية املسلمة على املستوى الوطين قاصرين 

    
عدد البطائق الوطنية للتعريف   : 2 .10 .306مؤشر 

 االلكرتونية املسلمة للمواطنني املقيمني ابخلارج 

    
عدد بطائق السوابق العدلية املسلمة   : 3 .10 .306مؤشر 
 للمواطنني 

 عدد بطائق اإلقامة  املسلمة لألجانب   : 4 .10 .306مؤشر     

    
نسبة تلبية احلاجيات السنوية للمصاحل   : 1 .11 .306مؤشر 

 املركزية 
 جتهيز مصاحل األمن ابلعتاد املعلومايت  : 11 .306هدف 

    
نسبة تلبية احلاجيات السنوية للمصاحل   : 2 .11 .306مؤشر 
 الالممركزة 

 عدد العرابت املسجل يف حقها خمالفات   : 1 .12 .306مؤشر     
 الوقاية من حوادث السري  : 12 .306هدف 

 عدد الغرامات الصلحية اجلزافية املستخلصة  2.12.306: مؤشر     
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عدد املسافرين املسجل دخوهلم عرب   : 1 .13 .306مؤشر 

حتسني ظروف تدفق املسافرين عرب النقاط  : 13 .306هدف  نقاط احلدودية 
 احلدودية 

    
املدة الالزمة إلمتام إجراءات مرور   : 2 .13 .306مؤشر 
 املسافرين 

ضمان الدعم اللوجستيكي لوحدات القوات  : 1 .308هدف  نسبة التغطية بواسطة وسائل التنقل   : 1 .1 .308مؤشر     
 املساعدة شطر اجلنوب بوسائل التنقل 

:308  برانمج  

القوات املساعدة ملنطقة 
 اجلنوب

 

 : مسؤول الربانمج

 مفتش القوات املساعدة
 شطر اجلنوب

 نسبة الدعم اللوجستيكي   : 2 .1 .308مؤشر     

    
عدد املتدربني املستفيدين من تدريب   : 1 .2 .308مؤشر 

 أساسي 

     حتسني الكفاءات املهنية للموظفني  : 2 .308هدف 
عدد املوظفني املستفيدين من تكوين   : 2 .2 .308مؤشر 

 مستمر 

    
عدد املوظفني املستفيدين من تدريب يف   : 3 .2 .308مؤشر  

 إطار التعاون الوطين والدويل 

    
نسبة تغطية جمال االتصاالت عرب    : 1 .3 .308مؤشر 

 شبكات املواصالت واملراسالت 

جتهيز وتعزيز وحدات القوات املساعدة شطر  : 3 .308هدف 
 اجلنوب بوسائل املواصالت، املعدات وعتاد احملافظة على النظام 

    
درجة انتقال اإلرسال من التماثلية إىل   : 2 .3 .308مؤشر 

 الرقمية 

    
نسبة جاهزية الوسائل املعلوماتية   : 3 .3 .308مؤشر 

 املخصصة للمكاتب 



  الصفحـة | 14
 

    
نسبة جتهيز ثكنات القوات املساعدة  : 4 .3 .308مؤشر  

 أبنظمة الفيديو للحماية 

 نسبة التجهيز ابلعتاد وأاثث املكتب    : 5. 3 .308مؤشر     

 نسبة التجهيز بعتاد احملافظة على النظام   : 6 .3 .308مؤشر     

 نسبة بناء ثكنات جديدة   : 1 .4 .308مؤشر     
بناء ثكنات جديدة وتوسيع البنية التحتية  : 4. 308هدف 

     للثكنات املوجودة 
نسبة توسيع البنيات التحتية داخل   : 2 .4 .308مؤشر 

 الثكنات 

 معدل التغطية الرتابية   : 1 .1 .309مؤشر     
مصاحبة جهود وزارة الداخلية يف دعم  : 1 .309هدف 

برانمج  309 : التأطري األمين للرتاب الوطين وللسكان    

القوات املساعدة ملنطقة 
 الشمال

 

 مسؤول الربانمج

مفتش القوات املساعدة ـ 
 شطر الشمال ـ

 معدل املعدات   : 1 .2 .309مؤشر     

الرفع من قدرة و جاهزية القوات املساعدة  : 2 .309هدف 
 عرب توفري البنيات التحتية و اإلمكاانت املادية للتدخل. 

 معدل اإليواء ألفراد التدخل املتزوجني   : 2 .2 .309مؤشر     

 معدل اإليواء لألفراد العازبني  : 3 .2 .309مؤشر     

 نسبة التسيري   : 1 .3 .309مؤشر     
ضمان السري اجليد للوحدات املركزية والرتابية  : 3 .309هدف 

 للجهاز، ومرافقة املوظفني على املستوى االجتماعي والطيب 

 الرجال )أ ت ر(  Xعدد أايم التكوين  : 1 .4 .309مؤشر     
تكريس مهنية وحدات القوات املساعدة  : 4 .309هدف 

 وذلك عرب الرفع من مستوى تكوين مواردها البشرية 
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نسبة اعتمادات التسيري املرصودة لإلدارة   : 1 .1 .310مؤشر 

 الرتابية 
 دعم الالمتركز اإلداري  : 1 .310هدف 

برانمج    310 :  

دعم وقيادة اإلدارة املركزية 
 والرتابية

 

 : الربانمجمسؤول 

 الوايل، الكاتب العام

    
نسبة اعتمادات االستثمار املرصودة   : 2 .1 .310مؤشر 

 لإلدارة الرتابية 

 نسبة املوظفني العاملني ابلوحدات الرتابية   : 1 .2 .310مؤشر     

     حتسني فعالية و جناعة تدبري املوارد البشرية  : 2 .310هدف 
نسبة أعداد املوظفني املنتمني للوحدات  : 2 .2 .310مؤشر 

 أايم  3الرتابية الذين استفادوا من دورات تكوينية تفوق 

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   : 3 .2 .310ؤشر م    

    
حتسني التغطية الرتابية للمخاطر عن طريق   : 1 .1 .311مؤشر 

 إجناز مراكز اإلغاثة 
 تقليص مدة تدخل فرق اإلنقاذ  : 1 .311هدف 

 : 311 برانمج

 الوقاية املدنية

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الدعم والشؤون اإلدارية

    
عدد املستودعات اجلهوية املنجزة قصد   : 1 .2 .311مؤشر 

 ختزين املعدات األولية إلنقاذ وإيواء املنكوبني 
تدعيم سياسة القرب يف جمال التكفل   : 2 .311هدف 
 ابملنكوبني 

 نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين   : 1 .3 .311مؤشر     
تقوية قدرات وسالمة فرق تدخل الوقاية  : 3 .311هدف 

 املدنية 

    
عدد اهلكتارات املعاجلة يف إطار   : 1 .4 .311مؤشر 

 التدخالت الوقائية حملاربة اجلراد 
ضمان جناعة التدخالت الوقائية ملكافحة  : 4 .311هدف 

 اجلراد 
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الماليــــــــة و االقتصــــــاد وزارة  

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن :  1.1.130مؤشر    : نسبة ولوج النساء للتكوين 1.1.1.130مؤشر  
تطوير مهارات  املوارد البشرية للوزارة من خالل   : 1.130هدف  

 التكوين 

 :  130  برانمج

 دعم وقيادة

 

 مسؤول الربانمج

السيد الكاتب العام لوزارة 
 االقتصاد واملالية

    
عدد املكونني  يف ميزانية النوع  : 2.1.130مؤشر    

 االجتماعي 

 حتسني ادارة األجهزة املكتبية : 2.130هدف   نسبة النجاعة املكتبية  :   1.2.130مؤشر        

 جتميع نظم املعلومات وضمان توافرها : 3.130هدف   نسبة توفر النظم املعلوماتية  :    1.3.130مؤشر      

 حتسني جناعة تدبري املوارد البشرية : 4.130هدف   معدل جناعة تدبري املوارد البشرية :  1.4.130مؤشر       

 نسبة النجاعة اللوجستيكية   : 1.5.130مؤشر        
 التحكم يف النفقات اللوجستيكية : 5.130هدف  

 عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها   : 2.5.130مؤشر     

    
نسبة السائقني املدربني على القيادة  : 1.6.130مؤشر   

 اإليكولوجية 
 الفاعلني العمومني يف  جمال التنقل  منوذحية :تطوير 6.130هدف  

    
نسبة البناايت اليت تعتمد نظام إيقاف  : 1.7.130مؤشر  

 تشغيل أجهزة الكمبيوتر ليال و أايم العطل و عطل هناية االسبوع 
  العمومية ابإلداراتتعميم املناهج البيئية : 7.130هدف  

    
نسبة املشرتين املركزيني املدربني على االقتناء  : 1.8.130مؤشر  

 اإليكولوجي 
 العمومي  مستدام ومسؤول   تطوير الطلب: 8.130هدف  
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نسبة البناايت العمومية املعتمد فيها نظام  :1.9.130مؤشر  

 الفرز 
تسجيل املؤسسات العمومية يف منطق تدبري وتثمني  : 9.130هدف  

 النفاايت 

    
الفرق بني املبالغ املطالب هبا من طرف  : 1.10.130مؤشر  

 املدعني واملبالغ احملكوم هبا 
حتسني وتطوير فعالية تدخل الوكالة القضائية : 10.130هدف  

 للمملكة 

    
نسبة األحكام القضائية الصادرة لفائدة  :  1.11.130مؤشر  

 الدولة 
حتسني معدل األحكام القضائية  الصادرة لفائدة : 11.130هدف  

 الدولة 

    
نسبة تغطية األجهزة اخلاضعة لرقابة  :   1.12.130مؤشر  

املفتشية العامة للمالية و اليت تعترب معرضة لنسبة مرتفعة من 
 املخاطر 

 :االسهام يف حتسني التدبري العمومي.  12.130هدف  
    

نسبة التوصيات ذات األولوية اليت   :     2.12.130مؤشر  
 كانت موضوع متابعة التنزيل بعد استنفاذ مسطرة حق الرد 

 نسبة جودة املساعدة على اختاذ القرار  :   3.12.130مؤشر      

 : حتسني تبين مقاربة األداء من طرف املدبرين    1.115هدف   معدل توثيق املؤشرات  :  1.1.115مؤشر      
 : 115  برانمج

السياسة االقتصادية 
 واسرتاتيجية املالية العمومية

 

    
عدد النساء األرامل املستفيدات من  :   1.2.115مؤشر   

 الدعم املباشر يف إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي 
تعزيز التماسك االجتماعي للنساء يف وضعية : 2.115هدف  

 اهلشاشة 

    
عدد القطاعات الوزارية اليت اعتمدت   : 1.3.115مؤشر   

 ميزانية النوع االجتماعي 
إدماج بعد النوع االجتماعي يف مسلسل إعداد : 3.115هدف  

 ميزانية القطاعات الوزارية 
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عنهن واليت مت  نسبة الفتيات املتخلى  : 1.4.115مؤشر  

 التكفل هبن من طرف العصبة املغربية حلماية الطفولة 
 دعم محاية الطفولة : 4.115هدف  

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام
حصة الدين الداخلي يف  : 1.1.5.115مؤشر    

بنية دين اخلزينة حسب نوعية الدين  : 1.5.115مؤشر    حمفظة دين اخلزينة 
 )الداخلي واخلارجي( 

 :حتسني و تطوير أدوات متويل اخلزينة  5.115هدف  

حصة الدين اخلارجي يف  :   2.1.5.115مؤشر     
 حمفظة دين اخلزينة 

 املدة الزمنية املتبقية لسداد دين اخلزينة  : 2.5.115مؤشر       

    
املتوسط السنوي للرصيد اليومي للحساب   : 3.5.115مؤشر  

 اجلاري للخزينة لدى بنك املغرب 

    
سعر الفائدة املتوسط لعمليات التوظيف  :   4.5.115مؤشر   

 عن طريق االستحفاظ 

 : الفرق يف التوقعات  1.6.115مؤشر       
 دعم التحليل املاكرو إقتصادي : 6.115هدف  

 عدد ملخصات السياسات املنجزة  : 2.6.115مؤشر      

 حتسني حتليل التنافسية االقتصادية اجملالية والقطاعية : 7.115هدف   عدد الدراسات املنجزة   :  1.7.115مؤشر      

 :دعم مسلسل  االندماج األفريقي للمغرب  8.115هدف   عدد السياسات االفريقية املنجزة  :1.8.115مؤشر       

 حتسني التحليالت  املرتبطة ابالندماج االجتماعي : 9.115هدف   عدد الدراسات املنجزة   :1.9.115مؤشر        
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 :  عدد الدراسات املنجزة    1.10.115مؤشر       
حتسني التحليالت  املتعلقة ابلبيئة والتنمية : 10.115هدف  

     املستدامة 
: عدد الدراسات املنجزة اليت أتخذ بعني    2.10.115مؤشر   

  االعتبار النوع االجتماعي

    
: حصة ميزانيات املؤسسات و    1.11.115     مؤشر 

املنشآت  العامة املدروسة من طرف جلنة امليزانية و املعتمدة يف 
 n-1اجمللس االداري قبل دجنرب من السنة 

 حتسني حكامة قطاع املؤسسات واملنشآت العامة : 11.115دف ه 

    
: مدة االستخالص اجلمركي دون احتساب  1.1.116مؤشر   

 مدة تدخل أجهزة املراقبة األخرى 
 تبسيط املساطر هبدف تسهيل املبادالت :  1.116هدف  

 : 116 برانمج

تبسيط أتمني املبادالت ومحاية 
 املستهلك

 مسؤول الربانمج

العام إلدارة اجلمارك املدير 
 والضرائب غري املباشرة

 :ضمان الظروف املواتية للمنافسة املشروعة  2.116هدف   : املداخيل اإلضافية نتيجة املراقبة اجلمركية    1.2.116مؤشر       

    
: متوسط مدة معاجلة الشكاايت وطلبات  1.3.116 مؤشر 

 املعلومات 
حتسني جودة اخلدمات وظروف العبور  :   3: 3.116هدف  

 ابملراكز احلدودية 

 :  معدل التحصيل ابلنسبة للسنة اجلارية  1.1.117  مؤشر     

 :تعبئة موارد الدولة و اجلماعات الرتابية  1.117هدف  

 : 117 برانمج
تنفيذ النفقة العمومية، 
التحصيل ومسك احملاسبة 

 العمومية

 

    
: املداخيل احملصلة املتعلقة ابلسنوات  2.1.117  مؤشر 

 السابقة 

    
:  عدد عمليات أداءات الضرائب    1.2.117مؤشر   

 والرسوم املنزوعة الصفة املادية عنها 
 تبسيط وحتديث أداء الضرائب و الرسوم : 2.117هدف  
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 مسؤول الربانمج ترشيد مسلسل تنفيذ ومراقبة نفقات الدولة  :3.117هدف   : متوسط أجل التأشري على االلتزام ابلنفقات  1.3.117مؤشر      

 العام للمملكة.اخلازن 
 أجل الدفع احملاسيب   : 1.4.117مؤشر      

حتسني مسك حماسبة الدولة من طرف احملاسبني : 4.117هدف  
 التابعني للخزينة العامة للمملكة 

 عدد إجراءات اإلرشاد الضرييب  :   1.1.118مؤشر     

 : حتسني جودة اخلدمات وتشجيع املواطنة اجلبائية  1.118هدف  
 :  118 برانمج

 تعبئة وحتصيل املوارد اجلبائي

 

 مسؤول الربانمج

 املدير العام للضرائب

    
: النسبة املئوية للشكاايت املعاجلة يف غضون   2.1.118مؤشر 

 يوما ابتداء من اتريخ ايداعهم  30

 حتديث اإلدارة وحتسني جودة اخلدمات : 2.118هدف   : نسبة املساطر اإللكرتونية  1.2.118   مؤشر     

    
تطور حتصيل الضرائب )اليت  نسبة  :  1.3.118مؤشر    

 ختص املديرية العامة للضرائب( 
 :حتسني حتصيل الضرائب و الرسوم  3.118هدف  

 تصفية االحتالالت بدون سند أو قانون   : 1.1.119مؤشر       
:حتسني العرض العقاري املعبأ لفائدة االستثمار  1.119هدف  

 :  119 برانمج والتجهيزات العمومية 

 امللك اخلاص للدولةتدبري 

 مسؤول الربانمج

 مدير أمالك الدولة

 محاية امللك اخلاص للدولة : 2.119هدف   حتفيظ امللك اخلاص للدولة   :1.2.119مؤشر        

    
حتديث النظام املعلومايت اخلاص أبمالك    :  1.3.119مؤشر  

 الدولة ) نسبة اإلجناز %( 
 حتديث و حتسني احلكامة : 3.119هدف  

 تثمني امللك اخلاص للدولة  : 4.119هدف   إيرادات وعائدات امللك اخلاص للدولة   : 1.4.119ؤشر   م     
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الفالحة -وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات   -   

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على   1.1.1.415مؤشر 
 احلبوب  -مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على  1.1.415  مؤشر 
 مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 :حتسني أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين  1.415هدف  
 :   415 برانمج

 السالسل املنتجة تطوير

 

 مسؤول الربانمج

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية    2.1.1.415 مؤشر 
 الزيوت  -على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية    3.1.1.415مؤشر  
 السكر  -على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

: نسبة تغطية احلاجيات الوطنية     4.1.1.415   مؤشر 
 احلليب  -على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على  5.1.1.415 مؤشر 
 اللحوم احلمراء  -مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

:  نسبة تغطية احلاجيات الوطنية     6.1.1.415 مؤشر 
منتوجات  -على مستوى ست منتجات فالحية أساسية 

 الدواجن 

:  العدد اإلمجايل للمشاريع التضامنية 1.2.415 مؤشر     
 اليت مت إعطاء انطالقتها 

 :تنمية الفالحة التضامنية  2.415هدف  

: املساحة املغروسة االمجالية يف إطار  2.2.415  مؤشر     
 مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر 
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:  عدد العالمات املميزة للمنشأ   1.3.415  مؤشر     
 واجلودة املعرتف هبا 

: عدد املنتوجات اجملالية املستفيدة    2.3.415    مؤشر      :تنمية الرتميز وحتسني عرض املنتجات احمللية  3.415 هدف 
 « Terroir du Maroc»من الرمز اجلماعي 

: نسبة إدماج النوع يف برانمج تنمية   3.3.415   مؤشر     
 املنتوجات احمللية 

:  عدد الوحدات الصناعية املرخص هلا  1.4.415 مؤشر     
 ببناء وحدات تثمني املنتوج داخل األقطاب الفالحية 

 :تعزيز تثمني املنتجات الفالحية  4.415هدف  

:  عدد الفالحني املؤطرين من طرف  1.5.415  مؤشر     
 املستشارين الفالحيني 

من طرف  :حتسني نسبة تغطية الفالحني املؤطرين 5.415 هدف 
 املستشارين الفالحيني 

: نسبة إدماج اخلرجني من     1.1.1.416  مؤشر 
: نسبة إدماج اخلرجني من مؤسسات 1.1.416 مؤشر  الذكور -مؤسسات التعليم العايل

 التعليم العايل 
 :توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات املهنيني  1.416 هدف 

416 برانمج  

 تعليم و تكوين و حبث

 

 مسؤول الربانمج

 مديرية التعليم والتكوين والبحث

: نسبة إدماج اخلرجني من    2.1.1.416  مؤشر 
 االانث -مؤسسات التعليم العايل

:  نسبة الرضا النوعي للمهنيني مقارنة    2.1.416  مؤشر     
 مع أهداف املهنة 

: معدل إصدارات الباحثني واألساتذة   1.1.2.416 مؤشر 
: معدل إصدارات الباحثني واألساتذة    1.2.416 مؤشر  الذكور -الباحثني 

 الباحثني 
 :تشجيع االخرتاع والبحث يف امليدان الفالحي  2.416 هدف 

: معدل  إصدارات الباحثني    2.1.2.416 مؤشر 
 االانث  -واألساتذة الباحثني
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 الذكور  -: نسبة جناح املتدربني 1.1.3.416  مؤشر 
 : نسبة جناح املتدربني 1.3.416  مؤشر 

 :حتسني جودة التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي  3.416هدف  
 االانث -: نسبة جناح املتدربني  2.1.3.416  مؤشر 

 الذكور  –: نسبة إدماج اخلرجيني  1.2.3.416 مؤشر 
 : نسبة إدماج اخلرجيني  2.3.416 مؤشر 

 االانث  –: نسبة إدماج اخلرجيني   2.2.3.416 مؤشر  

: عدد االعتمادات املمنوحة  1.4.416 مؤشر     
 للمستشارين الفالحيني 

 :تنظيم مهنة املستشار الفالحي اخلاص  4.416ف ده 

:   نسبة إجراءات الوقاية أو  1.1.417  مؤشر     
 املراقبة/عدد اإلجراءات املربجمة 

 :محاية الرصيد احليواين والنبايت  1.417هدف  

 : 417 برانمج

احملافظة على الثروة احليوانية 
والنباتية والسالمة الصحية 

 للمنتوجات الغذائية

 

 مسؤول الربانمج

املكتب الوطين للسالمة الصحية 
 للمنتجات الغذائية

 :  نسبة احليواانت املرقمة     2.1.417مؤشر           

:  نسبة الضيعات الفالحية املتابعة     3.1.417   مؤشر     
 أو املراقبة 

-: نسبة البذور واالغراس املعتمدة   1.4.1.417 مؤشر 
 البذور 

 : نسبة البذور واالغراس املعتمدة   4.1.417   مؤشر 
-: نسبة البذور واالغراس املعتمدة 2.4.1.417 مؤشر 

 االغراس 

: نسبة اللحوم املراقبة /كمية اللحوم   1.2.417شر    ؤم     
 املنتجة 

 :حتسني سالمة وجودة املنتجات الغذائية  2.417 هدف 

:  نسبة جماالت التحليل املعتمدة/    1.3.417  مؤشر     
 اجملاالت اليت عرضت لالعتماد 

:ضمان االعتمادية واالعرتاف بنتائج التحاليل  3.417 هدف 
 املخربية 
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: املساحات اإلمجالية املسقية اليت متت  1.1.418  مؤشر     
 عصرنتها 

