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  رئيس الحكومة

 البرامج األهداف المؤشرات

 توجيه احلكومة لتنفيذ مشروع الربنامج احلكومي قيادة و  : 1.110هدف  عدد مشاريع القوانني املدروسة واملصادق عليها يف اجمللس احلكومي : 1.1.110مؤشر 

 110: برنامج

 توجيه وقيادة الحكومة

 مسؤول البرنامج

 لية واالداريةمدير الشؤون املا
لطابع الشخصي، احلق يف عزيز ثقافة محاية احلياة اخلاصة،املعطيات ذات ات: 1.104هدف  عدد أنشطة التوعية اليت مت تنظيمها  : 1.1.104مؤشر 

 املستوى الوطين و الدويل ىعل éco systèmeوتطوير منظومة  املعلومات ىاحلصول عل
 : 104 برنامج

علومات حماية الحياة الخاصة والم
 ىو الحق في الحصول عل الشخصية

 المعلومات
 : مسؤول البرنامج

رئيس اللجنة الوطنية ملراقية محاية 
املعطيات ذات الطابع الشخصي و جلنة 

 احلق يف احلصول على املعلومات

 عدد لقاءات املواكبة للهيئات العامة واخلاصة  : 2.1.104مؤشر 
 ل هبا عدد الشكايات املتوص :1.2.104مؤشر 

ضمان حقوق األفراد، احرتام احلياة اخلاصة، املعطيات ذات الطابع الشخصي، : 2.104هدف 
 احلق يف احلصول على املعلومات ومسك سجل وطين بتفاعل مع املعايري الدولية

 عدد عمليات املراقبة  : 2.2.104مؤشر 

 خلارج عدد اإلشعارات باملعاجلة ونقل املعطيات إىل ا : 3.2.104مؤشر 

 متوسط التكلفة السنوية للتسيري لكل موظف  : 1.1.105مؤشر 
 املسامهة يف حتسني ظروف عمل موظفي الوحدة  : 1.105هدف 

 : 105برنامج 
 معالجة المعلومات المالية

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام للوحدة

 عدد أنظمة التدبري احملوسبة : 2.1.105مؤشر 

 لنصوص التشريعية والتنظيمية املعدلة عدد ا: 1.2.105مؤشر 
املسامهة يف جناح عملية متابعة تقييم املنظومة الوطنية، ومالئمة النصوص : 2.105هدف 

 القانونية والتنظيمية للمعايري الدولية وكذا تعزيز النشاط العمليايت للوحدة
 الوطنية م املنظومةعدد التقارير واإلجراءات املتعلقة بعملية متابعة تقيي: 2.2.105مؤشر 

 عدد التقارير العملياتية املعاجلة :3.2.105مؤشر 
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 عدد اإلجراءات التحسيسية املنجزة: 1.3.105مؤشر 
الرفع من مستوى تعبئة اجلهات الفاعلة الوطنية حول مكافحة غسل األموال : 3.105 هدف

 ومتويل اإلرهاب 
 ضوعاتية املنجزة عدد الدراسات و التقارير املو : 1.1.106مؤشر 

 :106برنامج  إجناز دراسات و إصدار استشارات و معاجلة الشكايات  : 1.106 هدف
 الوقاية ومحاربة الرشوة

 مسؤول البرنامج
 الدعم مدير قطب

 عدد االستشارات و التوصيات الصادرة : 1.2.106مؤشر 
 حجم الشكايات املعاجلة : 1.3.106مؤشر 
 جراءات التحسيسية املنجزة عدد اإل: 1.2.106مؤشر 

 تنظيم أيام للتحسيس و اإلعالم و التبادل و التكوين حول آفة الفساد : 2.106هدف 
 عدد التظاهرات املنظمة يف السنة  : 2.2.106مؤشر 
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  األمانة العامة للحكومة 

 المؤشرات هدافاأل البرامج

 
 : 121برنامج 

يعي تدبير وتنسيق العمل التشر 
 والتنظيمي للحكومة

 :مسؤول البرنامج 
 مدير الشؤون االدارية و املالية

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

حسان متوسط مدة دراسة اللجنة املعنية لطلبات الرتخيص بالتماس اإل: 1.1.121مؤشر 
 العمومي

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

السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملهن املنظمة : 2.121هدف 
 واهليئات املهنية

 املهن املنظمة متوسط مدة إصدار الرتاخيص ملزاولة: 1.2.121مؤشر 

 حتسني تكلفة و تدبري وظائف الدعم: 3.121هدف 
 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية: 1.3.121مؤشر 

 نسبة النجاعة املكتبية: 2.3.121مؤشر 
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–قطاع االقتصاد و المالية  -و إصالح اإلدارة  ةالمالياد و االقتصزارة و   

 البرامج هدافاأل المؤشرات المؤشرات الفرعية

 نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن :1.1.130 مؤشر نسبة ولوج النساء للتكوين :1.1.1.130مؤشر 
 حتسني االستفادة من التكوين: 1.130هدف 

 :130برنامج
 دعم وقيادة

 
 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

 يف ميزانية النوع االجتماعي  عدد املكونني:2.1.130مؤشر   

 حتسني ادارة األجهزة املكتبية : 2.130هدف  نسبة النجاعة املكتبية :1.2.130شر مؤ   

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

 بشرية حتسني جناعة تدبري املوارد ال: 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 

 ةتعزيز ثقافة بيئية و مستدام: 6.130هدف 
 

ملشرتين املركزيني املدربني على االقتناء نسبة ا: 2.6.130مؤشر
 اإليكولوجي

 
:نسبة البنايات اليت تعتمد نظام إيقاف تشغيل  3.6.130مؤشر

 أجهزة الكمبيوتر ليال و أيام العطل و عطل هناية االسبوع

 
نسبة البنايات العمومية املعتمد فيها نظام : 4.6.130مؤشر
 الفرز

  
نسبة املستفيدين من اخلدمات االجتماعية اليت :1.7.130مؤشر 

 تقدمها مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية
تعميم االستفادة من اخلدمات االجتماعية على : 7.130هدف 

 الصعيدين املركزي و اجلهوي
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الفرق بني املبالغ املطالب هبا من طرف : 1.8.130مؤشر 

 دعني واملبالغ احملكوم هباامل
حتسني وتطوير فعالية تدخل الوكالة القضائية : 8.130هدف 
 للمملكة

 نسبة األحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة:1.9.130مؤشر   
الصادرة لفائدة  حتسني معدل األحكام القضائية: 9.130هدف 

 الدولة

  
لرقابة املفتشية نسبة تغطية األجهزة اخلاضعة : 1.10.130مؤشر 

 العامة للمالية و اليت تعترب معرضة لنسبة مرتفعة من املخاطر

  سهام يف حتسني التدبري العمومياإل: 10.130هدف 
نسبة التوصيات ذات األولوية اليت كانت :2.10.130مؤشر 

 موضوع متابعة التنزيل بعد استنفاذ مسطرة حق الرد

 ة على اختاذ القرارنسبة جودة املساعد: 3.10.130مؤشر  

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

 : 115برنامج
السياسة االقتصادية واستراتيجية 

 المالية العمومية
 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

  
ة عدد القطاعات الوزارية اليت اعتمدت ميزاني:1.2.115مؤشر

 النوع االجتماعي
إدماج بعد النوع االجتماعي يف مسلسل إعداد : 2.115هدف 

 ميزانية القطاعات الوزارية

 حتسني و تطوير أدوات متويل اخلزينة: 3.115هدف  املدة الزمنية املتبقية لسداد دين اخلزينة: 1.3.115مؤشر  

 الفرق يف التوقعات :1.4.115مؤشر   

 ل املاكرو إقتصاديدعم التحلي: 4.115هدف 
 عدد الدراسات املنجزة:1.2.4.115 مؤشر

 Policy Africa et' عدد الدراسات: 2.4.115مؤشر 
Policy brief'   املنجزة 

 ' املنجزةPolicy briefعدد':2.2.4.115مؤشر 

 ' املنجزةPolicy Africaعدد':3.2.4.115مؤشر 

يت تأخذ بعني عدد الدراسات املنجزة ال:1.5.115مؤشر  
 االعتبار النوع االجتماعي

 :حتسني التحليالت املتعلقة بالبيئة و التنمية املستدامة 5.115هدف 
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العامة  حصة ميزانيات املؤسسات و املنشآت:1.6.115مؤشر 
داري قبل إلاملدروسة من طرف جلنة امليزانية و املعتمدة يف اجمللس ا

 السنة املاضية دجنرب من

مواصلة ديناميكية املواكبة للمؤسسات واملقاوالت : 6.115هدف 
 العمومية

  
حصة النساء املتصرفات املمثالت ملديرية :1.7.115مؤشر 

املنشآت العامة و اخلوصصة يف جمالس إدارة املنشآت واملؤسسات 
 العمومية

إدراج مقاربة النوع عند تعيني ممثلي الدولة يف هيآت : 7.115هدف 
 ؤسسات العموميةحكامة املنشآت وامل

  
مدة االستخالص اجلمركي دون احتساب مدة :1.1.116مؤشر

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

 : 116برنامج 
تبسيط تأمين المبادالت وحماية 

 المستهلك
 مسؤول البرنامج

املدير العام إلدارة اجلمارك 
 ةوالضرائب غري املباشر 

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

  
معدل الرضا العام للمرتفقني املرتبط مبعاجلة : 1.3.116 مؤشر

 امللتمسات عرب األنرتنيت
حتسني جودة اخلدمات وظروف العبور باملراكز :3: 3.116هدف 
 ية احلدود

 معدل التحصيل بالنسبة للسنة اجلارية : 1.1.117مؤشر  
 :تعبئة موارد الدولة و اجلماعات الرتابية  1.117هدف 

 : 117برنامج 
تنفيذ النفقة العمومية، التحصيل 

 ومسك المحاسبة العمومية
 

 مسؤول البرنامج
 اخلازن العام للمملكة.