 : حتسني مردودية أنظمة الري  1.418 هدف 
 : 418 برانمج

 ري و هتيئة الفضاءات الفالحية

 

 مسؤول الربانمج

مديرية الري وإعداد اجملال 
 الفالحي

:  املساحة اإلمجالية اجملهزة بتقنيات   2.1.418  مؤشر     
 الري املقتصدة للمياه 

 :  املساحات اإلمجالية اجلديدة اجملهزة  1.2.418 مؤشر     
: تثمني املوارد املائية املعبأة بواسطة السدود املنجزة  2.418 هدف 

 أو تلك اليت يف طور اإلجناز 

:  املساحات املستصلحة بدوائر السقي  1.3.418 مؤشر     
 الصغري واملتوسط 

:  املساحات اجملهزة بتقنيات احملافظة   2.3.418 مؤشر      :حتسني مستوى التنمية وإعداد اجملال الفالحي  3.418هدف  
 على املياه والرتبة 

 :  مساحات املراعي اجملهزة     3.3.418   مؤشر     

 :تنميــة كفاءات موظفــي قطــاع الفالحــة  1.430هدف   : عدد املستفيدين من التكوين     1.1.430  مؤشر     
 :   430 برانمج

 دعم وخدمات متنوعة

 

 مسؤول الربانمج

 الكتابة العامة لقطاع الفالحة

 : نسبة رضا مستعملي النظم املعلوماتية   1.2.430 مؤشر     

  

 :توفري النظم املعلوماتية وتقوية أمنها  2.430هدف 

 

: معدل كلفة التسيري اإلداري للمصاحل  1.3.430 مؤشر     
 حسب املوظف 

 حتسني التسيري اإلداري للمصاحل : 3.430هدف  
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  -والغابات والمياه القروية التنمية- والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة

 الربامج األهداف املؤشرات

 :  نسبة أايم التكوين املخصصة لوظائف اإلنتاج  1.1.440    مؤشر

 :خلق الظروف املالئمة لتنفيذ الربامج املهنية  1.440هدف  

: 440 برانمج  

 دعم ومصاحل متعددة

 مسؤول الربانمج

 مدير الربجمة ونظام املعلومات والتعاون

 : نسبة النجاعة املكتبية     2.1.440   مؤشر 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   3.1.440  مؤشر 

 :  نسبة املساحة احملددة هنائيا 1.1.421  مؤشر 

 :محاية اجملاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري لألمالك الغابوية  1.421 هدف 
: 421 برانمج  

 محاية وأتمني امللك الغابوي

 الربانمج مسؤول

 مديرية امللك الغابوي والشؤون القانونية واملنازعات

 :  نسبة املساحة املصادق عليها    2.1.421   مؤشر 

 :  نسبة املساحة احملفظة    3.1.421   مؤشر 

 : نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام القضائية    1.2.421   مؤشر 
 الغابوية :تقليص تدهور اجملاالت  2.421 هدف 

 :  نسبة فك العزلة على الغاابت    2.2.421   مؤشر 

 :  نسبة إجناز املساحات املشجرة    1.1.422   مؤشر 
 :اعادة أتهيل النظم الغابوية  1.422 هدف 

: 422 برانمج  

 التهيئة والتنمية الغابوية

 مسؤول الربانمج

 مديرية التنمية الغابوية

 :  نسبة جناح املساحات املشجرة    2.1.422   مؤشر 

 :التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية عرب تعميم خمططات التهيئة  2.422 هدف  : نسبة إجناز خمططات هتيئة الغاابت   1.2.422   مؤشر 
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 : نسبة تطبيق الربامج السنوية لتصاميم التهيئة والتدبري للمناطق احملمية   1.1.423  مؤشر 

 :احلفاظ وإعادة تشكيل املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  1.423 هدف 

: 423 برانمج  

 حماربة التصحر و احملافظة على الطبيعة

 مسؤول الربانمج

 مدير حماربة التصحر واحملافظة على الطبيعة

 : نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية املائية   2.1.423  مؤشر 

 : نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية الرحيية   3.1.423  مؤشر 
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 – البحري الصيد -وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

:احملافظة واستدامة املوارد البحرية وحماربة الصيد غري  1.424 هدف  : نسبة املصائد املهيأة مقارنة مع املصائد العامة   1.1.424شر  ؤم    
 القانوين وغري املصرح به وغري املنظم إبشراك مجيع الفاعلني املعنيني 

: 424 برانمج  

: تطوير الصيد واألحياء 
 البحرية وتثمني املوارد

 مسؤول الربانمج

 الكاتبة العامة

 : نسبة عمليات املراقبة ابلنسبة للمفرغات   2.1.424 مؤشر     

    
: نسبة املراقبة املتوقعة لالمتثال الصحي ابلنسبة   1.2.424  مؤشر 

: ضمان الظروف املثلى للجودة واألمن الصحي  2.424 هدف  للمراقبة املستهدفة 
 لقطاع الصيد إبشراك مجيع اجلهات  الفاعلة املعنية 

    
: نسبة املراقبة املتوقعة لنشاط بيع السمك ابجلملة   2.2.424  مؤشر 

 ابلنسبة للمراقبة املستهدفة 

:تشجيع التثمني و التنافسية والتنمية الصناعية  3.424 هدف  : رقم املعامالت احملقق عند التصدير   1.3.424شر  ؤم     
 : معدل االستهالك احمللي السنوي الفردي  للسمك   2.3.424  مؤشر      ملقاوالت تثمني منتجات الصيد إبشراك مجيع اجلهات  الفاعلة املعنية 

 :  نسبة تغطية الساحل مبشاريع التهيئة املندجمة   1.4.424  مؤشر     
:جتميع  و تنظيم البحارة الصيادين من النساء  و  4.424 هدف 

 الرجال 

    
:  نسبة عملية إرساء )ن.ع.إ( برامج التكوين اليت مت   1.1.425  مؤشر 

 إعدادها حسب املقاربة ابعتبار الكفاءات مبؤسسات التكوين البحري 

:وضع رهن إشارة قطاع الصيد البحري يد عاملة  1.425 هدف 
 مؤهلة مع األخد بعني اإلعتبار مقاربة النوع 

: 425 برانمج  

 
، الرتقية االجتماعية التأهيل

 واملهنية وسالمة رجال البحر
 

 

 6بعد : نسبة إدماج اخلرجيني   1.2.1.425 مؤشر 
 6: نسبة إدماج اخلرجيني " رجال و نساء " بعد   2.1.425  مؤشر  أشهر من حصوهلم على الشهادة 

 6: نسبة إدماج اخلرجيات بعد  2.2.1.425 مؤشر  أشهر من حصوهلم على الشهادة 
 أشهر من حصوهلم على الشهادة 
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: نسبة املستفيدين من التكوين  1.3.1.425 مؤشر 
: نسبة املستفيدين  " رجال و نساء " من التكوين   3.1.425  مؤشر  املستمر 

 املستمر 

 
 مسؤول الربانمج

مديرة التكوين البحري 
: نسبة املستفيدات من التكوين  2.3.1.425 مؤشر  ورجال البحر و اإلنقاذ

 املستمر 
 : نسبة املستفيدين من اإلرشاد  1.1.2.425 مؤشر 

 : نسبة املستفيدين " رجال و نساء" من اإلرشاد   1.2.425  مؤشر 

:تنمية املبادرات االجتماعية و االقتصادية لفائدة  2.425 هدف 
 مهنييي قطاع الصيد البحري مع مراعات مقاربة النوع 

 : نسبة املستفيدات من اإلرشاد  2.1.2.425 مؤشر 
: نسبة التعاونيات النسائية  1.2.2.425 مؤشر 

 املؤطرة يف السنة 
 يف السنة  : نسبة التعاونيات املؤطرة  2.2.425مؤشر   

    
: نسبة االستشارات الطبية اجملراة من طرف وحدات   3.2.425  مؤشر 

 صحة رجال البحر يف السنة 

    
: نسبة املستفيدين من التكوين األساسي يف السالمة   4.2.425  مؤشر 

 البحرية 

    
: نسبة البحارة احلاصلني على رخص استثنائية   5.2.425شر  ؤم 

لتحمل مناصب املسؤولية على منت السفن و املستفيدين من التكوين املختتم 
 ابحلصول على دبلوم 

:الرفع من فعالية جهاز البحث وإنقاذ األرواح  3.425 هدف  : نسبة األحداث البحرية املنسقة )ن.أ.م(   1.3.425  مؤشر     
 : معدل جاهزية وحدات اإلنقاذ   2.3.425  مؤشر      البشرية ابلبحر 

:حتسني جتهيزات وأداء اخلدمات مع مراعاة  1.450 هدف  : التكلفة املتوسطة للتسيري لكل موظف خالل سنة   1.1.450مؤشر       
 احتياجات املرأة والرجل 

: 450 برانمج  

 : نسبة النجاعة املكتبية   2.1.450  مؤشر      قيادة وحكامة
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 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية   1.2.450  مؤشر     
:حتسني جناعة  تدبري املوارد البشرية مع األخذ بعني  2.450 هدف 

 االعتبار احلاجيات اخلاصة للنساء و الرجال 
 مسؤول الربانمج

مدير الشؤون العامة و 
 : نسبة تنفيذ خمطط التكوين   1.3.450  مؤشر      القانونية

:تقوية كفاءات املوارد البشرية لقطاع الصيد  3.450 هدف 
 البحري بطريقة متساوية 

: نسبة  مشاركة  املوظفات   1.2.3.450  مؤشر 
: نسبة مشاركة املوظفات واملوظفني يف برانمج   2.3.450  مؤشر  يف برانمج التكوين 

: نسبة  مشاركة املوظفني يف    2.2.3.450  مؤشر  التكوين )املوارد البشرية للقطاع 
 برانمج التكوين 

    
: نسبة إجناز خطة مأسسة مقاربة النوع يف قطاع   1.4.450  مؤشر 

 الصيد البحري 
 :مأسسة مقاربة النوع بقطاع الصيد البحري  4.450 هدف 

    
: )عدد الدورات التكوينية حول مقاربة النوع   2.4.450شر  ؤم 

 )املشاركة املتساوية بني النساء و الرجال 
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 الصحــــــــــــة وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 -: معدل التغطية الوطنية  ابملوارد البشرية   1.1.1.700 مؤشر
 ابلنسية لألطباء 

 معدل التغطية الوطنية  ابملوارد البشرية  :   1.1.700  مؤشر 

ترشيد تزويد  املؤسسات الصحية  : 1.700 هدف 
ابملوارد البشرية الكافية واملؤهلة من أجل خدمة صحية 

 جيدة 

 :700برانمج 

املوارد البشرية وتعزيز قدرات 
 املنظومة الصحية

 

 مسؤول الربانمج

 مدير املوارد البشرية

: معدل التغطية الوطنية  ابملوارد البشرية   2.1.1.700 مؤشر 
 ابلنسية للممرضني 

: نسبة املناصب املفتوحة لتعيني األطباء    1.2.1.700 مؤشر 
: نسبة املناصب املفتوحة يف املناطق القروية   2.1.700  مؤشر  يف املناطق القروية واملهمشة 

: نسبة املناصب املفتوحة لتعيني املمرضني     2.2.1.700 مؤشر  واملهمشة 
 يف املناطق القروية واملهمشة 

    
: نسبة انتقال املوارد البشرية حسب مراحل   3.1.700  مؤشر 

 احلركة االنتقالية 

    
: معدل استعمال املناصب املالية احملدثة سنواي   4.1.700  مؤشر 

 برسم قانون املالية 

: نسبة الذكور خرجيي املعاهد العليا للمهن  1.1.2.700  مؤشر 
: عدد خرجيي املعاهد العليا للمهن التمريضية   1.2.700  مؤشر  التمريضية وتقنيات الصحة 

 وتقنيات الصحة 
تعزيز قدرات املوارد البشرية عن  : 2.700 هدف 

 طريق تكوين أساسي ومستمر متنوع وذو جودة 
: نسبة االانث خرجيي املعاهد العليا  2.1.2.700   مؤشر 
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 للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

: نسبة االانث خرجيي املدرسة الوطنية  1.2.2.700      مؤشر 
 للصحة العمومية 

 :  عدد خرجيي املدرسة الوطنية للصحة العمومية   2.2.700  مؤشر 
: نسبة الذكور خرجيي املدرسة الوطنية    2.2.2.700   مؤشر 

 للصحة العمومية 

    
:  عدد املوظفني املستفيدين من دورات التكوين   3.2.700  مؤشر 

 املستمر 

    
: نسبة النساء الذين مت تعيينهم  يف مناصب   1.3.700  مؤشر 

:حتسني ظروف عمل املوظفني  3.700 هدف  املسؤولية 
مبختلف مصاحل الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة النوع 

     وتعزيز األعمال:   االجتماعية 
: نسبة موظفات وموظفي الصحة الذين   2.3.700  مؤشر 

 استفادوا من محالت حتسيسية حول مقاربة النوع 

    
:  احلصة املخصصة لنفقات اإلدارة املركزية يف   1.1.701  مؤشر 

 ميزانية التسيري )فصل املعدات و النفقات املختلفة( 
:ضبط النفقات املرتبطة بنمط عيش  1.701 هدف 

 : 701برانمج  اإلدارة وتكريس الشفافية يف جمال التدبري املايل 

التخطيط والربجمة والتنسيق ودعم 
 مهام املنظومة الصحية

 

 مسؤول الربانمج

 مدير التخطيط واملوارد املالية

    
:  نسبة الساكنة املستفيدة من النظام اإلجباري   1.2.701  مؤشر 

 عن املرض 

:املسامهة يف توسيع التغطية الصحية  2.701 هدف 
     لفائدة كل الفئات االجتماعية 

:  نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة   2.2.701  مؤشر 
 الطبية 

:  نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة   3.2.701  مؤشر     
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 الطبية من جمموع الفئات املستهدفة 

    
: نسبة الذكور املستفيدين  من نظام املساعدة   4.2.701  مؤشر 

 الطبية من جمموع الفئات املستهدفة 

    
تفيدات  من النظام املساعدة : نسبة النساء املس  5.2.701  مؤشر 

 الطبية من جمموع الفئات املستهدفة 

    
: عدد الساكنة لكل ِمؤسسة للرعاية الصحية   1.3.701  مؤشر 

:أتهيل العرض الصحي للعالجات  3.701 هدف  األولية ابلوسط القروي 
 حسب معايري اخلريطة الصحية 

    
املتزوجات  يف سن اإلجناب : معدل النساء   2.3.701  مؤشر 

 لكل سرير والدة 

    
: عدد اجلهات اليت أدخلت واستعملت نظام   1.4.701  مؤشر 

اإلعالم اخلاص بربانمج صحة األم و الطفل وتنظيم األسرة والعالجات 
 االستشفائية 

 :تطوير نظام اإلعالم الصحي  4.701 هدف 
    

: نسبة إجناز املسح الوطين حول السكان   2.4.701  مؤشر 
  2017وصحة األسرة  

    
: نسبة إجناز املخطط املديري  اخلاص مبنظومة   3.4.701  مؤشر 

 اإلعالم الصحي 

    
بعني  : عدد عقود تدبري النجاعة  اليت اتخذ  1.5.701  مؤشر 

االعتبار مقاربة النوع  واليت أبرمها  كل مسؤول عن الربامج امليزاانتية مع 
 املديرايت اجلهوية للصحة 

:دعم التعاقدية و دعم تفعيل برانمج  5.701 هدف 
 اإلصالح املوازانيت بقطاع الصحة. 
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دعم الوزارة  : عدد اجلمعيات املستفيدة من  1.6.701  مؤشر 

 لتنفيذ مشاريع ذات الوقع على القطاع الصحي 

 :تعزيز آليات الشراكة والتعاون  6.701 هدف 

    
: احلصة املخصصة لدعم اجلمعيات العاملة يف   2.6.701  مؤشر 

احلقل الصحي بغرض اجناز مشاريع هتدف إىل املسامهة يف تقليص 
 الفوارق حسب النوع االجتماعي 

    
: عدد املؤسسات اإلدارية امللتزمة بربانمج   1.7.701  مؤشر 

 اإلشهاد 
 :تطوير أليات اإلشهاد واالعتماد  7.701 هدف 

    
: عدد  مؤسسات  العالجات الصحية امللتزمة   2.7.701  مؤشر 

 بربانمج  اإلشهاد واالعتماد 

    
استعمال املؤسسات الصحية األولية  :  معدل  1.1.702  مؤشر 

 سنوات يف السنة  5لالستشارات الطبية والعالجية لكل طفل أقل من 

: أتمني الوقاية الصحية لفائدة  1.702 هدف 
 األطفال والشباب 

 :702  برانمج

الصحة اإلجنابية وصحة األم 
والطفل والشاب والساكنة ذات 

 اخلاصة االحتياجات

 

 

 مسؤول الربانمج

 مدير السكان

    
:  نسبة التغطية ابجلرعة الثالثة من اللقاح   2.1.702  مؤشر 

 أشهر  4(  يف سن DTC-Hib-HBاخلماسي) 

    
: نسبة  التغطية ابجلرعة الثانية من فيتامني  'د'   3.1.702  مؤشر 

 لدى األطفال أقل من سنة 

    
:  نسبة تغطية التالميذ و الطلبة ابلفحص الطيب   4.1.702  مؤشر 

 املنتظم. 

 :حتسني الصحة اإلجنابية وصحة األم  2.702 هدف  :  نسبة الوالدات مبؤسسة صحية عمومية   1.2.702  مؤشر     
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:  نسبة املشاركة يف الكشف املبكر عن سرطان   2.2.702  مؤشر 

 الثدي 

 :  عدد زايرات الفرق املتنقلة املنجزة   3.2.702  مؤشر     

    
:  معدل استعمال وسائل تنظيم األسرة لدى   4.2.702  مؤشر 

 األزواج احملميني من احلمل خالل السنة 

    
: عدد النساء ضحااي العنف اجلسدي واجلنسي   5.2.702  مؤشر 

 الوحدات املتواجدة ابملستشفيات  الالئي مت التكفل هبن داخل

    
:  عدد األشخاص الذين يعانون من قصور أو   1.3.702  مؤشر 

 إعاقة حركية ومستوجيب معدات التقومي واألطراف االصطناعية 
:ضمان خدمات ذات جودة لفائدة  3.702 هدف 

 األشخاص يف وضعية اإلعاقة واملسنني 
    

:  عدد احلاالت اجلديدة لألشخاص املستفيدين   2.3.702  مؤشر 
من حصص التأهيل الوظيفي ) الرتويض ، تقومي النطق، تقومي البصر 

 واحلركي النفسي( 

    
:  املهلة املتوسطة للكشف/ اإلشعار حلالة   1.1.703  مؤشر 

:تعزيز قدرات الكشف واالستجابة  1.703 هدف  طارئة هتم الصحة العمومية 
 للحاالت الطارئة اليت ختص الصحة العمومية 

 :703 برانمج

الرصد الوابئي واليقظة واألمن 
 الصحيني والوقاية ومراقبة األمراض

 

 

 واالستجابة : املهلة املتوسطة ما بني الكشف   2.1.703  مؤشر     

: نسبة اإلانث )البالغني واألطفال(   1.1.2.703 مؤشر 
املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة والذين يتلقون العالج 

 املضاد للفريوس 

: نسبة تغطية األشخاص )البالغني واألطفال(    1.2.703مؤشر   
املتعايشني مع فريوس نقص املناعة املكتسبة ابستعمال مضادات 

 الفريوسات القهقرية 

:      : حتسني الولوج العادل      2.703 هدف 
للسكان،  اإلانث و الذكور من مجيع الفئات، إىل 

 عدية خدمات الوقاية ومراقبة األمراض امل
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: نسبة الذكور )البالغني واألطفال( املصابني  2.1.2.703 مؤشر 
بفريوس نقص املناعة املكتسبة والذين يتلقون العالج املضاد 

 للفريوس 

 مسؤول الربانمج

 مدير علم األوبئة وحماربة األمراض

 :  نسبة جناح عالج السل جبميع أشكاله   2.2.703  مؤشر     

    
:  نسبة الكشوفات اليت أجريت حول التهاب   3.2.703  مؤشر 

 ساعة األوىل  48السحااي خالل 

    
: عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع الضغط الدموي   1.3.703  مؤشر 

 اليت  يتم التكفل هبا مبؤسسات الرعاية الصحية األولية 

:تعزيز فحص األمراض غري املعدية  3.703ف ده 
 عند الساكنة املهددة يف مرافق الرعاية الصحية 

: عدد مرضى السكري )اإلانث( املتكفل  1.2.3.703 مؤشر 
: عدد مرضى السكري املتكفل هبم ابملراكز   2.3.703  مؤشر  هبن ابملراكز الصحية 

)الذكور( املتكفل  : عدد مرضى السكري 2.2.3.703 مؤشر  الصحية 
 هبم ابملراكز الصحية 

    
: عدد األشخاص املتكفل هبم يف مراكز عالج   1.4.703شر  ؤم 

 السرطان 

:تقوية تغطية املعاينات النفسية  4.703 هدف 
 والسرطان 

: عدد املرضى )اإلانث ( املتكفل هبم   1.2.4.703  مؤشر 
: عدد املرضى املتكفل هبم الذين يعانون من   2.4.703  مؤشر  الذين يعانون من اضطراابت نفسية 

: عدد املرضى  )الذكور(  املتكفل هبم   2.2.4.703  مؤشر  اضطراابت نفسية 
 الذين يعانون من اضطراابت نفسية 
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: عدد احلاالت ) اإلانث ( املتكفل هبا   1.3.4.703  مؤشر 
 يف مراكز اإلدمان 

 :   عدد احلاالت املتكفل هبا يف مراكز اإلدمان   3.4.703  مؤشر 
: عدد احلاالت ) الذكور(  املتكفل هبا يف   2.3.4.703  مؤشر 

 مراكز اإلدمان 

    
:  نسبة تغطية املؤسسات الغذائية املشمولة   1.5.703  مؤشر 

 ابملراقبة الصحية 

:تعزيز نظام الكشف وتقييم املخاطر  5.703هدف  
 املرتبطة ابحملددات البيئية 

    
: معدل تغطية مواقع منو يرقات البعوض ابملراقبة   2.5.703  مؤشر 

 األنتلوجيا 

    
:  نسبة أخد عينات املراقبة الصحية للمياه   3.5.703  مؤشر 

 املخصصة لالستهالك البشري 

    
: نسبة املختربات اجلهوية واإلقليمية  للصحة   4.5.703  مؤشر 

البيئية اليت تستجيب للمعايري اخلاصة/املختربات اجلهوية واإلقليمية 
 للصحة البيئية 

 :   نسبة االستشارات الطبية العالجية   1.1.704  مؤشر     
: حتسني التكفل على مستوى  1.704هدف  

 : 704برانمج  مؤسسات الرعاية الصحية األولية 

إجراءات وخدمات الرعاية 
الصحية األولية وما قبل 
 االستشفائية واالستشفائية

 :  عدد وحدات املستعجالت الطبية للقرب   1.2.704  مؤشر     
 :حتسني التكفل ابملستعجالت الطبية.  2.704 هدف 

 : عدد مصاحل املستعجالت االستشفائية املؤهلة   2.2.704  مؤشر     
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:  عدد مروحيات النقل الطيب االستعجايل   3.2.704مؤشر   

  املشغلة 

 مسؤول الربانمج

مدير املستشفيات والعالجات 
 املتنقلة

 :  عدد سيارة االسعاف اليت مت اقتناءها   4.2.704  مؤشر     

 : عدد مصاحل املساعدة الطبية املستعجلة   5.2.704  رشمؤ      

 :  معدل الولوج االستشفائي   1.3.704  مؤشر     

:حتسني الولوج للعالجات والتكفل  3.704 هدف 
 االستشفائي 

    
:  معدل تنفيذ امليزانية املتعلقة ابملصاحل املسرية   2.3.704  مؤشر 

 بطريقة مستقلة 

 :  نسبة الوالدات القيصرية   3.3.704  مؤشر     

    
: عدد املستشفيات املستفيدة من التكوين يف   4.3.704  مؤشر 

 جمال سالمة املرض 

    
: عدد املستشفيات اليت فعلت نظام االشعار   5.3.704  مؤشر 

 ابألحداث الغري املرغوب فيها 

:حتسني جودة املواكبة الطبية  4.704 هدف  :  معدل الرد على شكاايت املواطنني   1.4.704  مؤشر     
 االجتماعية 

    
:   عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت إجنازها   1.1.705  مؤشر 

:وضع وتوزيع عرض العالجات  1.705 هدف  وتشغيلها 
االستشفائية واالستشفائية بشكل -الصحية ما قبل

 متكافئ على صعيد الرتاب الوطين 

 : 705برانمج 

توفر واستمرارية عرض العالجات 
وصون البنية األساسية والتجهيزات 

     الصحية
:  عدد املؤسسات االستشفائية املستوى الثالث    2.1.705  مؤشر 

 اليت مت إجنازها وتشغيلها 
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الكلي جمهزة مبعدات  :  عدد مراكز تصفية  3.1.705  مؤشر 

 وجتهيزات غسيل الكلي 
 مسؤول الربانمج

 مدير التجهيزات والصيانة

    
: عدد مؤسسات العالجات الصحية األساسية   1.2.705مؤشر   

 اليت مت إجنازها وتشغيلها 

:وضع وتوزيع عرض العالجات  2.705 هدف 
الصحية األساسية بشكل متكافئ  و أحسن تـوزيعا على 

 مستوى الرتاب الوطين 

    
: عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت تعزيزها   1.3.705  مؤشر 

:تعزيز وحتديث ا لطاقـم التقين  3.705 هدف  و/أو جتديد أجهزهتا البيو طبية 
 أالستشفائي 

    
: عدد املؤسسات االستشفائية اجملهزة بسكانري   2.3.705  مؤشر 

 بكل جهة 

 : : معدل توفري التجهيزات البيو طبية   1.4.705ر  شمؤ     
:جودة التكفل ابملرضى بطريقة مباشرة  4.705 هدف 

 أو غري مباشرة عرب توفري التجهيزات الضرورية 
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 –التربية الوطنية - العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

: نسبة املدرسني الذين ينجزون جدول 1.1.1.900   مؤشر
 احلصص ابلكامل ابالبتدائي 

: نسبة املدرسني الذين ينجزون جدول احلصص   1.1.900  مؤشر 
 النظامية ابلكامل 

 : 900برانمج  :تطوير تدبري املوارد البشرية  1.900 هدف 

 قيادة، حكامة وتعزيز الرايدة

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

: نسبة املدرسني الذين ينجزون    2.1.1.900 مؤشر 
 جدول احلصص ابلكامل ابإلعدادي 

: نسبة املدرسني الذين ينجزون    3.1.1.900  مؤشر 
 جدول احلصص ابلكامل ابلثانوي التأهيلي 

األساتذة لكل مفتش ابلسلك  : معدل 1.2.1.900 مؤشر 
 االبتدائي 

 : معدل األساتذة لكل مفتش   2.1.900  مؤشر 
: معدل األساتذة لكل مفتش ابلسلك  2.2.1.900 مؤشر 

 الثانوي 

    
:   عدد عقود الربامج املربمة بني األكادمييات   1.2.900  مؤشر 

 والوزارة؛ 
 :حتسني حكامة املنظومة الرتبوية  2.900 هدف 

    
:  نسبة املؤسسات اليت تتوفر على مشروع   2.2.900  مؤشر 

 املؤسسة مفعل 

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف  1.1.3.900 مؤشر  : نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي من حيث   1.3.900  مؤشر    
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 عدد التالميذ يف خمتلف األسالك  التعليم األويل 
:توسيع عرض التعليم اخلاص والرفع من  3.900 هدف

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف  2.1.3.900 مؤشر  جودته 
 سلك ابالبتدائي 

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي   3.1.3.900  مؤشر 
 يف سلك التعليم الثانوي اإلعدادي 

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف   4.1.3.900 مؤشر 
 سلك الثانوي التأهيلي 

    
: عدد فرق تدبري مقاربة النوع احملدثة على   1.4.900  مؤشر 

 الصعيدين املركزي واجلهوي 

     :مأسسة مقاربة النوع يف املنظومة الرتبوية  4.900 هدف 
: عدد التقارير املنجزة من طرف فرق تدبري   2.4.900  مؤشر 

 مقارية النوع 

    
: )نسبة املستفيدين من التكوينات حول مقاربة   3.4.900ر  شمؤ 

 النوع )أساتذة وإداريني 

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(    1.1.1.901 مؤشر 

ابلتعليم األويل )بني  : النسبة الصافية للتمدرس  1.1.901مؤشر   
 سنوات(  5و 4

 سنوات  5و 4:تدريس األطفال مابني  1.901 هدف 

 :901برانمج 

إلزامية التعليم لضمان اإلنصاف و 
 اجلودة

 

 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري(   2.1.1.901 مؤشر 

 )إانث(  : النسبة الصافية للتمدرس  3.1.1.901  مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(    4.1.1.901   مؤشر 
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 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور  1.2.1.901  مؤشر 
 : مؤشر التكافؤ   2.1.901  مؤشر 

 مسؤول الربانمج

 : نسبة التكافؤ قروي / حضري 2.2.1.901   مؤشر  الكاتب العام

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(   1.1.2.901 مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس ابلسلك االبتدائي   1.2.901  مؤشر 

:تدريس مجيع التالميذ إىل غاية هناية  2.901ف ده 
 السلك االبتدائي ومتكينهم من املهارات الالزمة 

 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري(   2.1.2.901 مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )إانث(    3.1.2.901   مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(    4.1.2.901   مؤشر 

 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور    5.1.2.901   شرؤ م 

 : نسبة التكافؤ قروي / حضري    6.1.2.901   مؤشر 

: نسبة املستفيدين من خدمات   1.2.2.901  مؤشر 
: )نسبة املستفيدين من خدمات الدعم   2.2.901  مؤشر  الدعم االجتماعي )قروي( 

: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  2.2.2.901 رشمؤ   االجتماعي ابالبتدائي )الداخليات واملطاعم املدرسية 
 االجتماعي إانث 

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إانث( 1.3.2.901مؤشر    
 :  نسبة االنقطاع عن الدراسة ابالبتدائي   3.2.901  مؤشر 

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور(   2.3.2.901 مؤشر 

: نسبة احلصول على شهادة التعليم   1.4.2.901 مؤشر   : نسبة احلصول على شهادة التعليم االبتدائي   4.2.901  مؤشر 
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 االبتدائي )إانث( 

احلصول على شهادة التعليم : نسبة  2.4.2.901 مؤشر 
 االبتدائي )ذكور( 

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(   1.1.3.901  مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس ابإلعدادي   1.3.901  مؤشر 

:تدريس أكرب عدد ممكن من التالميذ  3.901 هدف 
 ابإلعدادي وفقا ملستوايت الكفاايت املطلوبة 

 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري(    2.1.3.901 مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )إانث(    3.1.3.901   مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(    4.1.3.901  مؤشر 

 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور    5.1.3.901  مؤشر 

 : نسبة التكافؤ قروي / حضري    6.1.3.901  مؤشر 

: نسبة املستفيدين من خدمات     1.2.3.901  مؤشر 
:  نسبة املستفيدين من خدمات الدعم   2.3.901  مؤشر  الدعم االجتماعي )قروي( 

: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  2.2.3.901 مؤشر  االجتماعي ابإلعدادي)الداخليات واملطاعم املدرسية( 
 االجتماعي إانث 

: نسبة االنقطاع عن الدراسة   1.3.3.901  مؤشر 
 : نسبة االنقطاع عن الدراسة يف اإلعدادي   3.3.901  مؤشر  )إانث( 

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور(  2.3.3.901مؤشر   
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: نسبة احلصول على الشهادة   1.4.3.901 مؤشر 
 اإلعدادية )إانث( 

 : نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية   4.3.901ر  شمؤ 

: عدد التالميذ املستفيدين من توجه  1.5.3.901 مؤشر 
 الشعب املهنية ابإلعدادي 

 :  نسبة تالميذ الشعب املهنية ابإلعدادي   5.3.901  مؤشر 

 :  نسبة األقسام املشرتكة ابلتعليم االبتدائي   1.4.901  مؤشر     

:متكني التالميذ من تعليم ذي جودة وتوفري  4.901 هدف 
 املناخ املالئم للتعلم 

: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  1.2.4.901مؤشر  
 ابالبتدائي )حضري( 

 : معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابالبتدائي   2.4.901  مؤشر 
التالميذ لألستاذ الواحد  : معدل 2.2.4.901  مؤشر 

 ابالبتدائي )قروي( 

 : نسبة االكتظاظ ابالبتدائي )حضري(  1.3.4.901 مؤشر 
 : نسبة االكتظاظ ابالبتدائي   3.4.901  مؤشر 

 : نسبة االكتظاظ ابالبتدائي )قروي(   2.3.4.901 مؤشر 

: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  1.4.4.901 رمؤش 
 )حضري( 

 : معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابإلعدادي   4.4.901  مؤشر 
: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  2.4.4.901 مؤشر 

 )قروي( 

: نسبة االكتظاظ ابإلعدادي  1.5.4.901 مؤشر 
 )حضري( 

 : نسبة االكتظاظ ابإلعدادي   5.4.901  مؤشر 
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 : نسبة االكتظاظ ابإلعدادي )قروي(   2.5.4.901 مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(    1.1.1.902  مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس ابلثانوي التأهيلي   1.1.902  مؤشر 

:متكني أغلب التالميذ من مستوايت  1.902 هدف 
الكفاايت املطلوبة يف هناية التكوين األساسي ومن احلصول 

 على الشواهد املناسبة 

 : 902برانمج 

التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي 
 من أجل االرتقاء ابلفرد واجملتمع

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 للتمدرس )حضري( : النسبة الصافية  2.1.1.902  ؤشرم 

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(    3.1.1.902   مؤشر 

 : النسبة الصافية للتمدرس)إانث(    4.1.1.902 مؤشر 

 : حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة  1.2.1.902 مؤشر 

 : حصة التالميذ املتأخرين   2.1.902  مؤشر 

: حصة التالميذ املتأخرين بسنة  2.2.1.902  مؤشر 
 واحدة إانث 

: حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة 3.2.1.902  مؤشر 
 قروي 

: حصة التالميذ املتأخرين أبكثر من  4.2.1.902 مؤشر 
 سنة 

: حصة التالميذ املتأخرين أبكثر من  5.2.1.902 مؤشر 
 سنة  إانث 

: حصة التالميذ املتأخرين أبكثر من   6.2.1.902 مؤشر 
 سنة قروي 
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: نسبة املستفيدين من خدمات    1.3.1.902  مؤشر 
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم   3.1.902  مؤشر  الدعم االجتماعي )قروي( 

من خدمات  : نسبة املستفيدين  2.3.1.902 مؤشر  االجتماعي ابلثانوي التأهيلي )الداخليات( 
 الدعم االجتماعي إانث 

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور(  1.4.1.902مؤشر   
 : نسبة االنقطاع عن الدراسة ابلسلك التأهيلي   4.1.902  مؤشر 

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إانث(  2.4.1.902  مؤشر 

 )ذكور(  : نسبة النجاح ابلباكلوراي  1.5.1.902  مؤشر 

 :  نسبة النجاح ابلبكالوراي   5.1.902  مؤشر 
 : نسبة النجاح ابلباكلوراي )إانث(    2.5.1.902   مؤشر 

: نسبة جناح تالميذ الشعب العلمية   3.5.1.902 مؤشر 
 والتقنية )عمومي( 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك   1.6.1.902 مؤشر 
 تكرار )إمجايل(  الثالثة بدون

 نسبة استكمال الدراسة ابألسالك الثالثة    :  6.1.902  مؤشر 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك   2.6.1.902 مؤشر 
 الثالثة بدون تكرار إانث 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك  3.6.1.902مؤشر  
 الثالثة بدون تكرار )ذكور( 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك  4.6.1.902مؤشر  
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 الثالثة ابلتكرار )إمجايل( 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك   5.6.1.902 مؤشر 
 الثالثة ابلتكرار )إانث( 

: نسبة استكمال الدراسة ابألسالك  6.6.1.902 مؤشر 
 الثالثة ابلتكرار )ذكور( 

: نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية  1.7.1.902 مؤشر 
 )إانث( 

 : نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية   7.1.902  مؤشر 
: نسبة تالميذ الشعب العلمية 2.7.1.902 مؤشر 

 والتقنية)ذكور( 

: نسبة تالميذ شعب الباكلوراي الدولية  1.8.1.902 مؤشر 
 إانث 

 الباكلوراي الدولية : نسبة تالميذ   8.1.902  مؤشر 

: عدد تالميذ شعب الباكلوراي املهنية  1.9.1.902  مؤشر 
 )إمجايل( 

 : نسبة تالميذ الباكلوراي املهنية   9.1.902  مؤشر 

    
:  معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابلثانوي   1.2.902  مؤشر 

 التأهيلي 

:متكني التالميذ من تعليم ذي جودة يف  2.902هدف  
 السلك التأهيلي وما بعد الثانوي 

: نسبة االكتظاظ ابلثانوي التأهيلي  1.2.2.902 مؤشر 
فما  41: نسبة االكتظاظ ابلثانوي التأهيلي )  2.2.902  مؤشر  حضري 

 أكثر( 
: نسبة االكتظاظ ابلثانوي التأهيلي  2.2.2.902 مؤشر 
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 قروي 

    
: معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابألقسام   3.2.902  مؤشر 

 التحضريية للمدارس العليا 

: عدد التالميذ ابألقسام التحضريية   1.1.3.902 مؤشر 
 للمدارس العليا )إمجايل( 

 : نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على الباكلوراي   1.3.902  مؤشر 

تعزيز االرتقاء الفردي واجملتمعي للشباب : 3.902 هدف 
 بعد التعليم التأهيلي 

: عدد التالميذ ابألقسام التحضريية   2.1.3.902 مؤشر 
 للمدارس العليا إانث 

: نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  3.1.3.902 مؤشر 
 الباكلوراي ابألقسام التحضريية للمدارس العليا )إمجايل( 

: عدد التالميذ مبراكز حتضري شهادة   4.1.3.902 مؤشر 
 التقين العايل )إمجايل( 

: عدد التالميذ مبراكز حتضري شهادة  5.1.3.902 مؤشر 
 التقين العايل إانث 

: نسبة متابعة الدراسة للحاصلني  6.1.3.902  مؤشر 
 على الباكلوراي مبراكز حتضري شهادة التقين العايل )إمجايل( 

    

: نسبة النجاح يف املباراة الوطنية لولوج املدارس   2.3.902  مؤشر 
 العليا 
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-8: عدد األطفال غري املمدرسني ) 1.1.1.903 مؤشر 
 ( سنة خارج منظومة التعليم 15

أو  : نسبة إدماج األطفال غري املمدرسني  1.1.903  مؤشر 
سنة )يف التعليم النظامي والتكوين  15-8املنقطعني عن الدراسة (

 املهين من خالل املكون اخلاص إبعادة التمدرس واإلدماج 

:ضمان التمدرس واإلدماج يف التعليم  1.903 هدف 
املنقطعني عن الدراسة  النظامي لألطفال غري املمدرسني أو

 نظامي والراغبني اباللتحاق ابلسلك ال)سنة  8-15(

 :903برانمج 

 الرتبية غري النظامية

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 )سنة 15-8(: عدد األطفال  2.1.1.903مؤشر  
املسجلني حسب منوذج إعادة التمدرس واإلدماج يف التعليم 

 ( E2Cالنظامي )

 : نسبة االدماج إمجايل    3.1.1.903   مؤشر 

 : نسبة االدماج إانث    4.1.1.903   رشمؤ  

-13: عدد األطفال غري املمدرسني   1.1.2.903 مؤشر 
 سنة) خارج منظومة التعليم  18

مهين لألطفال غري  –: نسبة اإلدماج السوسيو  1.2.903  مؤشر 
سنة( املسجلني  20-13أو املنقطعني عن الدراسة)  املمدرسني

مهين  –واملدجمني حسب املكون اخلاص ابإلعداد لإلدماج السوسيو
E2C-NG  

سنة 18-13:أتهيل األطفال واليافعني  2.903ف ده 
اإلدماج يف التكوين املهين وتوفري برامج  الراغبني يف التعلم أو

 –التأهيل احلريف واملواكبة لليافعني من أجل اإلدماج السوسيو
 مهين 

سنة(  20-13: عدد األطفال ) 2.1.2.903  مؤشر 
مهين  –املسجلني يف برانمج ابإلعداد لإلدماج السوسيو

E2C-NG  

 : نسبة االدماج إمجايل    3.1.2.903   مؤشر 

 : نسبة االدماج إانث    4.1.2.903   مؤشر 

: عدد األطفال الغري املتمدرسني   1.1.3.903 مؤشر 
: عدد األطفال املدجمني عرب عملية من الطفل   1.3.903  مؤشر  الذين مت إحصاؤهم وحتسيسهم من خالل هذه العملية إمجايل 

 إىل الطفل 

:مواكبة أطفال الرتبية غري النظامية املدجمني  3.903 هدف 
يف التعليم النظامي وتعزيز التعبئة اجملتمعية من خالل حتسيس 
: عدد األطفال الغري املتمدرسني الذين  2.1.3.903 مؤشر خمتلف الشركاء من أجل اإلدماج املباشر لألطفال غري 
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 املمدرسني  مت إحصاؤهم وحتسيسهم من خالل هذه العملية إانث 

: عدد األطفال غري املمدرسني  1.2.3.903 مؤشر 
 قافلة إانث  -املسرتجعني خالل عملية 

: عدد األطفال الغري املمدرسني أو املنقطعني عن   2.3.903  مؤشر 
 الدراسة املسرتجعني خالل عملية قافلة 

: عدد التالميذ املستفيدين من  1.3.3.903 مؤشر 
 املواكبة الرتبوية إانث 

 : عدد التالميذ املستفيدين من املواكبة الرتبوية   3.3.903  مؤشر 
: نسبة جناح التالميذ املستفيدين من  2.3.3.903 مؤشر 

 املواكبة الرتبوية 

 يف برامج الوكالة حملاربة األمية  :  عدد املسجلني  1.1.904  مؤشر     
مستفيد يف برامج  800 000:حمو أمية  1.904 هدف 

 الوكالة حملاربة األمية 

 :904برانمج 

 حماربة  األمية

 

 مسؤول الربانمج

---- 
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 -العلمـــي والبحــث العالــــي بالتعليـــم المكلفة الدولةكتابة -العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 :  نسبة التأطري البيداغوجي    1.1.920   مؤشر    
 :حتسني تدبري املوارد البشرية  1.920 هدف 

 :920برانمج 

 قيادة وحكمة

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 :   نسبة التأطري اإلداري   2.1.920  مؤشر     

    
: عدد اخلدمات اإللكرتونية املتوفرة لفائدة   1.2.920  مؤشر 

 املستعملني 
 :إرساء منظومة إعالم مندجمة  2.920 هدف 

:االستجابة للطلب املتزايد على التعليم  1.907هدف   : تطور عدد الطلبة املسجلني حسب اجلنس   1.1.907  مؤشر     
 العايل 

 :907برانمج 

 التعليم العايل

 