 السنوات السابقة املداخيل احملصلة املتعلقة ب: 2.1.117مؤشر  

  
عدد عمليات أداءات الضرائب والرسوم : 1.2.117مؤشر

 املنزوعة الصفة املادية عنها 
 تبسيط وحتديث أداء الضرائب و الرسوم : 2.117هدف 

 ترشيد مسلسل تنفيذ ومراقبة نفقات الدولة :3.117هدف  متوسط أجل التأشري على االلتزام بالنفقات : 1.3.117مؤشر   

  
النسبة املئوية للشكايات املعاجلة يف غضون :1.1.118مؤشر
 يوما ابتداء من تاريخ ايداعهم  30

 : 118برنامج  حتسني جودة اخلدمات وتشجيع املواطنة اجلبائية: 1.118هدف 
 تعبئة وحتصيل املوارد اجلبائية

 مسؤول البرنامج
 املدير العام للضرائب 

 حتديث اإلدارة : 2.118هدف  لكرتونية نسبة املساطر اإل: 1.2.118 مؤشر  

  
نسبة تطور حتصيل الضرائب )اليت ختص املديرية :1.3.118مؤشر

 العامة للضرائب( 
 :حتسني حتصيل الضرائب و الرسوم  3.118هدف 
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املساحة املصفاة من االحتالالت بدون سند : 1.1.119مؤشر

 أو قانون
فائدة االستثمار :حتسني العرض العقاري املعبأ ل1.119هدف 

 والتجهيزات العمومية 
 :119برنامج 

 تدبير الملك الخاص للدولة
 مسؤول البرنامج
 مدير أمالك الدولة

 محاية امللك اخلاص للدولة : 2.119هدف  املساحة احملفظة للملك اخلاص للدولة:1.2.119مؤشر   

 تثمني امللك اخلاص للدولة: 3.119هدف  إيرادات وعائدات امللك اخلاص للدولة:1.3.119مؤشر   
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- الشؤون العامة والحكامةقطاع  -ة و إصالح اإلدارة المالياد و االقتصوزارة   

 البرامج
 

 
 المؤشرات األهداف

 
 

 برنامج140 :
 دعم وقيادة

 مسؤول البرنامج
مدير املوارد والشؤون القانونية ونظم 

 املعلومات

 حتديث وسائل التدبري:1.140هدف 
 معدل توافر نظام املعلومات:11. .140مؤشر 
 نسبة النجاعة املكتبية: 2.1.140مؤشر 

 تطوير الكفاءات وترشيد تدبري املوارد البشرية: 2.140هدف
 امعدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنوي: 1..140.2مؤشر 
 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية: 2..140.2مؤشر 

 اطار عمل بيئي بالوزارةوضع :3.140هدف 
 نسبة جتديد حظرية السيارات وفق معايري بيئية: 1..140.3مؤشر 
 نسبة اخنفاض استهالك الكهرباء: 2..140.3مؤشر 

  برنامج122 :
 الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون

 مسؤول البرنامج
 مدير مديرية احلكامة

 سعار املواد واخلدمات املقننةوتتبع ألى احرتام قواعد املنافسة السهر ع:  1. 122هدف 
 عدد القرارات التنظيمية املعدة: 1..122.1مؤشر 

  نسبة التحكم يف نفقات املقاصة: 2..122.1مؤشر 

 حتسني حكامة السياسات العمومية : 2. 122هدف 

عدد املستفيدين من أنشطة تعزيز القدرات يف جمال حكامة السياسات . :1.2.122مؤشر 
 وميةالعم

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

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

 النسبة املئوية لغالف التمويل السنوي املعبأ :1.3.122مؤشر 

 معدل صرف التمويل :2.3.122مؤشر
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-إصالح اإلدارة قطاع  -ة و إصالح اإلدارة المالياد و االقتصوزارة   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

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

 الكفاءات

 : 124 برنامج

إصالح اإلدارة وتطوير 
 الخدمات العمومية

 

 مسؤول البرنامج:

 الكاتب العام

عدد اإلجراءات املنجزة لتحقيق : 2 .1 .1 .124مؤشر 
 كفاءات التدبري بال

  
مأسسة املساواة "" نسبة إجناز برنامج :2 .1. 124مؤشر 

  بني اجلنسني بالوظيفة العمومية

  
تعميم النظام املعلومايت املشرتك  نسبة:3 .1 .124مؤشر 

 للموارد البشرية باإلدارات العمومية 

  
نسبة إجناز اإلجراءات الالزمة لتفعيل : 1 .2. 124 مؤشر

 الالتركيز اإلداري  خارطة طريق

 حتسني وتوسيع وتنويع تقدمي اخلدمات العمومية : 2. 124هدف 

  
نسبة إجناز الوحدات النموذجية وفق : 2 .2. 124مؤشر 

 النظام املرجعي لالستقبال 

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

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

 ببوابة اخلدمات العمومية وامللتزم بالتقيد هبا 

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

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

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

 خمطط العمل اخلاص باحلكومة املنفتحة 

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات : 1. 4 .124مؤشر   

 تدبري املوارد البشرية  جناعة معدل: 2 .4 .124مؤشر    حتسني تدبري املوارد : 4. 124هدف 

 املستفيدين من التكوين املستمر  نسبة : 3 .4 .124مؤشر   

  
نسبة جتديد حضرية السيارات وفق : 1 .5 .124مؤشر 

 وضع إطار عمل بيئي بالوزارة : 5. 124هدف  معاير البيئة 
 نسبة اخنفاض استهالك املاء والكهرباء : 2 .5 .124شر مؤ   
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 وزارة الداخلية 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

 القارين من الغالف املايل اإلمجايل للحساب اخلصوصي 
 عمال املياومني شبه القارين تأدية أجور ال : 1 .114هدف 

 برنامج114 :
 الجماعات الترابية

 
 : مسؤول البرنامج

 .العامل مدير اإلنعاش الوطين -
العامل مدير مديرية تأهيل  -

 األطر اإلدارية والتقنية

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

 ب اخلصوصــي الشغل من الغالف املايل اإلمجايل للحسا
التجهيز بالعامل القروي و دعم الشغل  : 2 .114هدف 

 حملاربةالبطالة 

 التكوينية يام: عدد األ 1 .3 .114مؤشر   
الرتابية يف  مواكبة جمالس املنتخبني للجماعات : 3 .114هدف 

 اجلانب املتعلق بتقوية القدرات

 التكوينية يامألعدد ا : 1 .4 .114مؤشر  
تلبية احلاجيات والطلبات املعرب عنها من طرف :  4 .114هدف 

 اجلماعات الرتابية يف ميدان التكوين

 عدد املتدربني املستفيدين من تدريب أساسي : 1 .5 .114مؤشر  
متكني اجلماعات الرتابية من أطر متوسطة مؤهلة  : 5 .114هدف 

 ) تكوين اساسي(
 : 306 برنامج الرفع من التواجد الشرطي باجملال العمومي  : 1 .306هدف  نسمة  1000عدد موظفي األمن لكل : 1 .1 .306مؤشر   

 األمن الوطني
 
 

 : مسؤول البرنامج
 املدير العام لألمن الوطين

 إيالء األولوية لنوع اجلنس  : 2 .306هدف  عدد موظفي األمن الوطين من اإلناث : 1 .2 .306مؤشر   
 حماربة اجلرمية  : 3 .306هدف  القضايا املسجلة نسبة حل : 1 .3 .306مؤشر   
 حماربة اجلرمية املتسمة بالعنف  : 4 .306هدف  نسبة حل القضايا املسجلة : 1 .4 .306مؤشر   