 مسؤول الربانمج

مدير التعليم العايل والتنمية 
 البيداغوجية

 :  نسبة استعمال الطاقة االستيعابية   2.1.907  مؤشر     

    
يف املؤسسات ذات  :  نسبة املسالك املمهننة  1.2.907  مؤشر 

 االستقطاب املفتوح 
 :تنويع عرض التكوين وضمان جودته  2.907 هدف 

    
: نسبة الطلبة املسجلني حسب اجلنس يف   2.2.907  مؤشر 

 املسالك املمهننة يف املؤسسات اجلامعية 

 : نسبة التخرج الظاهرة لسلك االجازة   1.3.907  مؤشر     

:حتسني املردودية الداخلية واخلارجية ملنظومة  3.907 هدف 
 التعليم العايل 

:  نسبة املتخرجني بعد ثالث سنوات حسب   2.3.907  مؤشر  : نسبة املتخرجات بعد ثالث سنوات  1.2.3.907  مؤشر 
 : نسبة املتخرجني بعد ثالث سنوات    2.2.3.907 مؤشر  اجلنس 
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 :  عدد أطروحات الدكتوراه اليت متت مناقشتها   1.1.908  مؤشر     

:دعم البحث العلمي لتحسني إنتاجه  1.908 هدف 
 وإشعاعه الدويل 

 :908برانمج 

 البحت العلمي والتكنولوجي

 

 مسؤول الربانمج

 مدير البحث العلمي واالبتكار

    
لعلمية  يف اجملالت الدولية :   عدد املنشورات ا  2.1.908  مؤشر 

 املصنفة 

    
:  عدد املنشورات املفهرسة املشرتكة بني   3.1.908  مؤشر 

 اجلامعات املغربية ونظرياهتا األجنبية 

    
:  عدد مشاريع البحث واالبتكار اليت أجنزت   1.2.908  مؤشر 

 بشراكة مع املقاوالت 

     :تثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي  2.908 هدف 
:  عدد املقاوالت املبتكرة احملدثة يف إطار   2.2.908  مؤشر 

 الشبكة املغربية للحاضنات واالنتشار 

    
:  عدد براءات االخرتاع املسجلة ابسم   3.2.908  مؤشر 

 اجلامعات 

    
:  عدد التحليالت والقياسات املختربية يف جمال   1.3.908  مؤشر 

:تعزيز االستعمال املشرتك للبنيات التحتية  3.908 هدف  األحباث واالبتكار اليت أجريت بوحدات الدعم التقين للبحث العلمي 
 للبحث 

    
:  عدد املنشورات العلمية احململة من قواعد   2.3.908  مؤشر 

 املعطيات اإللكرتونية اليت يوفرها املعهد املغريب لإلعالم العلمي والتقين 

 : 909برانمج  :تعزيز اإلنصاف يف الولوج للتعليم العايل  1.909 هدف  :  تطور عدد الطلبة املمنوحني حسب األسالك   1.1.909  مؤشر     

 :االستجابة لطلبات اإليواء للطلبة  2.909 هدف  :  تطور عدد األسرة   1.2.909  مؤشر      االجتماعي لفائدة الطلبةالدعم 
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 مسؤول الربانمج :  نسبة االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة   2.2.909  مؤشر     

مدير املكتب الوطين لألعمال 
 : : عدد الوجبات املقدمة سنواي   1.3.909  مؤشر      اجلامعية االجتماعية والثقافية

:توفري الولوج خلدمات إطعام اقتصادية  3.909 هدف 
 للطلبة 
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 -المهني التكوين -المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوينالتربية الوطنية  وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

:ترشيد التنظيم وعقلنة تدبري املوارد  1.910هدف   : فعالية تدبري املوارد البشرية   1.1.910  مؤشر    
 البشرية 

 : 910برانمج 

دعم وخدمات متعددة 
 االختصاص

 مسؤول الربانمج

مدير الشؤون اإلدارية واملوارد 
 البشرية

 : ترشيد وعقلنة املوارد املعلوماتية   2.1.910  مؤشر     

 : نسبة النساء يف العدد االمجايل للموظفني   1.2.910  مؤشر     
:مأسسة مقاربة النوع على صعيد  2.910 هدف 

 : نسبة النساء يف مناصب املسؤولية   2.2.910  مؤشر      القطاع الوزاري 

 : نسبة املستفيدات من التكوين املهين  1.1.1.905  مؤشر 
العدد  -: أعداد املستفيدين من التكوين املهين    1.1.905  مؤشر 

 اإلمجايل 

:ضمان تقريب عرض التكوين من  1.905 هدف 
 احلاجيات من الكفاءات مع اعتبار النوع 

 : 905برانمج 

 قيادة منظومة التكوين املهين

 

 مسؤول الربانمج

 مديرة التخطيط والتقييم

:  نسبة املستفيدات من التكوين    1.2.1.905   مؤشر 
 املهين : التكوين داخل املؤسسات 

: ]أعداد املستفيدين من التكوين املهين  : التكوين   2.1.905  مؤشر 
 داخل املؤسسات ]العدد اإلمجايل 

 -: نسبة املستفيدات من التكوين    1.3.1.905   مؤشر 
 التكوين ابلتمرس املهين 

العدد  -: أعداد املستفيدين من التكوين ابلتمرس املهين  3.1.905  مؤشر 
 اإلمجايل 

: نسبة املستفيدات من التكوين املهين  1.4.1.905  مؤشر 
 التكوين ابلتدرج املهين  -

العدد  -: أعداد املستفيدين من التكوين ابلتدرج املهين  4.1.905  مؤشر 
 اإلمجايل 

 :  تطور حاجيات املقاوالت من التكوين املهين املستمر   5.1.905  مؤشر     
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:  تطور أعداد التكوين املهين األساسي يف إطار   6.1.905  مؤشر 

 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات   1.1.2.905  مؤشر 
 اخلاصة املستفيدات من التكوين املهين 

: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة   1.2.905  مؤشر 
 من التكوين املهين ــــــ  العدد االمجايل 

:توسيع ولوج األشخاص ذوي  2.905 هدف 
االحتياجات اخلاصة إىل التكوين املهين  مع مراعاة 

 حاجيات النساء والرجال 

: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات   1.2.2.905  مؤشر 
اخلاصة املستفيدات من التكوين املهين ــــــ  تكوين نزالء 

 املؤسسات السجنية 

: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة   2.2.905  مؤشر 
 العدد اإلمجايل  -من التكوين املهين ــــــ  تكوين نزالء املؤسسات السجنية  

: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات   1.3.2.905  مؤشر 
اخلاصة املستفيدات من التكــــــوين املهين ــــــ  تكــــوين 

 األشخـــــاص يف وضعية إعاقة 

: أعـــداد الفئـــــــات ذات االحتياجـــــات اخلــــــاصة   3.2.905  مؤشر 
 -ألشخـــــاص يف وضعية إعاقة  املستفيدة من التكــــــوين املهين ــــــ  تكــــوين ا

 العدد اإلمجايل 
: نسبة املستفيدات )من الفئات 1.4.2.905 مؤشر 

املؤهلة( من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسسات اخلاصة 
 للتكوين املهين املعتمدة 

: أعداد املستفيدين )من الفئات املؤهلة( من املسامهة   4.2.905  مؤشر 
العدد  -يف نفقات متدريب املؤسسات اخلاصة للتكوين املهين املعتمدة  

 اإلمجايل 
:  نسبة إدماج خرجيات التكوين  1.1.3.905  مؤشر 

 املهين ابلنسيج االقتصادي 
: النسبة االمجالية إلدماج خرجيي التكوين املهين   1.3.905  مؤشر 

 ابلنسيج االقتصادي 
:حتسني جودة التكوين وجناعة أداء  3.905 هدف 

 الفاعلني مع اعتبار النوع 
 : تطور نسبة اعتماد املؤسسات اخلاصة للتكوين املهين   2.3.905 مؤشر     

    
التكوين املهين العام و املعاهد  : عدد مؤسسات  1.1.906  مؤشر 

 املتخصص ذات التدبري املفوض احملدثة 
:تنمية الطاقة االستيعابية واإليوائية  1.906 هدف 

 ملنظومة التكوين املهين 

 : 906برانمج 
تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين 

 املهين
 

 مسؤول الربانمج
 مدير التكوين يف الوسط املهين

 

 :  تطور أعداد الداخليات واملستفيدين   2.1.906ر  شمؤ     
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  العدل وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 : نسبة بناايت حماكم االستئناف املالئمة   1.1.1.300 مؤشر

 : نسبة البناايت املالئمة   1.1.300  مؤشر 

:حتسني جودة البناايت والتجهيزات  1.300 هدف 
 والبنية التحتية املعلوماتية 

 :300برانمج 

 املواكبة والقيادة

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 : نسبة بناايت احملاكم االبتدائية املالئمة    2.1.1.300   مؤشر 

 : نسبة بناايت مراكز القضاة املقيمني املالئمة    3.1.1.300 مؤشر 

 : نسبة بناايت أقسام قضاء األسرة املالئمة    4.1.1.300  مؤشر 

 : نسبة النجاعة املكتبية   2.1.300 مؤشر      

    
البنية التحتية املعلوماتية وجتديد   : نسبة تعزيز  3.1.300  مؤشر 

 التجهيزات املعلوماتية 

: نسبة املوظفات اإلانث املستفيدات من  1.1.2.300 مؤشر 
: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر   1.2.300  مؤشر  التكوين املستمر 

 حسب اجلنس 

:تقوية الكفاءات وحتسني جناعة تدبري  2.300 هدف 
 املوارد البشرية 

الذكور املستفيدين من التكوين  : نسبة املوظفني 2.1.2.300 مؤشر 
 املستمر 

    
: نسبة القاضيات والقضاة املستفيدين من التكوين   2.2.300  مؤشر 

 املستمر 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   3.2.300  مؤشر     
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: عدد املوظفات املستفيدات من التكوين  1.1.3.300 مؤشر 
: عدد املوظفني املستفيدين من التكوين التأهيلي   1.3.300  مؤشر  التأهيلي لتويل مناصب املسؤولية 

 لتويل مناصب املسؤولية حسب اجلنس 

:دعم املساواة بني اجلنسني وتكافؤ  3.300 هدف 
 الفرص 

: عدد املوظفني املستفيدين من التكوين التأهيلي  2.1.3.300 مؤشر 
 لتويل مناصب املسؤولية 

 : نسبة النساء ابلقطاع   2.3.300  مؤشر     

    
: نسبة املساعدات االجتماعيات املستفيدات من   3.3.300  مؤشر 

 التكوين يف جمال قضاء األسرة 

 : نسبة  معاجلة أرشيف املراكز اجلهوية للحفظ   1.4.300  مؤشر     
 :الرفع من جناعة األداء اإلداري  4.300 هدف 

 : نسبة حساابت  التسيري املقدمة خالل السنة   2.4.300  مؤشر     

: نسبة تصفية القضااي املسجلة يف امليدان    1.1.1.301مؤشر 
 املدين 

 :الرفع من وترية تصفية القضااي  1.301 هدف  تصفية القضااي  : نسبة  1.1.301  مؤشر 

 :301 برانمج

 جناعة اإلدارة القضائية

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 : نسبة تصفية القضااي الرائجة يف امليدان املدين  2.1.1.301 مؤشر 

: نسبة تصفية القضااي املسجلة يف امليدان  3.1.1.301 مؤشر 
 اجلنائي 

 : نسبة تصفية القضااي الرائجة يف امليدان اجلنائي  4.1.1.301مؤشر  

: نسبة القضااي اليت متت تصفيتها قبل إحالتها  5.1.1.301 مؤشر 
 على هيئة احلكم 
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: نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على املفوضني  1.2.1.301   مؤشر 
: نسبة تنفيذ االجراءات احملالة على مساعدي   2.1.301  مؤشر  القضائيني 

: نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على اخلرباء   2.2.1.301  مؤشر  القضاء 
 القضائيني 

 : معدل آجال البت يف القضااي يف امليدان املدين  1.3.1.301 مؤشر 

: معدل آجال البت يف القضااي يف امليدان  2.3.1.301 مؤشر  : معدل آجال البت يف القضااي   3.1.301  مؤشر 
 اجلنائي 

 : نسبة تنفيذ األحكام املتعلقة بقضاء األسرة  1.1.2.301 مؤشر 

 : نسبة تنفيذ األحكام يف امليدان املدين   1.2.301  مؤشر 
:الرفع من تنفيذ األحكام الصادرة يف  2.301 هدف 

: نسبة تنفيذ األحكام املتعلقة أبشخاص   2.1.2.301 مؤشر  امليدان املدين 
 القانون العام 

    
: نسبة املبالغ املتكفل هبا من املبالغ احملكوم هبا   1.3.301  مؤشر 

:الرفع من وترية تنفيذ املقررات القضائية  3.301 هدف  خالل السنة 
 الزجرية وحتصيل الغرامات والصوائر 

    
: نسبة املبالغ احملصلة من املبالغ املتكفل هبا خالل   2.3.301  مؤشر 

 السنة 

 : نسبة الزائرين املعتادين للموقع االلكرتوين عدالة   1.4.301  مؤشر     

 :تسهيل الولوج إىل القانون والعدالة  4.301 هدف 
    

تطور املتقاضني املستفيدين من املساعدة  : نسبة  2.4.301  مؤشر 
 القضائية 
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 : نسبة تطور استعمال اخلدمات االلكرتونية   3.4.301  مؤشر     

    
: عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املعدة   1.1.302  مؤشر 

:حتديث وتطوير الرتسانة التشريعية  1.302 هدف  أو املعدلة يف امليدان املدين 
 والتنظيمية 

 :302برانمج 

حتديث املنظومة 
 القضائية والقانونية

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

    
: عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املعدة   2.1.302  مؤشر 

 أو املعدلة يف امليدان اجلنائي 

    
: عدد املساطر واإلجراءات اليت مت توحيدها يف   1.2.302  مؤشر 

 امليدان املدين 
:تبسيط وحتديث وتوحيد املساطر  2.302 هدف 

 واإلجراءات. 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية 1.1.3.302 مؤشر 
 لنظام تدبري القضااي املدنية 

 املعلوميايت : نسبة تغطية احملاكم ابلنظام   1.3.302  مؤشر 

 :توفري الربامج واألنظمة املعلوماتية  3.302 هدف 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية   2.1.3.302  مؤشر 
 لنظام تدبري القضااي الزجرية 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية  3.1.3.302  مؤشر 
 لنظام تدبري السجل التجاري 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية  4.1.3.302 مؤشر 
 لنظام تدبري الصندوق 

 : عدد املساطر واإلجراءات اليت متت حوسبتها   2.3.302  مؤشر     

: عدد اخلدمات اإللكرتونية املوجهة للمتقاضني   3.3.302  مؤشر     
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 وعموم املواطنني 

    
: نسبة  تطور تفعيل التبادل االلكرتوين مع املهن   4.3.302  مؤشر 

 القضائية والقانونية وابقي الشركاء 

 : نسبة االعتقال االحتياطي   1.1.303  مؤشر     

 :ترشيد االعتقال االحتياطي  1.303 فهد 

 :303برانمج 

 تعزيز احلقوق واحلرايت

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

    
: نسبة األشخاص املستفيدين من بدائل االعتقال   2.1.303  مؤشر 

 االحتياطي 

 : عدد زايرات املراقبة ملخافر الشرطة والدرك 1.1.2.303 مؤشر 
 : عدد زايرات املراقبة ألماكن االعتقال   1.2.303  مؤشر 

:تعزيز املراقبة القضائية ألماكن االعتقال  2.303 هدف 
 واحلماية من التعذيب 

 : عدد زايرات املراقبة للمؤسسات السجنية  2.1.2.303  مؤشر 

    
: نسبة استجابة السلطات القضائية لطلبات اخلربة   2.2.303  مؤشر 

 الطبية 

 : نسبة خالاي التكفل ابلنساء واألطفال اجملهزة   1.3.303  مؤشر     

 :محاية حقوق املرأة والطفل  3.303 هدف 
    

: نسبة تطور عدد النساء واألطفال املستفيدين من   2.3.303  مؤشر 
 صندوق التكافل العائلي 

    
: نسبة فضاءات األطفال احملدثة أبقسام قضاء   3.3.303  مؤشر 

 األسرة 
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  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

   
شغل مساحة التخزين ألرشيف العمر  : معدل  1.1.810  مؤشر 

 الثالث 
 :ضمان تدبري معقلن ألرشيف الوزارة  1.810 هدف 

 : 810برانمج 

 دعم وقيادة

 

 مسؤول الربانمج

مدير الشؤون اإلدارية 
 والتعاون

 :حتسني فعالية تدبري املوارد البشرية  2.810 هدف  : معدل فعالية تدبري املوارد البشرية   1.2.810  مؤشر     

 : أايم التكوين لكل موظف   1.3.810  مؤشر     
:تطوير كفاءات املوارد البشرية للوزارة عن  3.810 هدف 

 طريق التكوين 

    
: التقدم احملرز يف تنفيذ املخطط الرئيسي للنظام   1.4.810  مؤشر 

 املعلومات 
 :تطوير محاية  النظام املعلوميايت  4.810 هدف 

    
:  معدل التطابق مع التوجيهات الوطنية لتأمني   2.4.810  مؤشر 

 النظام املعلومايت 

    
: الفرق بني املبالغ املطالب هبا من طرف املدينني   1.5.810  مؤشر 

 واملبالغ املمنوحة من طرف احملاكم 
التدخل يف القضااي  :حتسني فعالية فعالية 5.810 هدف 

 القانونية 

 : 804برانمج  :التوعية الدينية وترسيخ مبادئ اإلسالم  1.804 هدف  : معدل قياس السمع   1.1.804  مؤشر     

 التأطري الديين

 

 :نشر وتوزيع املصحف احملمدي الشريف  2.804 هدف  : معدل طبع القران الكرمي   1.2.804  مؤشر     

:أتطري احلجاج املغاربة وضمان سري  3.804 هدف  : معدل أتطري احلجاج   1.3.804  مؤشر     
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 مناسك احلج يف أحسن الظروف 
 مسؤول الربانمج

 : معدل التعويض   1.4.804  مؤشر      الكاتب العام
:استفادة القيمني الدينيني من التغطية   4.804 هدف 

 الصحية 

: تلبية احلاجيات املعرب عنها من طرف  1.805 هدف  : معدل السكان املستفيدين من املساجد اجلديدة   1.1.805  مؤشر     
الساكنة لبناء األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين 

 اإلسالمي 

 : 805برانمج 

االماكن الروحية 
 والثقافية

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

    
: معدل تعميم املركبات الثقافية لألوقاف يف    2.1.805  مؤشر 

 الوالايت و اجلهات 

 :أتهيل األماكن الدينية والثقافية  2.805 هدف  : معدل أتهيل املساجد املغلقة   1.2.805  مؤشر     

 : معدل إجناز تقارير النجاعة ابملركبات الدينية   1.3.805  مؤشر     

:توفري ظروف الراحة والسالمة داخل  3.805 هدف 
 املساجد 

 : معدل إجناز مشاريع النجاعة الطاقية ابملساجد   2.3.805  مؤشر     

 : معدل احملافظة على الطاقة ابملساجد   3.3.805  مؤشر     

 : معدل إعادة التأهيل البيئي للمساجد   4.3.805  مؤشر     

 معدل جتديد السجاد :   5.3.805  مؤشر     

    

: معدل تقدم مشاريع محاية املساجد من احلريق   6.3.805  مؤشر 
 واهللع 

 

 :ترميم أماكن العبادة التارخيية  4.805 هدف  : معدل احملافظة على املساجد التارخيية   1.4.805شر  ؤم     
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 حفظ القران الكرمي  : معدل املستفيدين من  1.1.806  مؤشر     

 :تطوير التعليم العتيق  1.806 هدف 

 : 806برانمج 

 التكوين والتعليم الديين

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

    
 5إىل  4: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني )  2.1.806  مؤشر 

 سنوات( واملستفيدين من الطور األويل العتيق 

: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني  املسجلني يف  1.3.1.806  مؤشر 
 الطور االبتدائي 

: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني  املسجلني يف   3.1.806  مؤشر 
 مؤسسات التعليم العتيق يف الطور التأهيلي والنهائي 

: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني  املسجلني يف   2.3.1.806 مؤشر 
 الطور اإلعدادي 

: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني  املسجلني يف  3.3.1.806  مؤشر 
 الطور الثانوي 

: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني  املسجلني يف  4.3.1.806 مؤشر 
 الطور النهائي 

 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور االبتدائي  1.4.1.806مؤشر  

 : معدل جناح التالميذ املتمدرسني يف هناية الدورة   4.1.806مؤشر   

 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور اإلعدادي  2.4.1.806  مؤشر 

 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور الثانوي   3.4.1.806 مؤشر 

 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور النهائي   4.4.1.806 مؤشر 
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 : اإلجازة : العلمية  1.1.2.806   مؤشر 

: معدل زايدة عدد التالميذ املسجلني حسب   1.2.806مؤشر   
 الدورات وحسب نوع التكوين 

:تطوير التعليم ابملؤسسات التابعة جلامعة  2.806 هدف 
 القرويني 

 : اإلجازة : القرائة والدراسات القرانية    2.1.2.806   مؤشر 

 : اإلجازة : دار احلديث احلسنية    3.1.2.806   مؤشر 

 : املاسرت : القرائة والدراسات القرانية    4.1.2.806   مؤشر 

 : املاسرت : دار احلديث احلسنية    5.1.2.806   مؤشر 

 : الدكتوراه : دار احلديث احلسنية    6.1.2.806   مؤشر 

 : اإلجازة : العلمية  1.2.2.806 مؤشر 

 : معدل خرجيي هناية الطور حسب نوع التكوين   2.2.806  مؤشر 

 : اإلجازة : القرائة والدراسات القرانية    2.2.2.806   مؤشر 

 : اإلجازة : دار احلديث احلسنية    3.2.2.806   مؤشر 

 القرانية : املاسرت : القرائة والدراسات    4.2.2.806   رشمؤ  

 : املاسرت : دار احلديث احلسنية    5.2.2.806   مؤشر 

 : الدكتوراه : دار احلديث احلسنية    6.2.2.806   مؤشر 

    

 

: معدل مشاركة االئمة يف اجتماعات التأهيل يف   1.3.806  مؤشر 
 نطاق ميثاق العلماء 

 :تكوين األئمة املرشدين واملرشدات  3.806 هدف 
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: معدل النجاح يف امتحاانت الشهادات بربانمج 1.1.4.806 مؤشر 
 )1حماربة األمية ابملساجد  )املستوى 

 : معدل النجاح يف امتحاانت الشهادات   1.4.806  مؤشر 
:املسامهة يف اجملهودات الوطنية اهلادفة إىل  4.806 هدف 

معدل النجاح يف امتحاانت الشهادات  : 2.1.4.806  مؤشر  حماربة ظاهرة األمية 
 2)ربة األمية ابملساجد  )املستوى بربانمج حما
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  االجتماعية والتنمية والمساواة والتضامن األسرة وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

   
: معدل التقدم يف إجناز وتنفيد خمطط متعدد   1.1.010  مؤشر 

 السنوات للتكوين املستمر 

:الرفع من كفاءة وحضور املوارد  1.010 هدف 
 البشرية مع أخذ بعد النوع بعني االعتبار 

 :010برانمج 

 القيادة والدعم

 

 مسؤول الربانمج

مدير املوارد البشرية وامليزانية والشؤون 
 العامة

 : نسبة ختفيض وقت الغياب حسب اجلنس   2.1.010  مؤشر     

    
: عدد األنشطة املشجعة لولوج املرأة ملناصب   3.1.010  مؤشر 

 املسؤولية 

 : عدد اإلجراءات املنجزة لرتسيم آلية النوع   4.1.010  مؤشر     

    
: نسبة إجناز أهداف وزارة األسرة والتضامن   1.1.001  مؤشر 

-2017، 2واملساواة والتنمية االجتماعية، املربجمة يف خطة إكرام 
2021  

:إعداد و تنسيق السياسة احلكومية  1.001 هدف 
اليت هتدف إىل املساواة و اإلنصاف على املستوى الوطين 

 و الرتايب و العمل على تنفيذها 

 :001برانمج 

إدماج مقاربة النوع االجتماعي على 
 مستوى النهوض حبقوق املرأة

 

 مسؤول الربانمج

 السيدة مديرة املرأة

    
: نسبة التغطية الرتابية للفضاءات متعددة الوظائف   2.1.001مؤشر   

 للنساء  احملدثة و املفعلة تبعا لدفاتر التحمالت املرتبطة هبا 

    

: عدد مراكز االستماع للنساء ضحااي العنف   3.1.001  مؤشر 
املسرية من طرف اجلمعيات العاملة يف جمال النهوض حبقوق املرأة 

 ومتكينها، املدعومة من الوزارة واملطابقة لدفاتر التحمالت 
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: عدد مشاريع اجلمعيات اليت  1.1.1.002 مؤشر 
 تدعمها الوزارة يف إطار سياساهتا العمومية 

 : مشاريع اجلمعيات املدعومة   1.1.002  مؤشر 

:تقوية مشاركة اجلمعيات، مبا فيها  1.002 هدف 
اجلمعيات النسائية، يف تنفيذ السياسات العمومية املتعلقة 

 ابلوزارة واستهداف النساء والفتيات 
 :002برانمج 

االجتماعية والنهوض حبقوق  التنمية
األشخاص يف وضعية إعاقة ومحاية األسرة 

 واألطفال واألشخاص املسنني

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

: عدد مشاريع اجلمعيات   2.1.1.002 مؤشر 
اخلاصة بتمكني  النساء والفتيات املدعمة من الوزارة يف 

 إطار خمتلف السياسات العمومية املعتمدة 

: عدد اجلمعيات املدرجة يف  1.2.1.002  رمؤش 
 برانمج تقوية القدرات 

 : تقوية قدرات الفاعلني اجلمعويني   2.1.002مؤشر   
: عدد اجلمعيات املدرجة يف    2.2.1.002  مؤشر 

 برانمج تقوية القدرات واليت تستهدف النساء والفتيات 

    
: عدد اجملاالت الرتابية اليت قامت  ابعتماد اجلهاز   1.2.002  مؤشر 

 الرتايب املندمج  حلماية الطفولة السيما اجملاالت املستهدفة يف خريطة الفقر 

:تصميم وتنسيق وتنفيذ السياسات  2.002هدف  
العمومية يف جمال محاية األسرة والطفولة واألشخاص 

 املسنني مع األخذ بعني االعتبار بعد النوع 

    
: عدد الفاعلني الذين أدرجوا معايري اجلودة   2.2.002  مؤشر 

ابلوحدات واخلدمات املقدمة لألطفال وعائالهتم مع األخذ بعني االعتبار 
 احلاجيات اخلاصة ابلفتيان والفتيات 

    
: عدد انشطة التحسيس املنجزة من أجل تعزيز   3.2.002  مؤشر 

احلمائية مع األخذ بعني االعتبار مجيع أشكال العنف املعايري االجتماعية 
 اجتاه األطفال مبا فيها املتعلقة ابلنوع 

 : عدد مراكز الوساطة األسرية احملدثة واملفعلة   4.2.002  مؤشر     
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: نسبة إرساء منهجية اجلودة على مستوى مراكز   5.2.002  مؤشر 

احلماية االجتماعية لألشخاص املسنني مع األخذ بعني االعتبار احلاجيات 
 اخلاصة ابلنساء والرجال 

    
: نسبة مالءمة الرتسانة واإلطار التشريعي   1.3.002  مؤشر 

ية واالتفاق 13-97والتنظيمي الوطين مع مقتضيات القانون اإلطار 
:النهوض حبقوق االشخاص يف وضعية  3.002 هدف  الدولية حلقوق األشخاص املعاقني 

اعاقة مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة 
 للنساء والرجال 

 : نسبة التقدم يف تنفيذ نظام تقييم االعاقة   2.3.002  مؤشر     

    
واملهنيني املمارسني املكونني يف  : نسبة املؤطرين  3.3.002  مؤشر 

 جمال التكفل ابلتوحد   حسب اجلنس 
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 وزارة الشباب و الرياضة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 احلكامة  مايل أمثل وتطوير تدبري : 1.800 هدف  : نسبة اجلهوية والمتركز امليزاينة   1.1.800  مؤشر    

 : 800برانمج 

 القيادة و احلكامة

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتبة العامة

:معاجلة القضااي واملنازعات الرائجة  2.800 هدف  : نسبة املنازعات اليت متت تسويتها لفائدة الوزارة   1.2.800  مؤشر     
 : مدة معاجلة املنازعات   2.2.800  مؤشر      الوزارة  ضد

 نسبة التجهيز من حيث أاثث املكتب :   1.3.800  مؤشر     

 : نسبة فعالية التجهيز املكتيب   2.3.800  مؤشر      األمثل لإلدارة املكتبية  :التدبري 3.800 هدف 

 : معدل تنفيذ نظم معلومات "اخلدمات اإللكرتونية   3.3.800  مؤشر     

 املوارد البشرية  : نسبة الفعالية يف تدبري  1.4.800  مؤشر     

 البشرية  : التدبري األمثل للموارد 4.800 هدف 

    
: "نسبة النساء االطر و االطر العليا املستفيدات من   2.4.800  مؤشر 

 برانمج "مبادرة من اجل تنمية الرايدة النسائية 

 : نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين   3.4.800  مؤشر     

 : نسبة النساء املستفيدات من التكوين   4.4.800  مؤشر     

 : نسبة النساء يف صنف األطر واالطر العليا   5.4.800  مؤشر     
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: نسبة رضى املنخرطني على اخلدمات   1.1.5.800 مؤشر 
: نسبة رضى املنخرطني على  ا خلدمات املقدمة هلم من   1.5.800  مؤشر  املقدمة هلم 

 طرف مؤسسة األعمال اإلجتماعية حسب اجلنس 
 :تسهيل ظروف العمل  5.800 هدف 

: نسبة رضى املنخرطات على اخلدمات    2.1.5.800   مؤشر 
 املقدمة هلن 

 : عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة   1.6.800  مؤشر     
:تنمية الشراكات والتعاون على  6.800 هدف 

     الصعيدين الوطين والدويل 
: عدد اتفاقيات التعاون املوقعة مع اجلماعات احمللية   2.6.800  مؤشر 

 وشركاء الوزارة 

 :   نسبة  اإلجراءات املتخذة لرتسيخ مقاربة النوع   1.7.800مؤشر       
:مأسسة مقاربة النوع االجتماعي  7.800 هدف 

 على مستوى القطاع 

: نسبة الشباب و األطفال املستفيد من  1.1.1.801مؤشر   
 ذكور  -املخيمات يف الوسط احلضري 

 : نسبة الشباب املستفيد من املخيمات حسب اجلنس   1.1.801  مؤشر 
: تنشيط وأتطري الشباب والطفولة  1.801 هدف 

 واملرأة 

 :801 برانمج

 الشباب، الطفولة و املرأة

 

 مسؤول الربانمج

مدير الشباب و الطفولة 
 و الشؤون النسوية

: نسبة الشباب و األطفال املستفيد من   2.1.1.801مؤشر 
 اانث   -املخيمات يف الوسط احلضري 

من  :  نسبة الشباب و األطفال املستفيد 3.1.1.801 مؤشر 
 ذكور  -املخيمات يف الوسط القروي 

: نسبة الشباب و األطفال املستفيد من   4.1.1.801  مؤشر 
 اانث  -املخيمات يف الوسط القروي 
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: عدد املستفيدين من أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة   2.1.801  مؤشر 

 واملرأة يف الوسط احلضري 
 

 

    
: عدد املستفيدين من أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة   3.1.801  مؤشر 

 واملرأة يف الوسط القروي 

 : عدد الشواهد الديبلومات املسلمة للذكور  1.1.2.801 مؤشر 
 :أتهيل االطر املكلفة ابملخيمات  2.801 هدف  : عدد الشواهد الديبلومات املسلمة حسب اجلنس   1.2.801  مؤشر 

 : عدد الشواهد الديبلومات املسلمة لإلانث    2.1.2.801 مؤشر 

 : عدد اخلرجيات املؤهالت مهنيا    1.1.3.801 مؤشر 
 : عدد اخلرجيني املؤهلني مهنيا حسب اجلنس   1.3.801  مؤشر 

:دعم التأهيل املهين للشباب  3.801 هدف 
 اإلانث و الذكور للمالئمة مع سوق الشغل 

 : عدد اخلرجيني    2.1.3.801 مؤشر 

 : تطور عدد األنشطة املدرة للدخل   2.3.801  مؤشر     

 : نسبة اإلدماج املهين   3.3.801  مؤشر     

: نسبة املستفيدين الذكور من الرحالت 1.1.4.801 مؤشر 
من الرحالت الثقافية واللغوية املنظمة  : نسبة املستفيدين  1.4.801  مؤشر  الثقافية واللغوية املنظمة لفائدة الشباب 

 لفائدة الشباب حسب اجلنس 
الفرص أمام الشباب  :رفع عدد 4.801 هدف 

: نسبة املستفيدات من الرحالت الثقافية  2.1.4.801 مؤشر  الكتشاف حضارات وثقافات جديدة 
 واللغوية املنظمة لفائدة الشباب 

 اليت مت إصالحها  : عدد املخيمات احملدثة أو  1.5.801  مؤشر     
 املرافق والتجهيزات  :تطوير 5.801 هدف 

 : عدد مؤسسات الشباب اليت مت إصالحها وجتهيزها   2.5.801  مؤشر     
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 : عدد املراكز النسوية املؤهلة   3.5.801  مؤشر     

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف 1.1.6.801 مؤشر 
 اانث  -وضعية صعبة املدجمني داخل مراكز محاية الطفولة 

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف وضعية صعبة    1.6.801  مؤشر 
:إعادة تربية األطفال يف نزاع مع  6.801 هدف  املدجمني داخل مراكز محاية الطفولة حسب اجلنس 

 مهين  القانون واإلدماج السوسيو

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف  2.1.6.801مؤشر 
 ذكور   -وضعية صعبة املدجمني داخل مراكز محاية الطفولة 

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف  3.1.6.801مؤشر 
 اانث  -وضعية صعبة املدجمني داخل الوسط الطبيعي 

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف  4.1.6.801 مؤشر 
 ذكور  -وضعية صعبة املدجمني داخل الوسط الطبيعي 

 اقتصادية  السوسيو: نسبة األطفال املدجمني يف احلياة   2.6.801  مؤشر     

 : عدد احلضاانت ورايض األطفال املرخص هلا والتجهيزات   1.7.801 مؤشر      

 :تسهيل ولوج األطفال للوسط ما 7.801 هدف 
 قبل املدرسي 

 : عدد امللفات املوضوعة   2.7.801مؤشر      

: عدد الذكور املستفيدين من احلضاانت    1.3.7.801 مؤشر 
: عدد املستفيدين من احلضاانت ورايض األطفال املدبرة   3.7.801  مؤشر  ورايض األطفال 

: عدد اإلانث املستفيدات من احلضاانت  2.3.7.801 مؤشر  من طرف الوزارة 
 ورايض األطفال 

 : قسط التمويل اخلارجي   1.1.802  مؤشر     
:دعم اجناز الربامج الرايضية  1.802 هدف 

 للجامعات 
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: نسبة الفتيات و النساء املسجالت يف  1.1.2.802مؤشر 
 مؤسسات الرايضة ذات املستوى العايل 

:إنعاش دور املرأة يف الرايضة  2.802 هدف  : نسبة النساء يف الرايضة ذات املستوى العايل   1.2.802 مؤشر 
 الوطنية مع مراعاة مقاربة النوع 

 : 802برانمج 

 رايضة املستوى العايل

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الرايضة

: نسبة الفتيات والنساء املسجالت يف   2.1.2.802 مؤشر 
  الذكوريدروس الرايضة ذات الطابع 

 : نسبة متثيلية النساء يف اجلامعات يف إطار مقاربة النوع   2.2.802  مؤشر     

 : نسبة اإللتزام املنجزة   1.3.802  مؤشر     
:تطوير احلكامة اجليدة وتتبع تنفيذ  3.802 هدف 

 السياسة الرايضية الوطنية 

 : نسبة املشاركة يف امللتقيات الرايضية الدولية   1.4.802  مؤشر     
:تطوير أداء الرايضة  ذات املستوى  4.802 هدف 

 العايل 

:تقوية وأتهيل املنشآت الرايضية  5.802 هدف  : نسبة إجنازات برامج التجهيز الرايضي   1.5.802  مؤشر     
 : نسبة املرافق الرايضية اليت مت إصالحها   2.5.802  مؤشر      ذات املستوى العايل 

 الساكنة املمارسة للرايضة  : نسبة  1.1.803  مؤشر     
 :توسيع قاعدة املمارسني للرايضة  1.803 هدف 

 : 803برانمج 

 رايضة العموم

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الرايضة

 : نسبة النساء املمارسات   للرايضة ذات الطابع الذكورى   2.1.803  مؤشر     

 : عدد التظاهرات الرايضية املنظمة لفائدة النساء   1.2.803  مؤشر     
:رفع عدد النساء املستفيدات من  2.803هدف  

     املمارسة  الرايضية 
: عدد التظاهرات الرايضية املنظمة لفائدة النساء والفتيات   2.2.803  مؤشر 

 يف وضعية اعاقة 
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    -الجوي   النقل و  السياحة-وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : نسبة احداث اآلليالت ووضع التدابري املتعاقد بشاهنا   1.1.400  مؤشر
الدراسات التحاليل املناسبة، دعم  :مواكبة قطاع السياحة ابجناز 1.400 هدف 

  2020التنمية و مشاريع الرؤية 

 : 400برانمج 

 دعم حكامة وقيادة اسرتاتيجية

 

 مسؤول الربانمج

 الكتابة العامة

 :تطوير اتفاقيات الشراكة الثنائية اجلانب و املتعددة اجلوانب  2.400 هدف  :  نسبة اجناز اتفاقيات التعاون الدولية املوقعة   1.2.400  مؤشر 

: معدل رضا املوظفني عن التهيئة و املعدات وأاثث املكتب حسب   1.3.400  مؤشر 
 اجلنس 

 :   حتسني حميط العمل و ظروف املوظفني داخل اإلدارة  3.400 هدف 

 : معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم املعلوم   1.4.400  مؤشر 
 : تطوير نظام معلومايت آمن يغطي املتطلبات الوظيفية لوزارة السياحة   4.400 هدف 

 : معدل حتديث األنشطة السياحية   2.4.400  مؤشر 

 :تعزيز حضور املراة يف سياسة تطوير املوارد البشرية  5.400 هدف  : نسبة النساء املستفيدات من حصص التكوين املستمر   1.5.400  مؤشر 

 :401 برانمج :حتديث ومالءمة اإلطار القانوين للمهن السياحية  1.401 هدف  : معدل إعداد النصوص القانونية واملعيارية   1.1.401  مؤشر 
 تنافسية واستدامة سلسلة القيم السياحية

 
 مسؤول الربانمج

 مدير التقنني والتطوير واجلودة
 :أتطري، ومراقبة ودعم املقاوالت السياحية واجلمعيات املهنية  2.401 هدف  : معدل مواكبة التمثيليات املهنية   1.2.401  مؤشر 

 )التكوين املهين(  2020: معدل حتقيق األهداف الكمية لرؤية   1.1.402  مؤشر 
  2020-2014:تفعيل حماور عقدة املوارد البشرية  1.402 هدف 

 : 402برانمج 

 : معدل التسجيل حسب النوع   2.1.402  مؤشر  تطوير الرأمسال البشري
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 :  معدل التأطري الرتبوي)العام والتقين(   1.2.402  مؤشر 

 :حتسني معدل التأطري الرتبوي  2.402 هدف 

 مسؤول الربانمج

: معـــــدل التأطيـــــر البيداغوجـــي على مستوى مؤسسات التكوين   2.2.402  مؤشر  الكاتب العام
 الفندقي والسياحي حسب النــــوع 

 : الطاقة اإليوائية اإلضافية السنوية التوقع وضعها لالستغالل   1.1.403  مؤشر 

 اضافية وحجم االستثمارات السياحية املنجزة  :خلق طاقة ايوائية 1.403 هدف 

 : 403برانمج 
 هندسة وتطوير املنتوج السياحي

 
 مسؤول الربانمج

 مدير املوارد و التكوين
 : حجم االستثمار السياحي املنجز   2.1.403  مؤشر 

وافد على املراكز احلدودية خالل  13150:تنويع االسواق: بلوغ  1.404 هدف  : عدد السياح الوافدين عرب نقوط احلدود   1.1.404  مؤشر 
 : 404برانمج   2019سنة 

 اإلنعاش السياحي

 مسؤول الربانمج

 مدير املوارد والتكوين

 : مسعة املغرب يف األسواق املصدرة   2.1.404  مؤشر 

 : عدد ليايل املبيت حسب اجلهة   1.2.404  مؤشر 
: اجلهوية: عملية تنفيد النهوض ابلسياحة مستوحاة من مشروع  2.404 هدف 

 اجلهوية 

 : معدل اعتبار املغرب كوجهة سياحية   1.3.404شر  ؤم 
 نقاط  5:الرقمنة: رفع معدل االهتمام ابملغرب ب  3.404هدف  

 : معدل الرضا من وجهة املغرب   2.3.404  مؤشر 

 : )تطور الشحن اجلوي )اإلمجايل   1.1.405شر  ؤم 

 :تطور النقل اجلوي للمسافرين )اإلمجايل(  1.405 هدف 

 :405 برانمج

 برانمج الطريان املدين

 مسؤول الربانمج

 املدير العام للطريان املدين

 : )تطور النقل اجلوي للمسافرين )اإلمجايل   2.1.405  مؤشر 

فعالة تنفيذ املعايري واملمارسات املوصى هبا من  ( معدلICAO: )  3.1.405  مؤشر 
 قبل املنظمة العاملية للطريان املدين 
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  -االجتماعي واالقتصاد ةيديالتقل الصناعة-وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 : معدل فعالية النظام املعلومايت   1.1.410  مؤشر    
:تطوير نظام معلومايت آمن يشمل خمتلف احلاجيات  1.410 هدف 

 الوظيفية لكتابة الدولة 

 :410 برانمج

 الدعم والقيادة

 

 مسؤول الربانمج

مدير املوارد و أنظمة 
 املعلومات

 :  معدل جناعة املكتبيات   2.1.410  مؤشر     

 : عدد أايم/فرد/تكوين حسب اجلنس   1.2.410  مؤشر     

 :تطوير مؤهالت املوارد البشرية لكتابة الدولة  2.410 هدف 
 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   2.2.410  مؤشر     

 : عدد املعارض املنظمة   1.1.406  مؤشر     

وتقوية ترويج منتوجات  :إنعاش اجلودة واإلبتكار 1.406 هدف 
 الصناعة التقليدية 

 : 406برانمج 

 الصناعة التقليدية

 

 مسؤول الربانمج

مديرة االسرتاتيجية والربجمة 
 والتعاون

 : عدد املستفيدين من املعارض املنظمة   2.1.406  مؤشر     

 : عدد احلمالت اإلعالمية املنجزة   1.3.1.406 مؤشر 
 : عدد محالت التواصل املنجزة   3.1.406  مؤشر 

 : عدد احلمالت الغري إعالمية املنجزة  2.3.1.406   مؤشر 

 : عدد املواصفات   4.1.406  مؤشر     

: نسبة الوحدات النسائية اليت مت 1.5.1.406 مؤشر 
 افتحاصها 

 : عدد الوحدات اليت مت افتحاصها   5.1.406  مؤشر 

 :حتسني وسائل االنتاج و مواكبة متدخلي القطاع  2.406 هدف  : عدد املستفيدين من الدعم   1.2.406  مؤشر  : نسبة املستفيدات من الدعم  1.1.2.406مؤشر  
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: عدد املستفيدين من البنيات  1.2.2.406   مؤشر 
: العدد اإلمجايل للمستفيدين من البنيات   2.2.406  مؤشر  التحتية اليت مت تشغيلها 

: عدد املستفيدات من البنيات    2.2.2.406   مؤشر  التحتية اليت مت تشغيلها 
 التحتية اليت مت تشغيلها 

 :  معدل إدماج خرجيي مؤسسات التكوين   1.3.406  مؤشر     

 تكوين وتقوية كفاءات الفاعلني يف القطاع  : 3.406 هدف 

 :  عدد اخلرجيني  1.2.3.406  مؤشر 

 :  عدد  الصناع املكونني    2.2.3.406 مؤشر  عدد  اخلرجيني والصناع املكونني  :   2.3.406  مؤشر 