 
عدد املواقع اجلهوية املزودة بنظام : 1 .5 306مؤشر 

(GESTARR) 
تعميم نظام تدبري دوائر الشرطة :5 .306هدف 

(GESTARRباملصاحل ) الالممركزة لألمن الوطين 
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عدد البطائق الوطنية للتعريف االلكرتونية : 1 .6 .306مؤشر 

، نية للتعريف االلكرتونية املسلمةعدد البطائق الوط: 6 .306هدف  املسلمة على املستوى الوطين 
 بطائق السوابق العدلية و بطائق إقامة األجانب 

 

 املسلمة لألجانب عدد بطائق اإلقامة: 2 .6 .306مؤشر   

 عدد العربات املسجل يف حقها خمالفات : 1 .7 .306مؤشر   
 الوقاية من حوادث السري  :7 .306هدف 

 حلية اجلزافية املستخلصة اصتالغرامات ال نسبة: 2 .7 .306مؤشر   

  
نقاط العدد املسافرين املسجل دخوهلم عرب : 1 .8 .306مؤشر 

سني ظروف تدفق املسافرين عرب النقاط حت:  8.306هدف  احلدودية 
 احلدودية 

 املدة الالزمة إلمتام إجراءات مرور املسافرين : 2 .8 .306مؤشر   
ضمان الدعم اللوجستيكي لوحدات القوات : 1 .308هدف  نسبة التغطية بواسطة وسائل التنقل : 1 .1 .308مؤشر   

 املساعدة شطر اجلنوب بوسائل التنقل 

:308برنامج  
القوات المساعدة لمنطقة 

 الجنوب
 

 : مسؤول البرنامج
شطر  مفتش القوات املساعدة

 اجلنوب

 نسبة الدعم اللوجستيكي : 2 .1 .308مؤشر   
 عدد املتدربني املستفيدين من تدريب أساسي : 1 .2 .308مؤشر   

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

عدد املوظفني املستفيدين من تدريب يف إطار : 3 .2 .308مؤشر   
 التعاون الوطين والدويل 

نسبة تغطية جمال االتصاالت عرب شبكات  : 1 .3 .308مؤشر   
 املواصالت واملراسالت 

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

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

نسبة جاهزية الوسائل املعلوماتية املخصصة : 3 .3 .308مؤشر   
 للمكاتب 

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

 الفيديو للحماية 
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 نسبة التجهيز بالعتاد وأثاث املكتب : 5. 3 .308مؤشر   
 نسبة التجهيز بعتاد احملافظة على النظام : 6 .3 .308مؤشر   
بناء ثكنات جديدة وتوسيع البنية التحتية : 4. 308هدف  نسبة بناء ثكنات جديدة : 1 .4 .308مؤشر   

 للثكنات املوجودة 
 

 نسبة توسيع البنيات التحتية داخل الثكنات : 2 .4 .308 مؤشر  

 نسبة تأطري السكان:1 .5 .308مؤشر  
مواكبة وزارة الداخلية يف تأطريها األمين للرتاب  : 5. 308هدف 

 الوطين والسكان واملسامهة يف محاية احلدود الربية والبحرية
 

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

 األمين للرتاب الوطين وللسكان 
  برنامج309 :

القوات المساعدة لمنطقة 
 الشمال

 مسؤول البرنامج
ش القوات املساعدة ـ شطر مفت

و ينوب عنه مدير الشمال 
الشؤون اإلدارية و املالية و 

 اللوجيستيك

 فراد التدخلنسبة إيواء أ: 1 .2 .309مؤشر   
الرفع من قدرة و جاهزية القوات املساعدة عرب : 2 .309هدف 

 توفري البنيات التحتية و اإلمكانات املادية للتدخل. 
 نسبة التجهيز بالوسائل: 2 .2 .309مؤشر   
 نسبة التجهيز بالعربات : 3 .2 .309مؤشر   
 : نسبة التجهيز بوسائل اإلتصال 4 .2 .309مؤشر  

 الرجال )أ ت ر(  Xعدد أيام التكوين  : 1 .3 .309مؤشر   
تكريس مهنية وحدات القوات املساعدة وذلك : 3 .309هدف 

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

 برنامج310 : دعم الالمتركز اإلداري : 1 .310هدف 
دعم وقيادة اإلدارة المركزية 

 والترابية
 

 : مسؤول البرنامج
 الوايل، الكاتب العام

  
نسبة اعتمادات االستثمار املرصودة لإلدارة : 2 .1 .310مؤشر 
 الرتابية 

نسبة املوظفات العامالت  : 1.1 .2 .310مؤشر 
  باإلدارة الرتابية

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

 حتسني فعالية و جناعة تدبري املوارد البشرية : 2 .310هدف 
  

نسبة أعداد املوظفني املنتمني للوحدات الرتابية  : 2 .2 .310مؤشر 
 أيام  3الذين استفادوا من دورات تكوينية تفوق 

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية : 3 .2 .310مؤشر   
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نسبة متثيلية النساء يف مناصب املسؤولية )رئيسة  :4 .2 .310مؤشر 

 قسم/رئيسة مصلحة(

 نطاق تدخل فرق اإلنقاذ: 1 .1 .311مؤشر   
حتسني التغطية الرتابية للمخاطر عن طريق إجناز : 1 .311هدف 

 : 311 برنامج مراكز اإلغاثة
 الوقاية المدنية

 
 مسؤول البرنامج

 مدير الدعم والشؤون اإلدارية

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

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

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

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

 الوقائية حملاربة اجلراد 
 ضمان جناعة التدخالت الوقائية ملكافحة اجلراد : 4 .311هدف 
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 - البرلمانقطاع العالقات مع  -وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان و العالقات مع البرلمان  

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 حتسني تدبري املوارد : 1.123هدف  :معدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا  1.1. 123مؤشر 

 

 : 123برنامج 

تقوية العالقات مع البرلمان 
 والمجتمع المدني

 

 :مسؤول البرنامج 

 الكاتب العام

 اإلدارية مؤشر رقمنة املساطر : 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 
 ارات التشريعية الربملانية نسبة تقوية املباد: 2.2 .123مؤشر   

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

 العموميني 
 

تعزيز و تطوير منظومة الشراكة بني الدولة  : 3.123هدف 
   واجلمعيات

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

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

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

 دوارهاأو تقوية قدراهتا وتعزيز 
 

عدد اجلمعيات املستفيدة من برامج : .21 .4 .123مؤشر 
عدد اجلمعيات املستفيدة من برامج وأنشطة : 2 .4 .123مؤشر  مع املدين وأنشطة الوزارة ختليدا لليوم الوطين للمجت

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

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

 عدد أيام تكوين اجلمعيات لتقوية كفاءاهتا : 1 .6. 123مؤشر   
 تشجيع ممارسة احلقوق الدستورية اجلديدة : 6.123هدف 

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

 اجلمعويني 
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 - حقوق اإلنسانقطاع  -وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان و العالقات مع البرلمان 

ت الفرعيةالمؤشرا  البرامج األهداف المؤشرات 

 
: نسبة تنفيذ تدابري خطة العمل الوطنية يف جمال 1.1.125مؤشر

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

 الدميوقراطية و حقوق اإلنسان 

 : 125برنامج 
 حقوق اإلنسان

 
 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

  
: نسبة تنفيذ توصيات اآلليات األممية املتعلقة 1.2.125مؤشر

 حبقوق االنسان 

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

 املتعلقة حبقوق اإلنسان 

  
علقة : نسبة معاجلة الشكايات والتظلمات املت1.3.125مؤشر

 بانتهاكات 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 مع 1.4.125مؤشر

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

 املؤسسات الوطنية 
: عدد اجلمعيات الشريكة املنخرطة يف  2.1.4.125مؤشر

 مقاربة النوع االجتماعي 
 : نسبة مشاركة مجعيات حقوق املرأة 1.1.5.125 مؤشر

 : عدد مجعيات اجملتمع املدين الشريكة املؤطرة 1.5.125مؤشر
 يف جمال :تقوية قدرات مجعيات اجملتمع املدين 5.125 هدف

 : نسبة مشاركة النساء  2.1.5.125مؤشر التفاعل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان 

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

اجلهويني و الدوليني و املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق 
 اإلنسان 

 : نسبة النجاعة املكتبية 1.7.125مؤشر  

 :تعزيز اإلدارة و إرساء أنظمة فعالة للحكامة  7.125 هدف
  ة: نسبة رضى مستعملي النظم املعلوماتي2.7.125مؤشر  

 : معدل االستفادة من التكوين 3.7.125مؤشر : معدل استفادة املرأة من التكوين  1.3.7.125مؤشر
 قق من خالل طلبات العروض : الربح احمل4.7.125مؤشر  
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- الفالحةقطاع  -وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات    