: عدد  الصناع املستفيدين من حمو    3.2.3.406  مؤشر 
 األمية  الوظيفي 

    
 : متوسط كلفة التكوين عن كل خريج   3.3.406  مؤشر 

 

 نسبة التغطية  :   4.3.406  مؤشر  نساء  -: نسبة التغطية  1.4.3.406   مؤشر 

 : معدل مواكبة التعاونيات   1.1.407  مؤشر     

 تطوير كفاءات التعاونيات  : 1.407 هدف 

 : 407برانمج 

 االقتصاد االجتماعي

 

 

 نسبة التحسيس   :  2.1.407  مؤشر     

 معدل استدامة التعاونيات :   3.1.407  مؤشر     

 :تعزيز وتنسيق اقتصاد اجتماعي وتضامين فعال  2.407 هدف  : عدد املعارض املنظمة   1.2.407  مؤشر     
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 مسؤول الربانمج : عدد املستفيدين من املعارض املنظمة   2.2.407  مؤشر     

إنعاش االقتصاد مديرة 
 : عدد املستفيدات من التكوين    1.3.2.407  مؤشر  االجتماعي

: العدد اإلمجايل للمستفيدين من الدورات   3.2.407  مؤشر 
 التكوينية 
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 المهني واالدماج الشغل وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 :حتديث االدارة  1.480 هدف  :  نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية   1.1.480  مؤشر    

 : 480برانمج 

 الدعم والقيادة

 

 مسؤول الربانمج

مدير املوارد البشرية وامليزانية 
 والشؤون العامة

 : معدل إجناز مشاريع النظام املعلوميايت   1.2.480  مؤشر     
 :تنمية النظام املعلوميايت  2.480 هدف 

 : معدل النجاعة املكتبية   2.2.480  مؤشر     

 :تقييم املوارد البشرية ودعم األعمال االجتماعية  3.480 هدف  : نسبة إجناز حاجيات التكوين   1.3.480  مؤشر     

 : نسبة تنفيذ توصيات املفتشية العامة   1.4.480  مؤشر     
 :تنفيذ توصيات املفتشية العامة  4.480 هدف 

 : معدل الرضا عن الشكاايت   2.4.480  مؤشر     

:  عدد اللقاءات والتظاهرات الرفيعة  1.1.5.480 مؤشر 
: عدد اللقاءات والتظاهرات الرفيعة املستوى   1.5.480  مؤشر  املستوى املنظمة 

 واتفاقيات التعاون املربمة 

 :دعم ومواكبة الوزارة عرب التعاون الدويل والشراكة  5.480 هدف 

 : عدد اتفاقيات التعاون املربمة  2.1.5.480 مؤشر 

    
: عدد املستفيدين من التكوينات يف إطار   2.5.480  مؤشر 

 التعاون الدويل 

    
: عدد املشاركني يف التظاهرات الدولية   3.5.480  مؤشر 

الدورية واليت تقوم الوزارة بتنسيق املشاركة فيها خصوصا النظامية أو 
 املتعلقة ابلشركاء االجتماعيني 
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: عدد اإلصدارات )نشرات إخبارية، مذكرات   1.1.432مؤشر   

 وتقارير( 
:تطوير اإلطار اإلحصائي االستشرايف وأبثر رجعي  1.432 هدف 

 لسوق الشغل 
 : 432برانمج 

 الشغل تشغيل ورصد سوق

 

 مسؤول الربانمج

 مديرة التشغيل

    
: نسبة إدماج املستفيدين من الربامج النشيطة   1.2.432  مؤشر 

 للتشغيل )حساس ملقاربة النوع( 
 :إنعاش التشغيل املنتج  2.432 هدف 

 :حتسني فعالية برامج التشغيل وسوق الشغل  3.432 هدف  : عدد تقارير التقييم املنشورة   1.3.432شر  ؤم     

 : عدد النصوص املقرتحة للمصادقة   1.1.433  مؤشر     
:مالءمة الرتسانة القانونية الوطنية مع معايري العمل  1.433 هدف 

 الدولية 

 : 433برانمج 

 الشغل

 

 مسؤول الربانمج

 مديرة الشغل

    
: نسبة التقارير املرسلة اىل مكتب العمل   2.1.433  مؤشر 

 الدويل مقارنة مع التقارير املطلوبة 

    
:  نسبة انتظامية دورات اهليئات الثالثية   1.2.433  مؤشر 

 الرتكيب  و اللجن املصغرة 

 :النهوض ابلعالقات املهنية ومأسستها  2.433 هدف 
    

: نسبة التكفل بنزاعات الشغل احملالة على   2.2.433  مؤشر 
 مفتشية الشغل 

    
: نسبة تغطية املؤسسات املستهدفة إبجراءات   3.2.433  مؤشر 

الدعم واملواكبة يف جمال النهوض ابملفاوضة اجلماعية وإبرام اتفاقيات 
 الشغل اجلماعية 

    
: نسبة حتسيس املشغلني حول أمهية الوقاية   1.3.433  مؤشر 

 من املخاطر املهنية 
 :النهوض ابلصحة والسالمة يف العمل  3.433 هدف 



  الصفحـة | 80
 

    
: نسبة مطابقة الزايرة املنجزة مع املعايري   1.4.433  مؤشر 

 املعمول هبا 
:حتسني فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل يف  4.433 هدف 

 جمال املراقبة 

    
:   عدد األطفال الذين مت انتشاهلم من العمل   1.5.433شر  ؤم 

:النهوض ابملساواة يف العمل و  محاية الفئات  5.433 هدف  و التكفل هبم من طرف اجلمعيات املدعمة 
 اخلاصة 

    
: عدد اجلمعيات املسامهة يف النهوض   2.5.433  مؤشر 

 ابملساواة يف العمل 

 : نسبة تفعيل قرارات األجهزة املسرية   1.1.434  مؤشر     

 :434 برانمج :تطوير أنظمة احلماية االجتماعية  1.434 هدف 

 احلماية االجتماعية للعمال

 

 مسؤول الربانمج

مديرة احلماية االجتماعية 
 للعمال

 : نسبة التعاضدايت احملرتمة للقانون   2.1.434  مؤشر     

    
املستفيدين من تغيري نظام التعويض : نسبة   3.1.434  مؤشر 

 عن فقدان الشغل 

    
: نسبة الفئات املدجمة يف نظام التغطية   1.2.434  مؤشر 

 :توسيع التغطية االجتماعية  2.434 هدف  االجتماعية للمستقلني 

 : نسبة تغطية املغاربة املقيمني ابخلارج   2.2.434  مؤشر     

 :حتديث قيادة نظام التعويض عن حوادث الشغل  3.434 هدف  : نسبة تنفيذ ملفات ضحااي حوادث الشغل   1.3.434  مؤشر     
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 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

   
يف  : نسبة تنفيذ تدابري خطة العمل الوطنية  1.1.125  مؤشر 

 جمال الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
:تنبع تنفيذ خطة العمل الوطنية يف جمال  1.125 هدف 

 الدميوقراطية و حقوق اإلنسان 

 : 125برانمج 

 حقوق اإلنسان

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

    
: نسبة تنفيذ توصيات اآلليات األممية املتعلقة   1.2.125  مؤشر 

 حبقوق االنسان 

:املسامهة يف إدماج بعد حقوق اإلنسان يف  2.125ف ده 
السياسات العمومية من خالل تتبع تنفيذ توصيات اآلليات األممية 

 املتعلقة حبقوق اإلنسان 

    
: نسبة معاجلة الشكاايت والتظلمات املتعلقة   1.3.125  مؤشر 

 ابنتهاكات حقوق االنسان 
 :تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان  3.125هدف  

 : عدد اآلليات املتعلقة حبقوق املرأة  1.1.4.125 مؤشر 
: عدد آليات التعزيز واحلماية املنشأة بشراكة   1.4.125  مؤشر 

 مع مجعيات اجملتمع املدين 
:تعزيز الشراكة و احلوار مع مجعيات اجملتمع املدين  4.125 هدف 

: عدد اجلمعيات الشريكة املنخرطة  2.1.4.125  شرؤ م  و املؤسسات الوطنية 
 يف مقاربة النوع االجتماعي 

 : نسبة مشاركة مجعيات حقوق املرأة   1.1.5.125 مؤشر 
 املؤطرة : عدد مجعيات اجملتمع املدين الشريكة   1.5.125  مؤشر 

:تقوية قدرات مجعيات اجملتمع املدين يف جمال  5.125 هدف 
 : نسبة مشاركة النساء  2.1.5.125  مؤشر  التفاعل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان 

 : معدل التفاعل   1.6.125  مؤشر     
:تعزيز التعاون و التفاعل و احلوار مع الفاعلني  6.125 هدف 

اجلهويني و الدوليني و املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق 
 اإلنسان 
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 : نسبة النجاعة املكتبية   1.7.125  مؤشر     

 :تعزيز اإلدارة و إرساء أنظمة فعالة للحكامة  7.125 هدف 
 : نسبة رضى مستعملي النظم املعلومايت   2.7.125  مؤشر     

 : معدل االستفادة من التكوين   3.7.125  مؤشر  : معدل استفادة املرأة من التكوين  1.3.7.125  مؤشر 

 : الربح احملقق من خالل طلبات العروض   4.7.125  مؤشر     
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 – الثقافةقطاع     - واالتصال الثقافة   وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : 820برانمج  :تدعيم الالمتركز وحتديث التدبري  1.820 هدف  : نسبة التركيز االعتمادات   1.1.820  مؤشر

 القيادة واحلكامة

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية

 املستفيدين من التكوين ابملقارنة مع العدد اإلمجايل ملوظفي الوزارة  : نسبة املوظفني  1.2.820  مؤشر 
 :حتسني الكفاءات والقدرات التدبريية ملوظفي الوزارة  2.820 هدف 

 : نسبة املوظفات املستفيدات من التكوين   2.2.820مؤشر   
 : عدد املراكز الثقافية املبنية   1.3.820  مؤشر 

: عدد املراكز الثقافية املهيأة أو اجملهزة مع األخذ بعني االعتبار الفئات ذات االحتياجات   2.3.820  مؤشر  :تقوية البنية التحتية الثقافية وتقليص الفوارق بني اجلهات  3.820 هدف 
 اخلاصة 

 : عدد املمتلكات الثقافية احملصاة، املدروسة واملنشورة   1.1.807  مؤشر 
 :تعزيز التعرف على الرتاث الثقايف  1.807 هدف 

 :807برانمج 

 الرتاث الثقايف

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الرتاث الثقايف

 : عدد املواقع املعرفة وبرامج البحوث العلمية املنجزة   2.1.807  مؤشر 

 املواقع واملعامل التارخيية والرتاث املنقول  : نسبة معاجلة ملفات طلبات تقييد وترتيب  1.2.807  مؤشر 
 :متابعة محاية وصون الرتاث الثقايف  2.807 هدف 

 : عدد عمليات احملافظة والرتميم املنجزة   2.2.807  مؤشر 

 : نسبة هتيئة املواقع التارخيية مبرافق التسيري والتعريف ابلرتاث الثقايف   1.3.807  مؤشر 

 : عدد التظاهرات املنظمة أو اخلاضعة للشراكة اهلادفة لرتويج الرتاث   2.3.807  مؤشر  :تثمني وترويج الرتاث الثقايف  3.807 هدف 

 : نسبة تطور زايرة العموم للمعامل واملواقع التارخيية   3.3.807  مؤشر 
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 تطور زايرة الفئات الناشئة للمعامل واملواقع التارخيية  : نسبة  4.3.807مؤشر   

 : نسبة  املشاريع املدعمة يف جمال النشر والكتاب   1.1.808  مؤشر 
 :808برانمج  :دعم النشر و الكتاب  1.808 هدف 

 الكتاب والقراءة العمومية

 

 مسؤول الربانمج

مدير الكتاب واخلزاانت 
 واحملفوظات

 : نسبة املشاريع النسوية املدعمة يف جمال النشر والكتاب   2.1.808  مؤشر 

 :الرتويج للكتاب  2.808 هدف  : نسبة تطور مشاركة العارضني يف املعارض اجلهوية للكتاب   1.2.808  مؤشر 

 نسمة  50.000: معدل تغطية املكتبات لكل   1.3.808  مؤشر 
 :توسيع شبكة القراءة العمومية  3.808 هدف 

 نسمة  1.000: معدل الواثئق  لكل   2.3.808  مؤشر 

 :تشجيع األطفال على ارتياد املكتبات العمومية  4.808 هدف  :  نسبة األطفال املسجلني ابملكتبات العمومية   1.4.808  مؤشر 

 : نسبة املشاريع املدعمة يف جمال املوسيقى والفنون الكوريكرافية   1.1.809  مؤشر 

:الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال املوسيقى والفنون  1.809 هدف 
 الكوريغرافية 

 : 809برانمج 

 الفنون

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الفنون

 : نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال املوسيقى والفنون الكوريكرافية   2.1.809  مؤشر 

 : نسبة النجاح  مبعاهد املوسيقى والرقص التابعة لقطاع الثقافة   3.1.809  مؤشر 

 : نسبة النجاح مبعاهد املوسيقى والرقص التابعة لقطاع الثقافة حسب اجلنس   4.1.809  مؤشر 

 : نسبة املشاريع املدعمة يف جمال املسرح   1.2.809مؤشر   
 :الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال االبداع والرتويج املسرحي  2.809هدف  

 : نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال املسرح   2.2.809  مؤشر 
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 : نسبة النجاح  ابملعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف   3.2.809  مؤشر 

 : نسبة النجاح ابملعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف حسب اجلنس   4.2.809  مؤشر 

 : نسبة املشاريع املدعمة يف جمال الفنون التشكيلية و البصرية   1.3.809  مؤشر 

 : الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال الفنون التشكيلية  3.809هدف  
 : نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال الفنون التشكيلية و البصرية   2.3.809مؤشر   

 : نسبة النجاح ابملعهد الوطين للفنون اجلميلة   3.3.809  مؤشر 

 : نسبة النجاح  ابملعهد الوطين للفنون اجلميلة حسب اجلنس   4.3.809  مؤشر 
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 - االتصال   قطاع  - واالتصال  الثقافة وزارة
 الربامج األهداف   املؤشرات  

حسب فئات املوظفني )املسؤولون واألطر العليا و  نالتكوي: نسبة املستفيدين من أنشطة   1.1.811  مؤشر
 األطر املتوسطة، والكاتبات ...( 

 :حتسني األداء وتعزيز كفاءات املوارد البشرية من خالل التكوين.  1.811 هدف 

 :811برانمج 

االتصال وتنمية وسائل اإلعالم 
 والعالقات العامة

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 : عدد الدورات التكوينية اخلاصة ابلنوع اليت أجنزهتا الوزارة   2.1.811  مؤشر 

 : نسبة تنفيذ خمطط التكوين   3.1.811  مؤشر 

 : معدل رقمنة النشاط اإلداري   1.2.811  مؤشر 
 :حتديث العمل اإلداري.  2.811 هدف 

 : معدل جتهيز املصاحل اإلدارية   2.2.811  مؤشر 

 : عدد الدورات التدريبية املنظمة يف إطار التعاون الدويل   1.3.811  مؤشر 
:متثيل الوزارة  من خالل تنظيم الدورات التدريبية واملؤمترات  3.811 هدف 

 والورشات وغريها من األنشطة . 

 : عدد تراخيص التصوير املمنوحة لوسائل االتصال األجنبية   1.4.811  مؤشر 

 : عدد احلمالت اإلعالمية عرب القنوات التلفزية األجنبية   2.4.811  مؤشر  :الرتويج دوليا لصورة املغرب ومنوذجه احلضاري  4.811 هدف 

 طرف وزارة االتصال  : عدد التظاهرات الدولية املنظمة من  3.4.811  مؤشر 

 :تعزيز العالقات مع الصحفيني ووسائل اإلعالم األجنبية.  5.811 هدف  : عدد مشاركات قطاع االتصال يف التظاهرات الدولية   1.5.811  مؤشر 
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 الربوراتجات اإلذاعية والتلفزية املتعلقة ابملغرب  : عدد التقارير و  2.5.811  مؤشر 

 : عدد املنشورات الصحفية حول تكريس تعددية وتنوع الصحافة املكتوبة   1.6.811  مؤشر 
:توفري املوارد اإلضافية الالزمة للشركاء يف القطاع للقيام ابألنشطة  6.811 هدف 

 املرتبطة ابلسياسة العمومية للوزارة 

 :تنفيذ السياسة العامة لتطوير قطاع االتصال  7.811 هدف  احملققة، تبعا للمخطط التشريعي للوزارة  : عدد النصوص التشريعية والتنظيمية  1.7.811  مؤشر 

 عدد زوار البوابة الوطنية   Maroc.ma:   على املستوى الدويل   1.8.811  مؤشر 
  Sahara.maو  Maroc.ma:تعزيز أداء البواابت الوطنية   8.811 هدف 

 عدد زوار البوابة الوطنية  Sahara.maعلى املستوى الدويل :    2.8.811  مؤشر 

: "عدد مسئوالت الوزارة اللوايت استفدن من دورات تكوينية خارج أو داخل ارض الوطن   1.9.811  مؤشر 
 خاصة "ابلنوع 

 :اإلدماج األفقي للمساواة يف اإلدارة  9.811 هدف 
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 -والمعادن   الطاقة- المستدامة   والتنمية  والمعادن   الطاقة  وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 :  نسبة املوظفات يف مناصب املسؤولية   1.1.460  مؤشر    

 :حتسني وتعزيز الكفاءات  1.460 هدف 

 : 460برانمج 

 الدعم و القيادة

 

 مسؤول الربانمج

العامة  السيد مدير املوارد والشؤون
 والنظم املعلوماتية

:  معدل أايم تكوين       1.2.1.460      مؤشر 
 الرجال يف السنة 

 : نسبة التغطية املتعلقة ابلتكوين حسب اجلنس   2.1.460مؤشر   
:  معدل أايم تكوين النساء    2.2.1.460   مؤشر 

 يف السنة 

 :حتسني تدبري التجهيزات املكتبية  2.460 هدف  : نسبة الكفاءة املكتبية   1.2.460مؤشر       

    
: معدل رقمنة االجراءات العملياتية  املهنية و   1.3.460مؤشر   

:حتديث النظام املعلومايت لقطاع الطاقة و  3.460 هدف  الداعمة 
 املعادن 

    
: معدل توفر النظام املعلومايت لقطاع الطاقة و   2.3.460  مؤشر 

 املعادن 

 االستهالك: عدد املصابيح ذات  1.1.4.460 مؤشر 
 املنخفض 

 : عدد التجهيزات املركبة   1.4.460ر  شمؤ 
:استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية  4.460 هدف 

:  عدد أجهزة التكييف املغرية  2.1.4.460 مؤشر  لإلستعمال املعقلن للطاقة 
 أبجهزة انجعة طاقيا 
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: عدد سخاانت املاء الشمسية   3.1.4.460 مؤشر 
 املركبة 

 : عدد أنظمة اليقظة املركبة 4.1.4.460  مؤشر 

 : نسبة اخلرائط اجليولوجية املنجزة  1.1.1.426 مؤشر 

:تزويد الرتاب الوطين ابلبنية التحتية  1.426 هدف  :  نسبة التغطية الوطنية من اخلرائط اجليومعلوماتية   1.1.426  مؤشر 
 اجليوعلمية 

 : 426برانمج 

 اجليولوجيا و املعادن

 

 مسؤول الربانمج

 مدير املعادن واهليدركاربورات

: نسبة اخلرائط اجليوفيزايئية  2.1.1.426 مؤشر 
 املنجزة 

: نسبة اخلرائط اجليوكيميائية  3.1.1.426 مؤشر 
 املنجزة 

 : نسبة اخلرائط اجليولوجية املرقمنة  4.1.1.426 مؤشر 

 :  نسبة استغالل اخلرائط اجليوعلمية   2.1.426  مؤشر     

 : نسبة الرخص املعدنية غري النشيطة احملررة   1.2.426  مؤشر     

:إعطاء دينامية جديدة للقطاع املعدين  2.426 هدف 
 الوطين 

    
: عدد الرخص املعدنية املمنوحة يف إطار املنافسة   2.2.426  مؤشر 

 ابملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج 

 : عدد املساطر اليت مت الرفع املادي عنها   3.2.426  مؤشر     

 إدماج اخلرجيني  : معدل  1.3.426  مؤشر     
:تكييف جماالت التكوين اليت تقدمها  3.426 هدف 

املؤسسات التابعة للوزارة مع احتياجات سوق الشغل، ال 
 سيما يف جمال املعادن واجليولوجيا والطاقة 
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رفع الزايرات املنجزة ملراقبة السالمة والوقاية  : نسبة  1.4.426  مؤشر 

:تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيما  4.426 هدف  من املخاطر ابملنشآت املعدنية والشبه املعدنية 
 يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت املعدنية 

    
عدد عمليات حتليل العينات  : نسبة الرفع من  2.4.426  مؤشر 

 اجليولوجية 

    
: نسبة إجناز القدرات الكهرابئية املنشأة طبقا   1.1.427  مؤشر 

 لالسرتاتيجية الطاقية 
 :تقليص التبعية الطاقية الوطنية  1.427 هدف 

 : 427برانمج 

 الطاقة

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الكهرابء

 

 : اهلامش االحتياطي من الطاقة الكهرابئية   1.2.427  مؤشر     
 :أتمني اإلمدادات الطاقية وتوفري الطاقة  2.427 هدف 

 : مدة انقطاع الكهرابء املكافئة   2.2.427  مؤشر     

 :تعميم الولوج إىل الطاقة  3.427 هدف  :  نسبة الكهربة القروية   1.3.427  مؤشر     

    
: سبة االقتصاد يف الطاقة مقارنة مع سيناريو   1.4.427  مؤشر 

 العمل كاملعتاد 
:مثالية الدولة يف جمال النجاعة الطاقية  4.427هدف  

 ابإلدارات العمومية 

    
:  نسبة الرفع من عدد العينات املأخوذة من املواد   1.5.427  مؤشر 

:تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيما  5.427 هدف  البرتولية من أجل مراقبة جودهتا 
 يتعلق مبراقبة أمن املنشآت الطاقية والوقاية من املخاطر 

    
:  ختفيض مدة تسليم نتائج حتاليل املواد البرتولية   2.5.427  مؤشر 

 املنجزة من طرف قطاع الطاقة واملعادن  لفائدة زبناء خمتربات التحاليل 
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 -التنمية المستدامة- المستدامة   والتنمية  والمعادن  الطاقة   وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 :حتسني التدبري املكتيب  1.500 هدف  : نسبة النجاعة املكتبية   1.1.500  مؤشر    

 : 500برانمج 

 الرايدة والدعم

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

: نسبة النساء املستفيدات من   1.1.2.500 مؤشر 
: نسبة املوظفات و املوظفني املستفيدين من   1.2.500  مؤشر  التكوينات 

 التكوين 

 :حتديث وترشيد تدبري املوارد  2.500 هدف 

: نسبة الرجال املستفيدين    2.1.2.500  مؤشر 
 من التكوينات 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   2.2.500  مؤشر     

 : تطور عدد النساء املرتشحات ملنصب مسؤولية   3.2.500  مؤشر     

 : معدل جناعة االداء لنظم املعلومات   4.2.500  مؤشر     

 :إدماج مقاربة النوع يف الربامج واألنشطة البيئية  3.500 هدف  : نسبة املشاريع املنجزة ملقاربة النوع والبيئة   1.3.500  مؤشر     

 :  نسبة النصوص املنشورة يف اجلريدة الرمسية   1.1.501  مؤشر     
 :تعزيز اإلطار القانوين واملراقبة البيئية  1.501 هدف 

 : 501برانمج 

ترسيخ احلكامة البيئية والتنمية 
 املستدامة وتعبئة الفاعلني األساسيني

 الربانمجمسؤول 

 مدير الشراكة والتواصل والتعاون

 : نسبة تنفيذ املخطط الوطين للمراقبة البيئية   2.1.501  مؤشر     

    
: نسبة القياسات والتحاليل اليت يسهر على   1.2.501  مؤشر 

:تقوية ودعم أجهزة املراقبة واليقظة البيئية والوقاية  2.501 هدف  إجنازها املخترب الوطين للدراسات ورصد التلوث 
 والتوقعات املستقبلية والتخطيط يف جمال البيئة والتنمية املستدامة 

:  نسبة املوافقات البيئية املسلمة يف اآلجال   2.2.501  مؤشر     
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 القانونية 
 

    
:  نسبة اجلهات اليت تبنت نظم املعلومات   3.2.501  مؤشر 

 اجلهوية حول البيئة والتنمية املستدامة 

    
: نسبة اجلهات اليت اعتمدت خطة عمل   4.2.501 مؤشر  

 جهوية لتعزيز جانب التنمية املستدامة يف الربانمج اجلهوي للتنمية 

 : نسبة  أنشطة التعاون الدويل املنجزة   5.2.501  مؤشر     

    
: نسبة االتفاقيات املوقعة من أجل تطبيق   1.3.501  مؤشر 

 االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 

:تعبئة الفاعلني األساسيني وتعزيز التنمية  3.501 هدف 
 املستدامة 

    
: نسبة املشاريع املنجزة بشراكة مع خمتلف   2.3.501  مؤشر 

 الفاعلني املعنيني 

 : نسبة إجناز محالت الرتبية والتحسيس   3.3.501  مؤشر     

    
: نسبة املشاريع املنجزة من طرف مجعيات   4.3.501  مؤشر 

 نسائية 

    
: نسبة القطاعات اليت ادجمت التغريات املناخية   1.4.501  مؤشر 

:املسامهة يف مكافحة تغري املناخ ومحاية وتثمني  4.501 هدف  يف براجمها االسرتاتيجية 
 التنوع البيولوجي 

    
: نسبة القطاعات اليت ادجمت التنوع البيولوجي   2.4.501  مؤشر 

 يف براجمها االسرتاتيجية 
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 : نسبة معاجلة املياه العادمة   1.1.502  مؤشر     

:احلفاظ على البيئة و حتسني ظروف عيش  1.502 هدف 
 املواطن 

 : 502برانمج 

محاية وتثمني البيئة وتشجيع االنتقال 
 حنو االقتصاد االخضر

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الربامج واإلجنازات

    
وتثمني  : نسبة طمر النفاايت مبراكز طمر  2.1.502  مؤشر 

 النفاايت 

 : نسبة املطارح املؤهلة   3.1.502  مؤشر     

    
: عدد املشاريع املتعلقة ابلوقاية من التلوث   4.1.502  مؤشر 

 الصناعي وتدبري املواد الكيماوية اخلطرة 

    
األوساط  : عدد املشاريع املتعلقة حبماية وتثمني  1.2.502  مؤشر 

 :محاية وتثمني األوساط البيئية  2.502 هدف  البيئية والتدبري املندمج للساحل 

 : نسبة إجناز التصاميم اجلهوية للساحل   2.2.502  مؤشر     

    
: عدد منظومات تثمني النفاايت اليت مت     1.3.502ر  ؤشم 

 خلقها 
 :تشجيع االنتقال حنو االقتصاد األخضر  3.502 هدف 
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 الرقمي االقتصاد و التجارة و االستثمار و الصناعة  وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   1.1.470مؤشر     

 :تنمية املهارات وحتسني استغالل املوارد  1.470هدف  
 :470 برانمج

 دعم و قيادة

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 ( عدد أايم التكوين املستمر لكل موظف J/H: )  2.1.470مؤشر    : نسبة مشاركة النساء يف التكوين   1.2.1.470  مؤشر 

    
 :  نسبة النجاعة املكتبية   3.1.470مؤشر   

 

 : حتديث النظام املعلومايت و ضمان توافره   1.2.470مؤشر       

 :حتديث النظام املعلومايت و ضمان توافره  2.470هدف  
    

: عدد مشاريع إزالة الطابع املادي للعمليات   2.2.470مؤشر   
 املهنية والداعمة 

 : 428برانمج  :إحداث نصف مليون منصب شغل اضايف  1.428هدف   : عدد مناصب الشغل احملدثة ابلقطاع الصناعي   1.1.428مؤشر       

التنمية الصناعية و إنعاش 
 االستثمارات

 مسؤول الربانمج

 املدير العام للصناعة

 :تقليص عجز امليزان التجاري  2.428هدف   : حجم املعامالت املوجهة للتصدير الصناعي   1.2.428مؤشر       

    
: نسبة اخنراط اإلدارات املستهدفة يف املشاريع   1.1.429مؤشر   

 الرقمية 
 :429 برانمج :حتسني حكامة قطاع االقتصاد الرقمي  1.429هدف  
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 االقتصاد الرقمي : نسبة تقدم إحداث وكالة التنمية الرقمية   2.1.429مؤشر       

 

 مسؤول الربانمج

 مدير االقتصاد الرقمي

 

 الطابع املادي على اخلدمات العمومية  إزالة: 2.429هدف   نسبة اإلدارات اليت تستعمل اخلدمة :   1.2.429مؤشر       

    
: نسبة تقدم مراحل تفعيل/ مواءمة  اإلطار   1.3.429مؤشر   

 القانوين املتعلق ابالقتصاد الرقمي 

: نسبة النساء املستفيدات من  1.2.3.429مؤشر    إقتصاديني  : مواكبة تنمية الفاعلني السوسيو 3.429هدف  
 املشروع 

 :  نسبة الفاعلني املستفيدين من املشروع   2.3.429مؤشر   

: نسبة النساء املستفيدات من  1.3.3.429 مؤشر 
 أنشطة التكوين والتحسيس 

 : معدل إجناز مبادرات التكوين والتحسيس   3.3.429مؤشر   

    
: نسبة عصرنة نقاط البيع والباعة املتجولني   1.1.431مؤشر   

 املهيكلني 
 :الرفع من تنافسية فاعلي القطاع املنظم  1.431هدف  

 : 431برانمج 

 تنمية التجارة و اجلودة

 

 

 مسؤول الربانمج

 املدير العام للتجارة

 :حتديث اإلطار املنظم  2.431 هدف  : نسبة إجناز املشاريع املهيكلة   1.2.431  مؤشر     

    
: عدد التحقيقات املنجزة يف السنة فيما خيص   1.3.431  مؤشر 

 احلماية التجارية 
احلماية التجارية ضد  : تنظيم الواردات وتعزيز 3.431 فهد 

 املنافسة غري العادلة للواردات 

 تعزيز الصادرات  و :تطوير 4.431 هدف  : عدد الشركات اليت متت مواكبتها   1.4.431  مؤشر     

 : متوسط مدة بقاء البضائع يف املوانئ املغربية   1.5.431  مؤشر     
: تبسيط و ازالة الطابع املادي على مساطر   5.431 هدف 

 التجارة اخلارجية 

 : تعزيز العالقات التجارية الدولية  6.431ف ده  : عدد مشاريع والايت التفاوض   1.6.431  مؤشر     
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 – واللوجستيك والنقل التجهيز - الماء و واللوجستيك   والنقل التجهيز   وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 تنمية الشبكة الطرقية  : 1.408 هدف  نسبة إجناز الطرق السريعة   :  1.1.408  مؤشر    
 : 408برانمج 

 برانمج الطرق

 

 مسؤول الربانمج

 مدير الطرق

    
: نسبة تقدم أشغال برانمج حتسني حالة   1.2.408  مؤشر 

 املنشآت الفنية 
 صيانة وحفظ الشبكة الطرقية  : 2.408 هدف 

    
:  نسبة الطرق اليت توجد يف حالة جيدة إىل   2.2.408شر  ؤم 

 متوسطة 

    
نسبة هتيئة احملاور اليت تعرف تراكما يف   :  1.3.408  مؤشر 

 حوادث السري 
 حتسني السالمة الطرقية  : 3.408 هدف 

    
نسبة تقدم أشغال إجناز املوانئ اجلديدة   :  1.1.409  مؤشر 

 تنمية املنشآت املينائية  : 1.409 هدف   2030املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية املينائية يف أفق 
 : 409برانمج 

برانمج املوانئ وامللك العمومي 
 البحري

 مسؤول الربانمج

مدير املوانئ وامللك العمومي 
 البحري.

 نسبة اجناز مشاريع التوسيعات املينائية  :   2.1.409  مؤشر     

    
 :  1.2.409  مؤشر 

 نسبة اجناز املشاريع البحرية املتعلقة حبماية الساحل  
 احلماية الساحلية  : 2.409 هدف 

 :  نسبة جاهزية مؤسسات التشوير البحري   1.3.409  مؤشر     
ضمان سالمة املالحة الساحلية واملسامهة  : 3.409 هدف 

 يف األمن على شاطئ البحر. 
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نسبة التحديد اإلداري للملك العمومي    :  1.4.409  مؤشر 

 البحري 
 حتديد وتثمني امللك العمومي البحري  : 4.409 هدف 

    
نسبة التحديد التقين للملك العمومي    :  2.4.409  مؤشر 

 البحري 

    
:  تقليص عدد القتلى  واملصابني جبروح   1.1.411  مؤشر 

 خطرية 
 حتسني السالمة الطرقية  : 1.411 هدف 

 : 411برانمج 

برانمج النقل عرب الطرق والسالمة 
 الطرقية

 

 مسؤول الربانمج

مدير النقل عرب الطرق والسالمة 
 الطرقية.

    
:  اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات رخص   1.2.411  مؤشر 

 السياقة 
 الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة  : 2.411 هدف 

    
:  اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات البطاقة   2.2.411  مؤشر 

 الرمادية 

    
: السن  املتوسط  لعرابت النقل الطرقي   1.3.411  مؤشر 

 للبضائع 
 حتسني حالة حظرية عرابت النقل الطرقي  : 3.411 هدف 

    
:  السن املتوسط لعرابت النقل الطرقي   2.3.411  مؤشر 

 للمسافرين 

    
تطور معدل السفن التجارية األجنبية   :  1.1.412مؤشر   

 ضمان مراقبة وتتبع السفن التجارية  : 1.412 هدف  املفتشة 
 : 412برانمج 

 برانمج املالحة التجارية
 عدد السفن التجارية الوطنية املفتشة    :  2.1.412  مؤشر     
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تطور عدد العمليات املشرتكة للبحث  :  1.2.412مؤشر   

 واإلنقاذ 
 حتسني مراقبة املالحة البحرية  : 2.412 هدف 

 مسؤول الربانمج

 مديرة املالحة التجارية

    
:  تطور عدد املخالفات لقواعد حركة السفن   2.2.412  مؤشر 

 التجارية 

نسبة النساء املستفيدات من  : 1.1.1.420  مؤشر 
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  :  1.1.420  مؤشر  التكوين 

 املستمر حسب اجلنس 
 تعزيز املهارات بطريقة عادلة  : 1.420 هدف 

 : 420برانمج 

 برانمج القيادة والتوجيه

 

 مسؤول الربانمج

مدير االسرتاتيجية والربامج والتنسيق 
 بني أنواع النقل.

 نسبة الرجال املستفيدين من التكوين  : 2.1.1.420 مؤشر 

    
نسبة تقدم وضع املخطط املديري   :  1.2.420  مؤشر 

 للمعلوميات 
االستجابة للحاجيات املعرب عنها يف جمال  : 2.420 هدف 

 األنظمة املعلوماتية 

 تنفيذ األحكام  : 3.420 هدف  نسبة تنفيذ االحكام القضائية  :   1.3.420  مؤشر     
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 -الماء –وزارة   التجهيز والنقل   واللوجستيك و الماء 
 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

: الفرق بني نسبة املوظفات و   1.1.1.600مؤشر  
 املوظفني املستفيدين من التكوين 

: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين   1.1.600  مؤشر 
 حسب النوع 

 : 600برانمج  تقوية الكفاءات بواسطة التكوين املستمر  : 1.600 هدف 

 قيادة وحكامة

 

 مسؤول الربانمج

 العام الكاتب

 : معدل فعالية تدبري املوارد البشرية   1.2.600  مؤشر     

: نسبة النساء يف مناصب  1.2.2.600 مؤشر  حتسني فعالية تدبري املوارد البشرية  : 2.600 هدف 
 املسؤولية 

 : عدد املسؤولني حسب النوع   2.2.600  مؤشر 

 حتسني تطبيق املعلوماتية يف األعمال املكتبية  : 3.600 هدف  : نسبة جناعة تدبري املكتبيات   1.3.600  مؤشر     

 : معدل التعبئة اإلضافية للمياه السطحية   1.1.601  مؤشر     

 : حتديد وتعبئة املوارد املائية لتوفري الدائم للماء يف البالد   1.601 هدف 
 :601 برانمج

التدبري واحلفاظ على املاء 
 وتنميته

 

 مسؤول الربانمج

 .الكاتب العام

 

    
: معدل عصرنة شبكات القياس على مستوى   2.1.601  مؤشر 

 وكاالت  األحواض املائية 

    
: معدل الرضا على طلب املاء من خالل   1.2.601  مؤشر 

 السدود 
 : حتسني تدبري املاء   2.601 هدف 

    
: عدد الفرشات املياه اليت هلا حق األولوية   2.2.601  مؤشر 

 تتوفر على عقد فرشة مائية 

:  نسبة املستفيدات من  1.1.3.601 مؤشر 
 مشاريع الصرف الصحي السائل يف الوسط القروي 

من مشاريع الصرف  :  نسبة املستفيدين  1.3.601  مؤشر 
 الصحي السائل يف الوسط القروي حسب النوع 

واملسامهة يف  احلد من  املخاطر املتعلقة  التلوثمكافحة  : 3.601 هدف 
 ابملاء 
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 : معدل املناطق املستفيدة من عملية املعاجلة   2.3.601  مؤشر     

    
: املدة املتوسطة لإلنذار يف احلاالت العادية   1.1.414  مؤشر 

 العامة 
حتسني نظام اإلنذار لألرصاد اجلوية للمسامهة يف حفظ  : 1.414 هدف 

األرواح )رجال، نساء و أطفال و األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة( 
 واملمتلكات 

 : 414برانمج 

 األرصاد اجلوية

 

 مسؤول الربانمج

 الوطنيةمدير األرصاد اجلوية 

 : املدة املتوسطة لإلنذار البحري   2.1.414  مؤشر     

    
: عدد اللغات واللهجات إلذاعة النشرات   3.1.414ر  شمؤ 

 اجلوية 

    
: نسبة جناح التوقعات على املدى القصري :   1.2.414مؤشر   

 ثالثة أايم 
 :حتسني جودة التوقعات الرصدية  2.414 هدف 

 : نسبة جناح التوقعات يف ميدان قطاع الطريان   1.3.414  مؤشر     
اقتصادية -حتسني املواكبة ملختلف القطاعات السسيو : 3.414 هدف 

     واجملتمع املدين 
: نسبة جناح التوقعات للقطاعات األخرى:   2.3.414  مؤشر 

 الفالحة، النقل الطرقي والسككي، املاء، الطاقة،.. اخل 
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 الدولي التعاون و الخارجية الشؤون وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 : نسبة امتالك مباين الدولة   1.1.120  مؤشر    
 تقوية و تعزيز الشبكة الدبلوماسية و القنصلية   : 1.120 هدف 

 : 120برانمج  

 دعم وقيادة

 

 مسؤول الربانمج

ونظم مدير الشؤون املالية 
 املعلومات واللوجستيك

 : عدد املباين اخلاضعة لإلصالح والرتميم   2.1.120  مؤشر     

: عدد األشخاص الذين خضعوا  1.1.2.120مؤشر 
 )للتكوين )اانت 

: عدد األشخاص الذين خضعوا للتكوين حسب   1.2.120  مؤشر 
 النوع 

تقوية وأتهيل املوارد البشرية وحتديث األنظمة   : 2.120 هدف 
 املعلوماتية وأنظمة التواصل 

 : عدد مناصب املسؤولية حسب النوع   2.2.120  مؤشر   ): توزيع مناصب املسؤولية )اانت 1.2.2.120 مؤشر 

: نسبة الدبلوماسيني األجانب 1.3.2.120 مؤشر 
املستفيدين من التكوين ابألكادميية املغربية للدراسات 

 )الدبلوماسية  )اانث 

:  نسبة الدبلوماسيني األجانب املستفيدين من   3.2.120  مؤشر 
 التكوين ابألكادميية املغربية للدراسات الدبلوماسية حسب النوع 

    
(  معدل املطابقة على مستوى DNSSI:   )  4.2.120  مؤشر 

 أمن األنظمة املعلوماتية مع اخلطة الوطنية لسالمة األنظمة املعلوماتية 

    
معدل إجناز املشاريع املربجمة يف إطار خارطة   :  5.2.120  مؤشر 

 الطريق املنجزة خالل عملية مراجعة أمن نظم املعلومات والتحضر 

    
: عدد االتصاالت على مستوى عال لتقوية روابط   1.1.108  مؤشر 

الصداقة مع ابقي الدول )اجتماعات، مشاورات سياسية، جلن مشرتكة، 
 ...)زايرات 

دعم العالقات الثنائية واملتعددة األطراف وتقوية  : 1.108 هدف 
مكتسبات املغرب فيما يتعلق ابلقضية الوطنية والرتويج للنموذج 

 املغريب واإلصالحات الكربى املنجزة 

 : 108برانمج 

العمل الديبلوماسي 
 وإشعاع املغرب
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 مسؤول الربانمج : معدل احلفاظ على عالقات الصداقة والتعاون   2.1.108  مؤشر     

 

السفري، الكاتب العام 
 للوزارة

    
:  عدد املنظمات اإلقليمية والدولية اليت يساهم    3.1.108  مؤشر 

 فيها املغرب 

عدد االتفاقيات ذات الطابع   : 1.4.1.108 مؤشر 
 السياسي 

:   عدد االتفاقيات، املعاهدات والربوتوكوالت   4.1.108  مؤشر 
 املوقعة ـ املصادق عليها من طرف املغرب 

عدد االتفاقيات ذات الطابع   :   2.4.1.108   مؤشر 
 االقتصادي 

عدد االتفاقيات ذات الطابع  :   3.4.1.108   مؤشر 
 الثقايف املربمة من طرف املغرب 

: مواكبة الفاعلني غري احلكوميني يف إطار  2.108 هدف  : عدد الفاعلني غري احلكوميني املستفيدين   1.2.108  مؤشر     
 :  عدد األنشطة املمولة   2.2.108  مؤشر      الدبلوماسية املوازية 

األجل املتوسط لتسليم واثئق   :   1.1.1.109 مؤشر 
 احلالة املدنية 

:ضمان جودة اخلدمات القنصلية و ضمان احلقوق  1.109 هدف  األجل املتوسط لتسليم الواثئق للمستفيدين   :  1.1.109  مؤشر 
 االجتماعية ملغاربة العامل 

 : 109برانمج 

الشؤون القنصلية 
 واالجتماعية

 مسؤول الربانمج

مدير الشؤون  السفري،
 القنصلية واالجتماعية

:  األجل املتوسط لتسليم بطاقة  2.1.1.109  مؤشر 
 التعريف 

 األجل املتوسط لتسليم أتشرية   : 3.1.1.109 مؤشر 

: العدد املتوسط للواثئق املسلمة من طرف كل   2.1.109  مؤشر     
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 موظف قنصلي يف اليوم 

    
هبا خبصوص  : عدد الطلبات والشكاايت املتوصل  3.1.109شر  ؤم 

 العمل القنصلي 

    
: )نسبة امللفات املعاجلة عن طريق موعد )أتشرية.   4.1.109  مؤشر 

 واثئق احلالة املدنية. بطاقات التعريف الوطنية. جوازات السفر 

    
: عدد اللجان املشرتكة املنعقدة للدفاع عن مصاحل   5.1.109  مؤشر 

 املغاربة املقيمني ابخلارج 

    
عدد االجتماعات الثنائية واملتعددة االطراف   :  1.2.109  مؤشر 

 :حتسني تدبري شؤون االجانب ابملغرب  2.109 هدف  اليت شارك هبا املغرب 

 املدة املتوسطة ملعاجلة الطلبات املتوصل هبا   :  2.2.109  مؤشر     
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 الهجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة  المكلفة الدولي والتعاون الخارجية الشؤون وزير لدى المنتدبة لوزارةا