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

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

 :حتسني أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين  1.415هدف 

 : 415 برنامج
 تطوير السالسل المنتجة

 
 مسؤول البرنامج

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج

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

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

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

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

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

:العدد اإلمجايل للمشاريع التضامنية اليت مت 1.2.415 مؤشر  
 إعطاء انطالقتها 

 لفالحة التضامنية :تنمية ا 2.415هدف 
: املساحة املغروسة االمجالية يف إطار  2.2.415مؤشر  

 مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر 

:عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة 1.3.415مؤشر  
 املعرتف هبا 

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

: نسبة إدماج النوع يف برنامج تنمية 3.3.415 مؤشر  
 املنتوجات احمللية 
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:عدد الوحدات الصناعية املرخص هلا  1.4.415 مؤشر  
 ببناء وحدات تثمني املنتوج داخل األقطاب الفالحية 

 ثمني املنتجات الفالحية :تعزيز ت 4.415هدف 

:عدد الفالحني املؤطرين من طرف  1.5.415مؤشر  
 املستشارين الفالحيني 

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

: نسبة إدماج اخلرجني من مؤسسات 1.1.1.416مؤشر
دماج اخلرجني من مؤسسات : نسبة إ1.1.416 مؤشر الذكور -التعليم العايل

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

416برنامج   
 تعليم و تكوين و بحث

 
 مسؤول البرنامج

 مديرية التعليم والتكوين والبحث

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

:نسبة الرضا النوعي للمهنيني مقارنة مع  2.1.416مؤشر  
 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

إصدارات الباحثني واألساتذة  عدل: م 2.1.2.416 مؤشر
 االناث  -الباحثني

 الذكور  -: نسبة جناح املتدربني 1.1.3.416مؤشر
 :حتسني جودة التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي  3.416هدف  : نسبة جناح املتدربني 1.3.416مؤشر

 االناث -: نسبة جناح املتدربني2.1.3.416مؤشر

: عدد االعتمادات املمنوحة للمستشارين  1.4.416 مؤشر  
 الفالحيني 

 :تنظيم مهنة املستشار الفالحي اخلاص  4.416 هدف

عدد النساء القرويات املستفيدات من  :1.1.5.416مؤشر
عدد املستفيدين من التكوين املدمج  : 1.5.416 مؤشر التكوينات املدجمة للنوع االجتماعي

 للنوع االجتماعي
 إدماج مقاربة النوع يف برامج التنمية الفالحية : 5.416 هدف

عدد نقط االرتكاز وأطر قطاع الفالحة  :2.1.5.416مؤشر 
 املستفيدين من التكوينات املدجمة للنوع االجتماعي

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

 والنبايت  :محاية الرصيد احليواين 1.417هدف 

 : 417 برنامج
المحافظة على الثروة الحيوانية 

والنباتية والسالمة الصحية 
 للمنتوجات الغذائية

 :نسبة احليوانات املرقمة 2.1.417مؤشر  
 راقبة :نسبة الضيعات الفالحية املتابعة أو امل3.1.417 مؤشر  
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-: نسبة البذور واالغراس املعتمدة 1.4.1.417 مؤشر
 البذور 

 : نسبة البذور واالغراس املعتمدة 4.1.417 مؤشر

 
 مسؤول البرنامج

املكتب الوطين للسالمة الصحية 
 للمنتجات الغذائية

-: نسبة البذور واالغراس املعتمدة 2.4.1.417 مؤشر
 االغراس 

 ودة املنتجات الغذائية :حتسني سالمة وج 2.417 هدف : نسبة اللحوم املراقبة /كمية اللحوم املنتجة 1.2.417مؤشر  

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

 :ضمان االعتمادية واالعرتاف بنتائج التحاليل املخربية  3.417 هدف

: املساحات اإلمجالية املسقية اليت متت  1.1.418مؤشر  
 عصرنتها 

 الري  : حتسني مردودية أنظمة 1.418 هدف
 : 418 برنامج

 ري و تهيئة الفضاءات الفالحية
 

 مسؤول البرنامج
مديرية الري وإعداد اجملال 

 الفالحي

:املساحة اإلمجالية اجملهزة بتقنيات الري 2.1.418مؤشر  
 املقتصدة للمياه 

ية املعبأة بواسطة السدود املنجزة أو : تثمني املوارد املائ 2.418 هدف :املساحات اإلمجالية اجلديدة اجملهزة  1.2.418 مؤشر  
 تلك اليت يف طور اإلجناز 

:املساحات املستصلحة بدوائر السقي  1.3.418 مؤشر  
 الصغري واملتوسط 

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

 :مساحات املراعي اجملهزة 3.3.418 مؤشر  
 : 430 برنامج :تنميــة كفاءات موظفــي قطــاع الفالحــة  1.430هدف  : عدد املستفيدين من التكوين 1.1.430مؤشر  

 دعم وخدمات متنوعة
 

 مسؤول البرنامج
 الكتابة العامة لقطاع الفالحة

 لوماتية : نسبة رضا مستعملي النظم املع1.2.430 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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  - لمياه والغاباتالتنمية القروية واقطاع  -وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 البرامج األهداف المؤشرات

 :نسبة أيام التكوين املخصصة لوظائف اإلنتاج  1.1.440مؤشر

 :خلق الظروف املالئمة لتنفيذ الربامج املهنية  1.440هدف 

: 440برنامج   
 دعم ومصالح متعددة

 مسؤول البرنامج
 مدير الربجمة ونظام املعلومات والتعاون

 املشاركة النسائية يف برامج التكوين املستمر نسبة: 2.1.440مؤشر
 : نسبة النجاعة املكتبية 3.1.440 مؤشر
 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية 4.1.440مؤشر
 :نسبة املساحة املصادق عليها 1.1.421 مؤشر

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

   حماية وتأمين الملك الغابوي
 مسؤول البرنامج

مديرية امللك الغابوي و الشؤون القانونبة و 
 املنازعات

 :نسبة املساحة احملفظة 2.1.421 مؤشر
 : نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام القضائية 1.2.421 مؤشر

 :تقليص تدهور اجملاالت الغابوية 2.421 هدف
 :نسبة فك العزلة على الغابات 2.2.421 مؤشر

 :نسبة إجناز املساحات املشجرة  1.1.422 مؤشر
: 422برنامج  :اعادة تأهيل النظم الغابوية  1.422 هدف  

 التهيئة والتنمية الغابوية
 مسؤول البرنامج

 مديرية التنمية الغابوية

 :نسبة جناح املساحات املشجرة  2.1.422 مؤشر
 :التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية عرب تعميم خمططات التهيئة  2.422 هدف بة إجناز خمططات هتيئة الغابات : نس1.2.422 مؤشر

ملستدام املسامهة يف حتسني الظروف املعيشية للنساء والرجال من خالل التدبري ا : 3.422 هدف عدد األفرنة املطورة املوزعة على الساكنة اجملاورة للغابات : 1.3.422 مؤشر
 للموارد الغابوية

 نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية املائية: 1.1.423مؤشر

 :احلفاظ وإعادة تشكيل املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  1.423 هدف

: 423برنامج   
 محاربة التصحر و المحافظة على الطبيعة

 مسؤول البرنامج
 الطبيعةمدير حماربة التصحر واحملافظة على 

 نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية الرحيية: 2.1.423مؤشر
: نسبة تطبيق الربامج السنوية لتصاميم التهيئة والتدبري للمناطق 3.1.423مؤشر
 احملمية
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 -الصيد البحري  قطاع -وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 

الفرعية المؤشرات  البرامج األهداف المؤشرات 

 
:احملافظة واستدامة املوارد البحرية وحماربة الصيد غري  1.424 هدف : نسبة املصائد املهيأة مقارنة مع املصائد العامة 1.1.424مؤشر

 القانوين وغري املصرح به وغري املنظم بإشراك مجيع الفاعلني املعنيني 

: 424برنامج   
ياء تطوير الصيد واألح

 البحرية وتثمين الموارد
 مسؤول البرنامج

 الكاتبة العامة

 : نسبة عمليات املراقبة بالنسبة للمفرغات 2.1.424 مؤشر  

: نسبة املراقبة املتوقعة لالمتثال الصحي بالنسبة للمراقبة 1.2.424مؤشر  
: ضمان الظروف املثلى للجودة واألمن الصحي  2.424 هدف املستهدفة 

 الفاعلة املعنية  صيد بإشراك مجيع اجلهاتلقطاع ال
: نسبة املراقبة املتوقعة لنشاط بيع السمك باجلملة بالنسبة 2.2.424مؤشر  