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 : نسبة   جناعة   تدبري   املوارد   البشرية   1.1.160  مؤشر    

 :حتديث االدارة  1.160 هدف 

 : 160برانمج 

 قيادة وحكامة

 مسؤول الربانمج

مدير املوارد البشرية واملالية 
 ونظم املعلومات

 : معدل   توافر   نظم   املعلومات   2.1.160  مؤشر     

 : نسبة   الولوج   إىل   التكوين   3.1.160  مؤشر     

 : نسبة النساء يف مراكز املسؤولية   4.1.160  مؤشر     

    
: عدد   املستفيدين   سنواي   من   مغاربة   العامل     1.1.112  مؤشر 

 من   الربامج   الثقافية   والرتبوية   واالجتماعية 

:احلفاظ على اهلوية الوطنية للمغاربة املقيمني  1.112 هدف 
 ابخلارج ومحاية حقوقهم 

 : 112برانمج 

 مغاربة العامل

 

 مسؤول الربانمج

 العام الكاتب

: نسبة   معاجلة   الشكاايت    1.2.1.112 مؤشر 
: نسبة   معاجلة   الشكاايت  وطلبات     2.1.112  مؤشر  لفائدة   مغاربة  العامل 

: نسبة   معاجلة  طلبات      2.2.1.112  مؤشر  املساعدة   القضائية   لفائدة   مغاربة  العامل 
 املساعدة   القضائية   لفائدة   مغاربة  العامل 

 : عدد   الكفاءات   املغربية   املعبأة  ابخلارج   1.2.112مؤشر       

 :تشجيع مسامهة مغاربة العامل يف تنمية املغرب  2.112 هدف 
    

: عدد   حاملي   املشاريع   من   مغاربة   العامل     2.2.112  مؤشر 
 واليت   متت   مواكبتها   من   طرف   الوزارة 
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: العدد الرتاكمي للشركاء       1.1.3.112      مؤشر 
: عدد   اتفاقيات   الشراكة   والتعاون   املربمة    1.3.112  مؤشر  املعبئني 

 فيما   يتعلق   بشؤون   املغاربة   املقيمني   ابخلارج 

 :تعزيز احلكامة يف جمال مغاربة العامل  3.112 هدف 

: العدد الرتاكمي التفاقيات    2.1.3.112   مؤشر 
 الشراكة على املستوى الدويل 

    
: عدد   التظاهرات   واللقاءات   املنظمة   من     2.3.112  مؤشر 

 طرف   الوزارة   ابملغرب   وابخلارج 

    
: عدد   املستفيدين   من   برامج   مجعيات     3.3.112  مؤشر 

 املغاربة   املقيمني   ابخلارج   املدعمة   من   طرف   الوزارة 

    
:  عدد   املهاجرين   و   الالجئني   املستفيدين   1.1.113  مؤشر 

 من الدعم و املساعدة 
:تسهيل إدماج املهاجرين والالجئني داخل اجملتمع  1.113 هدف 

 املغريب 

 : 113برانمج 

 اهلجرة واللجوء

 

 مسؤول الربانمج

 مدير شؤون اهلجرة

 
 

 

 



  الصفحـة | 106
 

 -والتعمير الوطني التراب   إعداد - المدينة   وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة  

 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : نسبة التغطية بواثئق التعمري   1.1.602  مؤشر
 :تعميم تغطية الرتاب الوطين بواثئق التعمري  1.602 هدف 

 : 602برانمج 

التعمري و اهلندسة 
 املعمارية

 

 مسؤول الربانمج

 مدير التعمري.

 

 : نسبة التغطية بواثئق التعمري  أتخذ بعني االعتبار مقاربة النوع   2.1.602  مؤشر 

 :إعداد دالئل مرجعية، معايري وتوجهات لتأطري التعمري  2.602 هدف  : عدد الدالئل املرجعية واملعايري التقنية والقانونية املعتمدة   1.2.602  مؤشر 

 : عدد الدراسات االستشرافية والوقائية املعتمدة   1.3.602  مؤشر 
 :دعم االرتقاء حنو تعمري مستدام  3.602 هدف 

 : عدد الدراسات املعتمدة للتأهيل وتدارك اخلصاص   2.3.602  مؤشر 

 : معدل تنفيذ برانمج إعداد املواثيق املعمارية واملناظر الطبيعية   1.4.602  مؤشر 
 :تعزيز اجلودة املعمارية واملناظر الطبيعية وصوهنا واحلفاظ على الرتاث املبين  4.602 هدف 

 : نسبة تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار   2.4.602  مؤشر 

: نسبة اإلجابة عن اإلشكاليات اجملالية حسب حاجيات النساء والرجال من   1.1.603  مؤشر 
 خمتلف الفئات 

واعتماد آليات  :معاجلة اإلشكاالت اجملالية عرب بلورة خربات استشرافية وموضوعاتية 1.603 هدف 
 التخطيط االسرتاتيجي. 

 :603 برانمج

إعداد الرتاب و دعم 
 التنمية الرتابية

: عدد أدوات التخطيط االسرتاتيجي ومشاريع التنمية الرتابية املنجزة لالستجابة   1.2.603  مؤشر   :مواكبة اجملاالت يف إعداد رؤية اسرتاتيجية للتنمية ودعم برانمج التنمية اجملالية  2.603 هدف 
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 مسؤول الربانمج حلاجيات النساء والرجال من خمتلف الفئات 

مديرة إعداد الرتاب 
 الوطين

 

 :دعم هيئات احلكامة إلعداد الرتاب الوطين وأدوات اليقظة واهلندسة الرتابية.  3.603 هدف  : عدد أدوات اليقظة واهلندسة الرتابية اليت متت صياغتها أو إجنازها   1.3.603  مؤشر 

 : جناعة تدبري املوارد البشرية   1.1.610  مؤشر 

 :عقلنة التنظيم و ترشيد تدبري املوارد  1.610 هدف 
 : 610برانمج 

 الدعم واملصاحل املتعددة

 

 مسؤول الربانمج

مدير املوارد البشرية 
 العامة والوسائل

 

 : نسبة النساء املستفيدات من التكوين   2.1.610  مؤشر 

 : نسبة النجاعة املكتبية   3.1.610  مؤشر 

 : عــدد مسـالــك التكويــن املعتمــدة   1.2.610  مؤشر 

 : تكلـفـة التكويــن لطالــب واحــد   2.2.610  مؤشر  :توفري تكوين انجع وذو جودة يستجيب ملتطلبات سوق الشغل  2.610 هدف 

 : نسبة التمويل الذايت   3.2.610  مؤشر 

 : عـدد شواهــد الدكتـوراه احملصـل عليـها من طرف النساء و الرجال   1.3.610  مؤشر 
: تنمية البحث واخلربات و االرتقاء مبؤسسات التكوين إىل قطب للكفاءات يف ميادين  3.610 هدف 

 اهلندسة املعمارية، التعمري وإعداد الرتاب. 
 : عدد اإلصدارات العلمية من قبل الرجال والنساء   2.3.610  مؤشر 
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 : معدل رقمنة اخلدمات املقدمة للمرتفقني   1.4.610  مؤشر 

 : نسبة توفر املنصة املعلوماتية   2.4.610  مؤشر  :تعزيز التواصل و نظم املعلومات و حتسني جودة اخلدمة املقدمة.  4.610 هدف 

 : معدل الرقمنة ابلنسبة ملهن الوزارة   3.4.610مؤشر   
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    -مدينةال وسياسة اإلسكان-  وسياسة واإلسكان والتعميرإعداد التراب الوطني  وزارة

 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : 620برانمج  :حتسني جناعة تدبري املوارد البشرية  1.620 هدف  : جناعة تدبري املوارد البشرية   1.1.620  مؤشر

 دعم وقيادة

 مسؤول الربانمج

 مدير املوارد البشرية والشؤون املالية والعامة

 :حتسني تدبري املكتبيات  2.620 هدف  : نسبة جناعة تدبري املكتبيات   1.2.620  مؤشر 

 : نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية   1.3.620  مؤشر 
 :تعزيز وتطوير مهارات املوارد البشرية  3.620 هدف 

 : معدل أايم التكوين   2.3.620  مؤشر 

 :حماربة السكن الغري الالئق وحتسني ظروف عيش الساكنة  1.604 هدف  : نسبة القضاء على السكن غري الالئق   1.1.604  مؤشر 
 : 604برانمج 

 السكىن واتطري القطاع

 مسؤول الربانمج

 مديرة السكىن

 :تقليص العجز يف السكن  2.604 هدف  : العجز يف السكن    1.2.604مؤشر     

 :تنويع عرض السكن  3.604 هدف  : معدل  إنتاج السكن االجتماعي    1.3.604    مؤشر 

:حتسني نوعية البناء من خالل تعزيز الرتسانة الفنية والتنظيمية، وكذلك تطوير  4.604 هدف  : املعايرة   1.4.604  مؤشر 
 : عدد املقاوالت املصنفة واملرتبة يف قطاع اإلسكان   2.4.604  مؤشر  قدرات القدرة التنافسية للشركات العاملة يف القطاع العقاري املغريب. 

 : نسبة إجناز مشاريع سياسة املدينة  1.1.605  مؤشر 

 :مرافقة املدن واملراكز احلضرية اجلديدة  1.605 هدف 

 : 605برانمج 
 سياسة املدينة

 مسؤول الربانمج
 املعامل املايل : 2.1.605  مؤشر  مدير سياسة املدينة
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 المندوبية  السامية  للتخطيط
 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : نسبة استعمال النظم املعلوماتية يف مراحل التدبري   1.1.150  مؤشر

 :   150برانمج  : تنمية املوارد البشرية وتثمني الكفاءات  1.150 هدف 

 القيادة والدعم

 

 مسؤول الربانمج

 العامة مدير املوارد البشرية والشؤون

 : نسبة  جناعة تدبري املوارد   2.1.150مؤشر   

 : التكلفة السنوية املتوسطة للعتاد املعلومايت املكتيب   3.1.150شر  ؤم 

 : عدد املستفيدين من التكوين   4.1.150  مؤشر 

الواثئق اليت متت مباشرهتا على بوابة "أحبث" وعدد املعلومات  : عدد  1.2.150  مؤشر 
 والتنبيهات اليت مت نشرها على بوابة الرصد 

:رفع من امكانيات مباشرة األدب الرمادي املنشور ابملغرب  2.150 هدف 
 و تنبيهات الرصد و اليقظة 

 : عدد حتميالت املنشورات   1.3.150  مؤشر 
:الرفغ من الزايرات على اخلط لبوابة املندوبية السامية  3.150 هدف 

 للتخطيط 

 :أتمني مركز املعطيات للمندوبية  4.150 هدف  : معدل مستوى األمن أملعلومايت   1.4.150  مؤشر 

واجلغرافية للعمليات  :توسيع التغطية املوضوعاتية 1.126 هدف  : عدد املؤشرات احملدثة   1.1.126  مؤشر 
 االحصائية 

 : 126برانمج 

 إنتاج املعلومة اإلحصائية واحلساابت الوطنية

 

 

 عدد البحوث ذات متثيلية جهوية      :  2.1.126  مؤشر 

ابستعمال الوسائل احلديثة  : عدد الوحدات اإلحصائية املبحوثة  1.2.126  مؤشر 
 لتكنولوجية التواصل والنشر. 

:حتسني مسلسل جتميع املعطيات االحصائية ومعاجلتها  2.126 هدف 
 ابستعمال التكنلوجيا 

: عدد األايم احملتسبة مابني اتريخ نشر املعطيات والتاريخ احملدد من   1.3.126  مؤشر   :حتسني مسلسل نشر املعلومات االحصائية  3.126 هدف 
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 . NSDDطرف 
 مسؤول الربانمج

 : عدد السالسل اإلحصائية اليت تنشر كخرائط موضوعاتية   1.4.126  مؤشر  ةياحملاسبة الوطن و العام لإلحصاء رياملد
:عدد السالسل االحصائية  اليت تنشر على شكل خرائط  4.126 هدف 

 موضوعاتية 

(  عدد السالسل اجلديدة املدجمة يف بنك املعلومات BDS:  )  1.5.126  مؤشر 
 اإلحصائية 

 :تنمية وتطوير االحصائيات االدارية.  5.126 هدف 

 : عدد األايم بني اتريخ نشر النتائج و اجلدول الزمين الوطين للنشر   1.6.126  مؤشر 
انتاج ونشر احلساابت الوطنية واجلهوية وفق سنة  : 6.126 هدف 

 حسب املعايري الدولية مع احرتام آجال النشر.  2007األساس 

 وضع احلساابت الوطنية حسب سنة أساس جديدة.  : 7.126 هدف   2014: معدل إجناز أشغال سنة االساس اجلديدة   1.7.126  مؤشر 

 : دقة توقعات امليزانية اإلقتصادية مقارنة ابإلجنازات   1.1.127  مؤشر 
 : 127برانمج  ضمان جودة التوقعات على املدى القريب و املتوسط  : 1.127 هدف 

الدراسات واألحباث السوسيو اقتصادية والدميوغرافية 
 والدراسات املتعلقة ابلتنمية املستدامة ، التوقعات واملستقبلية

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 : تقرير سنوي عن سناريوهات التطورات السوسيواقتصادية   2.1.127  مؤشر 

 : عدد النشرات و اللمحات  الظرفية ,الفصلية املوزعة خالل السنة   1.2.127  مؤشر 
تطوير و حتسني الدراسات و التحاليل و التوقعات  : 2.127 هدف 

 املتعلقة ابلظرفية االقتصادية 

 : عدد التقا رير السنوية   1.3.127  مؤشر 
:اعداد تقارير سنوية حول الدراسات السوسيواقتصادية  3.127 هدف 

 والدميغرافية والسكانية يف املغرب 

: معدل االندماج حمسوب على مدى سنة منذ التخرج حسب كل   1.1.128  مؤشر 
 ضمان التكوين االساسي يف سلك مهندسي الدولة  : 1.128 هدف  مسلك واجلنس 

 : برانمج 128

تكوين االطر يف جمال االحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم 
 : معدل خترج دفعة مهندس الدولة   2.1.128  مؤشر  املعلومات
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: عدد األحباث العلمية املنشورة حسب النوع :  منشورات أولية،   1.2.128  مؤشر 
 مقاالت يف اجملالت الوطنية، مقاالت يف اجملالت املفهرسة ، كتب، فصول يف كتب 

تقوية البحث العلمي يف وحدات التعليم و البحث و   : 2.128 هدف 
 اعطاء خدمات فيما يتعلق ابلتكوين املستمر و اخلربة 

 مسؤول الربانمج

 .مدير املعهد الوطين لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 : عدد البحوث واملقا ال ت العلمية   1.3.128  مؤشر 

 ضمان تنمية و أتزر بني املكوانت التالت ملهمتها  : 3.128 هدف 
 : معدل اإلدماج يف سوق الشغل حسب كل سلك   2.3.128  مؤشر 
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    والبيئي واالجتماعي االقتصادي المجلس 

 الربامج األهداف املؤشرات

 : عدد اآلراء والتقارير املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة   1.1.129  مؤشر

:إجناز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع  االقتصادي واالجتماعي والبيئي  1.129هدف  
 : 129برانمج  و املرتبطة ابلتنمية اجلهوية 

 إبداء اآلراء وإجناز التقارير

 

 مسؤول الربانمج

األمني العام للمجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والبيئي

 

: نسبة جلسات اإلنصات املنظمة من أجل إدالء اجمللس آبرائه   2.1.129  مؤشر 
 وإصدار تقاريره 

 : نسبة اآلراء والتقارير املصوت عليها ابإلمجاع   3.1.129  مؤشر 

 : عدد التظاهرات اليت نظمها اجمللس   1.2.129  مؤشر 

 : نسبة اآلراء والتقارير املرسلة للسلطتني التشريعية و التنفيذية   2.2.129  مؤشر  :تشجيع آليات التشاور و  الشراكة  2.129 هدف 

 : نسبة اهليئات اليت تستفيد من عمليات نشر وتوزيع إنتاجات اجمللس   3.2.129  مؤشر 

 : نسبة جاهزية األنظمة املعلوماتية للمجلس   1.3.129  مؤشر 

:حتديث مناهج ووسائل التدبري اإلداري و إدارة الربامج واألنظمة املعلوماتية  3.129 هدف 
 للمجلس 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية   2.3.129  مؤشر 

 : نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين   3.3.129  مؤشر 
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  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 الربامج األهداف   املؤشرات   املؤشرات الفرعية 

 ذكور  -: معدل شغل املؤسسات السجنية 1.1.1.312 مؤشر
: معدل شغل املؤسسات السجنية حسب   1.1.312  مؤشر 

 اجلنس 

:حتسني ظروف إيواء النزالء و  1.312 هدف 
 النزيالت 

 :312 برانمج

وإعادة  السجىن الشأنسياسة تدبري 
 إدماج السجناء

 

 مسؤول الربانمج

 الكاتب العام

 

 إانث  -: معدل شغل املؤسسات السجنية  2.1.1.312   مؤشر 

 : املساحة املتوسطة لكل سجني : ذكور   1.2.1.312      مؤشر 
 : املساحة املتوسطة لكل سجني   2.1.312  مؤشر 

 : املساحة املتوسطة لكل سجني: إانث    2.2.1.312   مؤشر 

 : عدد السجناء لكل طبيب    1.3.1.312      مؤشر 

 : عدد السجناء لكل طبيب  أسنان    2.3.1.312   مؤشر  : معدل الرعاية الصحية   3.1.312  مؤشر 

 : عدد السجناء لكل ممرض   3.3.1.312   مؤشر 

 : معدل ولوج السجناء للتعليم:  ذكور   1.1.2.312      مؤشر 
 : معدل ولوج السجناء للتعليم   1.2.312  مؤشر 

:هتيئ النزالء و النزيالت بصفة  2.312 هدف 
 عادلة إلعادة إدماجهم 

 : معدل ولوج السجناء للتعليم:  إانث   2.1.2.312   مؤشر 
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 : معدل ولوج السجناء للتكوين املهين: ذكور   1.2.2.312  مؤشر 
 : معدل ولوج السجناء للتكوين املهين   2.2.312ر  شمؤ 

 : معدل ولوج السجناء للتكوين املهين: إانث   2.2.2.312 مؤشر 

: معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و       1.3.2.312مؤشر       
 الفين: ذكور 

: معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و   3.2.312مؤشر   
 الفين 

: معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و الفين:   2.3.2.312  مؤشر 
 إانث 

 : معدل ولوج السجناء لربامج حمو األمية: ذكور  1.4.2.312  مؤشر 

 : معدل ولوج السجناء لربامج حمو األمية   4.2.312 مؤشر  
: معدل ولوج السجناء لربامج حمو األمية:    2.4.2.312  مؤشر 

 إانث 

 : نسبة السجناء املستفيدين من عائد الكلفة   5.2.312  مؤشر     

 : معدل احلراسة  النهار   1.1.3.312 مؤشر 
 : معدل احلراسة  1.3.312  مؤشر 

:تعزيز أمن و سالمة املؤسسات  3.312 هدف 
 السجنية 

 معدل احلراسة ابلليل   : 2.1.3.312  مؤشر 

 : معدل الفرار   2.3.312  مؤشر  : معدل الفرار: ذكور  1.2.3.312  مؤشر 
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 : معدل الفرار: إانث   2.2.3.312  مؤشر 

 : عدد احلوادث: ذكور 1.3.3.312  مؤشر 

 : عدد احلوادث   3.3.312  مؤشر 
 : عدد احلوادث: إانث    2.3.3.312 مؤشر 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية  1.4.312 مؤشر     

 :حتديث  اإلدارة و تكريس احلكامة  4.312 هدف 

 : نسبة النجاعة املكتبية       2.4.312 مؤشر     

 -: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر 1.3.4.312 مؤشر 
 ذكور 

: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  3.4.312 مؤشر 
 املستمر حسب اجلنس 

: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين    3.4.312.  مؤشر 
 إانث  -املستمر
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    التحريرجيش      المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

 الربامج األهداف   املؤشرات  

 : عدد الواثئق املسرتجعة من اخلارج واليت مت  فحصها وتقييمها   1.1.030  مؤشر

 :احلفاظ على ذاكرة املقاومة وجيش التحرير املغريب  1.030 هدف 
 : 030برانمج 

قدماء املقاومني وقدماء أعضاء جيش 
 التحرير

 

 مسؤول الربانمج

املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء 
 جيش التحرير

 : عدد زوار فضاءات الذاكرة التارخيية للمقاومة وجيش التحرير   2.1.030  مؤشر 

: عدد اإلنتاجات ذات الطابع األديب و الفين املرتبطة ابلذاكرة التارخيية للحركة   3.1.030  مؤشر 
 الوطنية واملقاومة وجيش التحرير 

: نسبة االستجابة لطلبات احلصول على اإلعانة إلحداث املشاريع االقتصادية   1.2.030مؤشر   
 الصغرى واملتوسطة  والتعاونيات 

:حتسني األوضاع املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية  2.030 هدف 
 ألسرة املقاومة وجيش التحرير 

: نسبة تلبية طلبات احلصول على اإلعاانت املالية املخولة للمنتمني ألسرة   2.2.030  مؤشر 
 املقاومة وجيش التحرير 

 : نسبة ملفات التغطية الصحية اليت مت إرجاع مصاريفها   3.2.030  مؤشر 

 : عدد متوسط الساعات املخصصة لتقوية كفاءة املوارد البشرية   1.3.030  مؤشر 
 :حتسني وجتويد تدبري املوارد  3.030 هدف 

 : جناعة تدبري املكتبيات   2.3.030  مؤشر 
 

 

 

 