 للمراقبة املستهدفة 
:تشجيع التثمني و التنافسية والتنمية الصناعية  3.424 هدف : رقم املعامالت احملقق عند التصدير 1.3.424شرمؤ   

 للسمك  : معدل االستهالك احمللي السنوي الفردي2.3.424مؤشر   الفاعلة املعنية  تجات الصيد بإشراك مجيع اجلهاتملقاوالت تثمني من

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

 الرجال 

إرساء )ن.ع.إ( برامج التكوين اليت مت  :نسبة عملية1.1.425مؤشر  
 إعدادها حسب املقاربة باعتبار الكفاءات مبؤسسات التكوين البحري 

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

: 425برنامج   
 
، الترقية التأهيل

االجتماعية والمهنية 
 البحر وسالمة رجال
 
 
 

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

 6جيات بعد : نسبة إدماج اخلر  2.2.1.425 مؤشر حصوهلم على الشهادة 
 أشهر من حصوهلم على الشهادة 

: نسبة املستفيدين من التكوين  1.3.1.425 مؤشر
 املستمر 

: نسبة املستفيدات من التكوين  2.3.1.425 مؤشر : نسبة املستفيدين" رجال و نساء " من التكوين املستمر 3.1.425مؤشر
 املستمر 
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 اإلرشاد  : نسبة املستفيدين من 1.1.2.425 مؤشر 
 : نسبة املستفيدين " رجال و نساء" من اإلرشاد 1.2.425مؤشر 

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

 مسؤول البرنامج
التكوين البحري  مدير

 ورجال البحر و اإلنقاذ
 : نسبة املستفيدات من اإلرشاد  2.1.2.425 مؤشر 
نيات النسائية : نسبة التعاو  1.2.2.425 مؤشر 

 املؤطرة يف السنة 
 : نسبة التعاونيات املؤطرة يف السنة 2.2.425مؤشر 

  
: نسبة االستشارات الطبية اجملراة من طرف وحدات 3.2.425مؤشر 

 صحة رجال البحر يف السنة 

  
: نسبة املستفيدين من التكوين األساسي يف السالمة 4.2.425مؤشر 

 البحرية 
:الرفع من فعالية جهاز البحث وإنقاذ األرواح  3.425 هدف  : نسبة األحداث البحرية املنسقة )ن.أ.م( 1.3.425مؤشر   

 : معدل جاهزية وحدات اإلنقاذ 2.3.425مؤشر    البشرية بالبحر 
دمات مع مراعاة :حتسني جتهيزات وأداء اخل 1.450 هدف  : التكلفة املتوسطة للتسيري لكل موظف خالل سنة 1.1.450مؤشر   

 احتياجات املرأة والرجل 

: 450برنامج   
 قيادة وحكامة

 مسؤول البرنامج
مدير الشؤون العامة و 

 القانونية

 : نسبة النجاعة املكتبية 2.1.450مؤشر   

 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية 1.2.450مؤشر   
خذ بعني تدبري املوارد البشرية مع األ :حتسني جناعة 2.450 هدف 

 االعتبار احلاجيات اخلاصة للنساء و الرجال 
 : نسبة تنفيذ خمطط التكوين 1.3.450مؤشر   

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

يف  املوظفات مشاركة : نسبة 1.2.3.450مؤشر 
وظفات واملوظفني يف برنامج التكوين : نسبة مشاركة امل2.3.450مؤشر  برنامج التكوين 

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

: نسبة إجناز خطة مأسسة مقاربة النوع يف قطاع الصيد 1.4.450مؤشر   
 :مأسسة مقاربة النوع بقطاع الصيد البحري  4.450 هدف  البحري 

عدد الدورات التكوينية حول مقاربة النوع )املشاركة  :2.4.450رشمؤ   
 (املتساوية بني النساء و الرجال 
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 ةالصحوزارة 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 الممركزةل:عدد األعمال اإلدارية املفوضة للمصاحل ا1.1.700مؤشر 
املؤسسات الصحية  ترشيد تزويد : 1.700 هدف

وارد البشرية الكافية واملؤهلة من أجل خدمة صحية بامل
 جيدة 

 :700برنامج 
الموارد البشرية وتعزيز قدرات 

 المنظومة الصحية
 

 مسؤول البرنامج
 مدير املوارد البشرية

 : نسبة املناصب املفتوحة يف املناطق القروية واملهمشة 2.1.700مؤشر 

  
لية احملدثة سنويا برسم : معدل استعمال املناصب املا3.1.700مؤشر

 قانون املالية 

حصة الطالبات اجلدد اللوايت يتم تسجيلهن :  1.1.2.700مؤشر
عدد الطلبة اجلدد الذين يتم تسجيلهم سنويا : 1.2.700مؤشر سنويا باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات

 العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باملعاهد

زيز قدرات املوارد البشرية عن طريق تع : 2.700 هدف
 تكوين أساسي ومستمر متنوع وذو جودة 

حصة الطلبة اجلدد )الذكور( الذين يتم :  2.1.2.700 مؤشر
 تسجيلهم سنويا باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 
:عدد خرجيي املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات 2.2.700مؤشر

 الصحة

  
:عدد املوظفني املستفيدين من دورات التكوين 3.2.700مؤشر

 املستمر 

:حتسني ظروف عمل املوظفني مبختلف  3.700 هدف يف مناصب املسؤولية  : نسبة النساء الذين مت تعيينهم1.3.700مؤشر  
مصاحل الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة النوع وتعزيز 

   األعمال االجتماعية 
: نسبة موظفات وموظفي الصحة الذين استفادوا من 2.3.700مؤشر

 محالت حتسيسية حول مقاربة النوع 
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:احلصة املخصصة لنفقات اإلدارة املركزية يف ميزانية 1.1.701مؤشر

 التسيري )فصل املعدات و النفقات املختلفة( 
تعزيز التدبري الالممركز للنفقات  : 1.701 هدف

 املرتبطة بالتسري

 : 701ج برنام
التخطيط والبرمجة والتنسيق 
 ودعم مهام المنظومة الصحية

 
 مسؤول البرنامج

 مدير التخطيط واملوارد املالية

  
:نسبة الساكنة املستفيدة من النظام اإلجباري عن 1.2.701مؤشر

 املرض 

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

 :نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية 2.2.701مؤشر  
نسبة النساء املستفيدات من النظام املساعدة :1.3.2.701مؤشر

:نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية 3.2.701مؤشر الطبية من جمموع الفئات املستفيدة
ذكور املستفيدين من النظام املساعدة :نسبة ال2.3.2.701مؤشر من جمموع الفئات املستهدفة 

 الطبية من جمموع الفئات املستفيدة

: عدد الساكنة لكل ِمؤسسة للرعاية الصحية األولية 1.3.701مؤشر  
: تعزيز العرض الصحي للعالجات  3.701 هدف بالوسط القروي 

اإلجناب لكل سرير  يف سن : عدد النساء املتزوجات2.3.701مؤشر   حسب معايري اخلريطة الصحية
 والدة 

: عدد اجلهات اليت فعلت النظام الوطين لتسجيل 1.4.701مؤشر  
 أسباب الوفيات

   :تطوير نظام اإلعالم الصحي  4.701 هدف
: نسبة إجناز املسح الوطين حول السكان وصحة 2.4.701مؤشر
  2017األسرة

  
نظومة اخلاص مب : نسبة إجناز املخطط املديري3.4.701مؤشر

 اإلعالم الصحي 

  
اليت تاخذ بعني االعتبار  : عدد عقود تدبري النجاعة1.5.701مؤشر

كل مسؤول عن الربامج امليزاناتية مع املديريات  واليت أبرمها مقاربة النوع
 اجلهوية للصحة 

تعزيز التعاقدية وتفعيل برنامج  : 5.701 هدف
 اإلصالح املوازنايت بقطاع الصحة

  
: عدد اجلمعيات املستفيدة من دعم الوزارة لتنفيذ 1.6.701مؤشر

 مشاريع ذات الوقع على القطاع الصحي 
 :تعزيز آليات الشراكة والتعاون  6.701 هدف
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: احلصة املخصصة لدعم اجلمعيات العاملة يف احلقل 2.6.701مؤشر

جناز مشاريع هتدف إىل املسامهة يف تقليص الفوارق إالصحي بغرض 
 وع ا حسب الن

 : عدد املؤسسات اإلدارية امللتزمة بربنامج اإلشهاد 1.7.701مؤشر  

 العالجات الصحية امللتزمة بربنامج مؤسسات عدد:2.7.701مؤشر   ليات اإلشهاد واالعتماد آ:تطوير  7.701 هدف
 اإلشهاد واالعتماد 

    نسبة مشاركة املستشفيات العامة يف مباراة اجلودة :3.7.701مؤشر 

:معدل استعمال املؤسسات الصحية األولية 1.1.702مؤشر  
 سنوات يف السنة  5لالستشارات الطبية والعالجية لكل طفل أقل من 

: تأمني الوقاية الصحية لفائدة األطفال  1.702 هدف
 والشباب 

 :702برنامج
لصحة اإلنجابية وصحة األم ا

والطفل والشاب والساكنة ذات 
 ةالخاص االحتياجات
 
 

 مسؤول البرنامج
 مدير السكان

:نسبة التغطية باجلرعة الثالثة من اللقاح اخلماسي) 2.1.702مؤشر  
DTC-Hib-HB أشهر  4(يف سن 

التغطية باجلرعة الثانية من فيتامني'د' لدى  : نسبة3.1.702مؤشر  
 األطفال أقل من سنة 

 نتظم. :نسبة تغطية التالميذ بالفحص الطيب امل4.1.702مؤشر  
 :نسبة الوالدات مبؤسسة صحية عمومية 1.2.702مؤشر  

 :حتسني الصحة اإلجنابية وصحة األم  2.702 هدف
  

عدد الزيارات املنجزة من طرف الوحدات الصحية : 2.2.702مؤشر
 املتنقلة

 معدل استعمال وسائل تنظيم األسرة احلديثة:3.2.702مؤشر  

 
ضحايا العنف اجلسدي واجلنسي  : عدد النساء4.2.702مؤشر

 الالئي مت التكفل هبن داخل الوحدات املتواجدة باملستشفيات 

  
:عدد األشخاص الذين يعانون من قصور أو إعاقة 1.3.702مؤشر

دمات ذات جودة لفائدة اخل:ضمان  3.702 هدف حركية ومستوجيب معدات التقومي واألطراف االصطناعية 
 قة واملسنني األشخاص يف وضعية اإلعا

  
تفيدين من :عدد احلاالت اجلديدة لألشخاص املس2.3.702مؤشر

يض، تقومي النطق، تقومي البصر واحلركي و حصص التأهيل الوظيفي )الرت 
 النفسي( 
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:املهلة املتوسطة للكشف/ اإلشعار حلالة طارئة هتم 1.1.703مؤشر

 الصحة العمومية 
ستجابة :تعزيز قدرات الكشف واال 1.703 هدف

 للحاالت الطارئة اليت ختص الصحة العمومية 

 :703 برنامج
الرصد الوبائي واليقظة واألمن 

الصحيين والوقاية ومراقبة 
 األمراض

 
 

 مسؤول البرنامج
 مدير علم األوبئة وحماربة األمراض

 : املهلة املتوسطة ما بني الكشف واالستجابة 2.1.703مؤشر  
ناث )البالغني واألطفال( املصابني : نسبة اإل1.1.2.703 مؤشر

بفريوس نقص املناعة املكتسبة والذين يتلقون العالج املضاد 
 للفريوس 

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

 الفريوسات القهقرية 

 ل للسكان،حتسني الولوج العاد: 2.703 هدف
اإلناث و الذكور من مجيع الفئات، إىل خدمات الوقاية 

 ومراقبة األمراض املعدية 

: نسبة الذكور )البالغني واألطفال( املصابني  2.1.2.703 مؤشر
بفريوس نقص املناعة املكتسبة والذين يتلقون العالج املضاد 

 للفريوس 
صابة بفريوس نسبة النساء األكثر عرضة لإل :1.2.2.703مؤشر

كثر عرضة لداء فقدان املناعة ألنسبة الساكنة ا :2.2.703مؤشر فقدان املناعة املكتسب واليت تستفدن من برامج الوقاية
نسبة الرجال األكثر عرضة لإلصابة بفريوس  :2.2.2.703مؤشر املكتسب واملستفيدة من برامج الوقاية من داء فقدان املناعة املكتسب

 املكتسب والذين تستفدون من برامج الوقاية فقدان املناعة
 :نسبة جناح عالج السل جبميع أشكاله 3.2.703مؤشر  

  
:نسبة الكشوفات اليت أجريت حول التهاب 4.2.703مؤشر

 ساعة األوىل  48السحايا خالل 
عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع الضغط  : 1.1.3.703 مؤشر

: عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع الضغط الدموي 1.3.703مؤشر (اجلنس )اإلناث الدموي اليت يتم تشخيصها حسب
 التييتم التكفل هبا مبؤسسات الرعاية الصحية األولية 

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

ضغط عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع ال : 2.1.3.703 مؤشر
 (الدموي اليت يتم تشخيصها حسب اجلنس )الذكور

: عدد مرضى السكري )اإلناث( املتكفل  1.2.3.703 مؤشر
 : عدد مرضى السكري املتكفل هبم باملراكز الصحية 2.3.703مؤشر هبن باملراكز الصحية 

: عدد مرضى السكري )الذكور( املتكفل  2.2.3.703 مؤشر
 هبم باملراكز الصحية 
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عدد األشخاص املتكفل هبم يف مراكز عالج  :1.4.703مؤشر

 السرطان 

:تقوية تغطية املعاينات النفسية  4.703 هدف
 والسرطان 

 : نسبة املشاركة يف الكشف املبكر عن سرطان الثدي2.4.703مزشر 
عدد املرضى )اإلناث ( املتكفل هبم الذين : 1.3.4.703مؤشر

الذين يعانون من اضطرابات نفسية  عدد املرضى: 3.4.703مؤشر ةيعانون من اضطرابات نفسي
املتكفل هبم الذين  )الذكور( : عدد املرضى2.3.4.703مؤشر والذين يتم التكفل هبم مبؤسسات الرعاية الصحية األولية

 يعانون من اضطرابات نفسية 
( املتكفل هبا يف : عدد احلاالت )اإلناث1.4.4.703مؤشر

 دمان مراكز اإل
 : عدد احلاالت املتكفل هبا يف مراكز اإلدمان 4.4.703مؤشر

املتكفل هبا يف مراكز  الذكور(عدد احلاالت ) :2.4.4.703مؤشر
 اإلدمان 

  
:نسبة تغطية املؤسسات الغذائية املشمولة باملراقبة 1.5.703مؤشر

 الصحية 

:تعزيز نظام الكشف وتقييم املخاطر  5.703هدف 
 باحملددات البيئية املرتبطة 

  
: معدل تغطية مواقع منو يرقات البعوض باملراقبة 2.5.703مؤشر

 األنتلوجيا 

  
:نسبة أخد عينات املراقبة الصحية للمياه املخصصة 3.5.703مؤشر

 لالستهالك البشري 

  
للصحة البيئية  : نسبة املختربات اجلهوية واإلقليمية4.5.703مؤشر

يري اخلاصة/املختربات اجلهوية واإلقليمية للصحة اليت تستجيب للمعا
 البيئية 

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

 مؤسسات الرعاية الصحية األولية 
 : 704برنامج 

إجراءات وخدمات الرعاية 
 :حتسني التكفل باملستعجالت الطبية.  2.704 هدف :عدد وحدات املستعجالت الطبية للقرب 1.2.704مؤشر  الصحية األولية وما قبل 
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 االستشفائية واالستشفائية : عدد مصاحل املستعجالت االستشفائية املؤهلة 2.2.704مؤشر  
 

 مسؤول البرنامج
مدير املستشفيات والعالجات 

 املتنقلة

 املشغلة  :عدد مروحيات النقل الطيب االستعجايل3.2.704مؤشر  
 :عدد سيارة االسعاف اليت مت اقتناءها 4.2.704مؤشر  
 : عدد مصاحل املساعدة الطبية املستعجلة 5.2.704مؤشر  
 :معدل الولوج االستشفائي 1.3.704مؤشر  

:حتسني الولوج للعالجات والتكفل  3.704 هدف
 االستشفائي 

  
ة باملصاحل املسرية بطريقة :معدل تنفيذ امليزانية املتعلق2.3.704مؤشر

 مستقلة 
 :نسبة الوالدات القيصرية 3.3.704مؤشر  

  
: عدد املستشفيات املستفيدة من التكوين يف جمال 4.3.704مؤشر

 سالمة املرض 

  
: عدد املستشفيات اليت فعلت نظام االشعار 5.3.704مؤشر

 باألحداث الغري املرغوب فيها 

 الرد على شكايات املواطنني  :معدل1.4.704مؤشر  
:حتسني جودة املواكبة الطبية  4.704 هدف

 االجتماعية 

  
: عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت إجنازها 1.1.705مؤشر

 وتشغيلها 
:وضع وتوزيع عرض العالجات  1.705 هدف

االستشفائية واالستشفائية بشكل -الصحية ما قبل
 متكافئ على صعيد الرتاب الوطين 

 : 705برنامج 
توفر واستمرارية عرض 
العالجات وصون البنية 

 الصحية األساسية والتجهيزات
 مسؤول البرنامج

 مدير التجهيزات والصيانة

  
اليت مت  :عدد املؤسسات االستشفائية املستوى الثالث2.1.705مؤشر

 إجنازها وتشغيلها 

  
هيزات :عدد مراكز تصفية الكلي جمهزة مبعدات وجت3.1.705مؤشر

 غسيل الكلي 

  
: عدد مؤسسات العالجات الصحية األساسية اليت 1.2.705مؤشر

 مت إجنازها وتشغيلها 

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

 مستوى الرتاب الوطين 
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ها و/أو : عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت تعزيز 1.3.705مؤشر

:تعزيز وحتديث الطاقـم التقين  3.705 هدف جتديد أجهزهتا البيو طبية 
 الستشفائي ا

  
: عدد املؤسسات االستشفائية اجملهزة بسكانري بكل 2.3.705مؤشر
 جهة 

 معدل توفري التجهيزات البيو طبية  : :1.4.705مؤشر  
:جودة التكفل باملرضى بطريقة مباشرة  4.705 هدف
 مباشرة عرب توفري التجهيزات الضرورية  أو غري
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 –التربية الوطنية قطاع  – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
: نسبة تغطية التوظيفات اجلديدة للخصاص من 1.1.900مؤشر

 األساتذة

 : 900برنامج  :تطوير تدبري املوارد البشرية  1.900 هدف
 قيادة، حكامة وتعزيز الريادة

 
 مسؤول البرنامج

مدير الشؤون و امليزانية و 
 املمتلكات 

 
نسبة جناعة تدبري الوضعيات اإلدارية للموظفني  :2.1.900مؤشر

 ضمن اآلجال احملددة

: معدل األساتذة لكل مفتش بالسلك  1.3.1.900 مؤشر
 تدائي االب

 : معدل األساتذة لكل مفتش 3.1.900مؤشر
: معدل األساتذة لكل مفتش بالسلك  2.3.1.900 مؤشر

 الثانوي 
 ربمة بني األكادمييات والوزارة: عدد عقود الربامج امل1.2.900مؤشر  

 :حتسني حكامة املنظومة الرتبوية  2.900 هدف 
  

على مشروع املؤسسة :نسبة املؤسسات اليت تتوفر 2.2.900مؤشر
 مفعل 

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف  1.1.3.900 مؤشر
 التعليم األويل 

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي من حيث عدد 1.3.900مؤشر
 التالميذ يف خمتلف األسالك 

  
 :توسيع عرض التعليم اخلاص  3.900 هدف
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 : نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف 2.1.3.900 مؤشر
 سلك باالبتدائي 

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

: نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي يف 4.1.3.900 مؤشر
 سلك الثانوي التأهيلي 

  
: عدد فرق تدبري مقاربة النوع احملدثة على الصعيدين 1.4.900مؤشر

 املركزي واجلهوي 

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

  
: نسبة املستفيدين من التكوينات حول مقاربة النوع 3.4.900مؤشر

 ()أساتذة وإداريني 

 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(  1.1.1.901 مؤشر

 5و 4: النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم األويل )بني 1.1.901شرمؤ 
 سنوات( 

 سنوات  5و 4:تدريس األطفال مابني  1.901 هدف

 :901برنامج 

إلزامية التعليم لضمان اإلنصاف 
 و الجودة

 

 مسؤول البرنامج

مدير االسرتاتيجية واإلحصاء و 
 التخطيط

 حضري( : النسبة الصافية للتمدرس )2.1.1.901 مؤشر

 : النسبة الصافية للتمدرس )إناث( 3.1.1.901مؤشر

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

 : مؤشر التكافؤ 2.1.901مؤشر
 : نسبة التكافؤ قروي / حضري 2.2.1.901 مؤشر
 صافية للتمدرس )قروي( : النسبة ال1.1.2.901 مؤشر

 : النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبتدائي 1.2.901مؤشر
:تدريس مجيع التالميذ إىل غاية هناية  2.901هدف 

 السلك االبتدائي ومتكينهم من املهارات الالزمة 
 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري( 2.1.2.901 مؤشر

 مدرس )إناث( : النسبة الصافية للت 3.1.2.901مؤشر 
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 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(  4.1.2.901 مؤشر
 : نسبة التكافؤ إناث / ذكور  5.1.2.901 مؤشر
 : نسبة التكافؤ قروي / حضري  6.1.2.901 مؤشر
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم 1.2.2.901مؤشر

من خدمات الدعم االجتماعي نسبة املستفيدين  :2.2.901مؤشر االجتماعي )قروي( 
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  2.2.2.901 مؤشر  (باالبتدائي )الداخليات واملطاعم املدرسية

 االجتماعي إناث 
 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إناث( 1.3.2.901مؤشر 

 :نسبة االنقطاع عن الدراسة باالبتدائي 3.2.901مؤشر
 سبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور( : ن2.3.2.901 مؤشر
: نسبة احلصول على شهادة التعليم 1.4.2.901 مؤشر

 االبتدائي )إناث( 
 : نسبة احلصول على شهادة التعليم االبتدائي 4.2.901مؤشر

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

 للتمدرس )قروي( : النسبة الصافية 1.1.3.901مؤشر

 : النسبة الصافية للتمدرس باإلعدادي 1.3.901مؤشر

:تدريس أكرب عدد ممكن من التالميذ  3.901 هدف 
 باإلعدادي وفقا ملستويات الكفايات املطلوبة 

 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري(  2.1.3.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )إناث(  3.1.3.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(  4.1.3.901مؤشر
 : نسبة التكافؤ إناث / ذكور  5.1.3.901مؤشر
 : نسبة التكافؤ قروي / حضري  6.1.3.901مؤشر
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم 1.2.3.901مؤشر

اعي :نسبة املستفيدين من خدمات الدعم االجتم2.3.901مؤشر االجتماعي )قروي( 
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  2.2.3.901 مؤشر )الداخليات واملطاعم املدرسية(  باإلعدادي

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

 سة )ذكور( : نسبة االنقطاع عن الدرا 2.3.3.901مؤشر
: نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية 1.4.3.901 مؤشر

 )إناث( 
 : نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية 4.3.901مؤشر

 :نسبة تالميذ الشعب املهنية باإلعدادي 5.3.901مؤشر  
 :نسبة األقسام املشرتكة بالتعليم االبتدائي 1.4.901مؤشر  

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

: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  1.2.4.901مؤشر 
 باالبتدائي )حضري( 

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

 باالبتدائي )قروي( 
 : نسبة االكتظاظ باالبتدائي )حضري(  1.3.4.901 مؤشر

 : نسبة االكتظاظ باالبتدائي 3.4.901مؤشر
 : نسبة االكتظاظ باالبتدائي )قروي( 2.3.4.901 مؤشر
: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  1.4.4.901 مؤشر

 )حضري( 
 : معدل التالميذ لألستاذ الواحد باإلعدادي 4.4.901مؤشر

: معدل التالميذ لألستاذ الواحد  2.4.4.901 مؤشر
 )قروي( 

 : نسبة االكتظاظ باإلعدادي )حضري(  1.5.4.901 مؤشر
 : نسبة االكتظاظ باإلعدادي 5.4.901مؤشر

 : نسبة االكتظاظ باإلعدادي )قروي( 2.5.4.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(  1.1.1.902مؤشر

 افية للتمدرس بالثانوي التأهيلي : النسبة الص1.1.902مؤشر
:متكني أغلب التالميذ من مستويات  1.902 هدف

الكفايات املطلوبة يف هناية التكوين األساسي ومن احلصول 
 على الشواهد املناسبة 

 : 902برنامج 
التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي 

من أجل االرتقاء بالفرد 
 والمجتمع

 

 : النسبة الصافية للتمدرس )حضري(  2.1.1.902مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )إناث( 3.1.1.902 مؤشر
 ( : النسبة الصافية للتمدرس)ذكور 4.1.1.902 مؤشر
 : حصة التالميذ املتأخرين 2.1.902مؤشر : حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة  1.2.1.902 مؤشر
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: حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة  2.2.1.902مؤشر 
 إناث 

 مسؤول البرنامج
 مدير املناهج

: حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة 3.2.1.902مؤشر
 قروي 
: حصة التالميذ املتأخرين بأكثر من  4.2.1.902 مؤشر
 إناثسنة 

يذ املتأخرين بأكثر من : حصة التالم 5.2.1.902 مؤشر
 قروي سنة

املستفيدين من خدمات الدعم : نسبة  1.3.1.902مؤشر
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي 3.1.902مؤشر االجتماعي )قروي( 

: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم 2.3.1.902 مؤشر بالثانوي التأهيلي )الداخليات( 
 االجتماعي إناث 

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

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إناث(  2.4.1.902مؤشر
 : نسبة النجاح بالباكلوريا )ذكور( 1.5.1.902مؤشر

 :نسبة النجاح بالبكالوريا 5.1.902مؤشر
 : نسبة النجاح بالباكلوريا )إناث(  2.5.1.902 مؤشر
: نسبة جناح تالميذ الشعب العلمية 3.5.1.902 مؤشر

 والتقنية )عمومي( 
: نسبة استكمال الدراسة باألسالك 1.6.1.902 مؤشر

 الثالثة بدون تكرار )إمجايل( 

 نسبة استكمال الدراسة باألسالك الثالثة  :6.1.902مؤشر
: نسبة استكمال الدراسة باألسالك 2.6.1.902 مؤشر

 الثالثة بدون تكرار إناث 
: نسبة استكمال الدراسة باألسالك  3.6.1.902مؤشر 

 الثالثة بدون تكرار )ذكور( 
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: نسبة استكمال الدراسة باألسالك  4.6.1.902مؤشر 
 الثالثة بالتكرار )إمجايل( 

: نسبة استكمال الدراسة باألسالك 5.6.1.902 مؤشر
 الثالثة بالتكرار )إناث( 

ة استكمال الدراسة باألسالك : نسب 6.6.1.902 مؤشر
 الثالثة بالتكرار )ذكور( 

: نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية  1.7.1.902 مؤشر
 )إناث( 

 : نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية 7.1.902مؤشر
 : نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية2.7.1.902 مؤشر

 )ذكور( 
ميذ شعب الباكلوريا الدولية : نسبة تال 1.8.1.902 مؤشر
 إناث 

 : نسبة تالميذ الباكلوريا الدولية 8.1.902مؤشر

 : نسبة تالميذ الباكلوريا املهنية 9.1.902مؤشر  
 :معدل التالميذ لألستاذ الواحد بالثانوي التأهيلي 1.2.902مؤشر  

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

: نسبة االكتظاظ بالثانوي التأهيلي  1.2.2.902 مؤشر
 حضري 

 فما أكثر(  41نسبة االكتظاظ بالثانوي التأهيلي ) :2.2.902مؤشر
: نسبة االكتظاظ بالثانوي التأهيلي  2.2.2.902 مؤشر
 قروي 

  
 : معدل التالميذ لألستاذ الواحد باألقسام التحضريية3.2.902مؤشر

 للمدارس العليا 

: نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  1.1.3.902 مؤشر
 الباكلوريا باألقسام التحضريية للمدارس العليا )إمجايل( 

 : نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على الباكلوريا 1.3.902مؤشر
تعزيز االرتقاء الفردي واجملتمعي للشباب : 3.902 هدف

 بعد التعليم التأهيلي 
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: نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  2.1.3.902مؤشر
 الباكلوريا مبراكز حتضري شهادة التقين العايل )إمجايل( 

  
 : نسبة النجاح يف املباراة الوطنية لولوج املدارس العليا 2.3.902مؤشر

 
ملمدرسني أو املنقطعني نسبة إدماج األطفال غري ا :1.1.903مؤشر : نسبة االدماج إمجايل  1.1.1.903 مؤشر

سنة )يف التعليم النظامي والتكوين املهين من  15-8عن الدراسة (
 خالل املكون اخلاص بإعادة التمدرس واإلدماج

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

 سلك النظاميسنة )والراغبني بااللتحاق بال 8-15(

 : 903برنامج 
 التربية غير النظامية 

 مسؤول البرنامج
 التربية غير النظامية مدير 

  

 : نسبة االدماج إناث  2.1.1.903 مؤشر

 : نسبة االدماج إمجايل  1.1.2.903 مؤشر
مهين لألطفال غري  –: نسبة اإلدماج السوسيو1.2.903مؤشر

سنة( املسجلني  20-13 املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة)
مهين  –واملدجمني حسب املكون اخلاص باإلعداد لإلدماج السوسيو

E2C-NG  

سنة 18-13:تأهيل األطفال واليافعني  2.903 هدف
الراغبني يف التعلم أو اإلدماج يف التكوين املهين وتوفري برامج 

 –التأهيل احلريف واملواكبة لليافعني من أجل اإلدماج السوسيو
 : نسبة االدماج إناث 2.1.2.903 مؤشر مهين 

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

 الطفل 
دجمني :مواكبة أطفال الرتبية غري النظامية امل 3.903 هدف

يف التعليم النظامي وتعزيز التعبئة اجملتمعية من خالل حتسيس 
خمتلف الشركاء من أجل اإلدماج املباشر لألطفال غري 

 املمدرسني 

: عدد األطفال الغري املتمدرسني الذين  2.1.3.903 مؤشر
 مت إحصاؤهم وحتسيسهم من خالل هذه العملية إناث 

ل غري املمدرسني : عدد األطفا 1.2.3.903 مؤشر
 قافلة إناث  -املسرتجعني خالل عملية 

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

: عدد التالميذ املستفيدين من املواكبة  1.3.3.903 مؤشر
 الرتبوية إناث 

 املواكبة الرتبوية  : عدد التالميذ املستفيدين من3.3.903مؤشر
: نسبة جناح التالميذ املستفيدين من  2.3.3.903 مؤشر

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

 الوكالة حملاربة األمية 

 :904برنامج 
 محاربةاألمية

 
 البرنامجمسؤول 

---- 
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 -العلمـــي التعليـــم العالــــي والبحــث قطاع  - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 :نسبة التأطري البيداغوجي  1.1.920 مؤشر

 ارد البشرية :حتسني تدبري املو  1.920 هدف
 :920برنامج 

 قيادة وحكمة
 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

 : نسبة التأطري اإلداري 2.1.920مؤشر  

 :إرساء منظومة إعالم مندجمة  2.920 هدف : عدد اخلدمات اإللكرتونية املتوفرة لفائدة املستعملني 1.2.920مؤشر  

:االستجابة للطلب املتزايد على التعليم  1.907ف هد : تطور عدد الطلبة املسجلني 1.1.907مؤشر  
 :907برنامج  العايل 

 التعليم العالي
 

 مسؤول البرنامج
مدير التعليم العايل والتنمية 

 البيداغوجية

 :نسبة استعمال الطاقة االستيعابية 2.1.907مؤشر  

:نسبة املسالك املمهننة يف املؤسسات ذات 1.2.907مؤشر  
 :تنويع عرض التكوين وضمان جودته  2.907 هدف وح االستقطاب املفت

: نسبة الطلبة املسجلني يف املسالك املمهننة يف 2.2.907مؤشر  
 املؤسسات اجلامعية 

 : نسبة التخرج الظاهرة لسلك االجازة 1.3.907مؤشر  
:حتسني املردودية الداخلية واخلارجية ملنظومة  3.907 هدف

 التعليم العايل 
 :عدد أطروحات الدكتوراه اليت متت مناقشتها 1.1.908مؤشر  

:دعم البحث العلمي لتحسني إنتاجه  1.908 هدف
 :908برنامج  وإشعاعه الدويل 

 البحت العلمي والتكنولوجي
 

 مسؤول البرنامج
 مدير البحث العلمي واالبتكار

 يف اجملالت الدولية املصنفة  : عدد املنشورات العلمية2.1.908مؤشر  

  
:عدد املنشورات املفهرسة املشرتكة بني اجلامعات 3.1.908مؤشر

 املغربية ونظرياهتا األجنبية 

  
:عدد مشاريع البحث واالبتكار اليت أجنزت بشراكة 1.2.908مؤشر

 مع املقاوالت 
 :تثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي  2.908 هدف

  
دثة يف إطار الشبكة :عدد املقاوالت املبتكرة احمل2.2.908مؤشر

 املغربية للحاضنات واالنتشار 
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 :عدد براءات االخرتاع املسجلة باسم اجلامعات 3.2.908مؤشر  

  
:عدد التحليالت والقياسات املختربية يف جمال 1.3.908مؤشر

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

  
:عدد املنشورات العلمية احململة من قواعد املعطيات 2.3.908مؤشر

 اإللكرتونية اليت يوفرها املعهد املغريب لإلعالم العلمي والتقين 

 يم العايل :تعزيز اإلنصاف يف الولوج للتعل 1.909 هدف :تطور عدد الطلبة املمنوحني حسب األسالك 1.1.909مؤشر  
 : 909برنامج 

 الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة
 مسؤول البرنامج

مدير املكتب الوطين لألعمال 
 اجلامعية االجتماعية والثقافية

 :تطور عدد األسرة 1.2.909مؤشر  
 :االستجابة لطلبات اإليواء للطلبة  2.909 هدف

 :نسبة االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة 2.2.909مؤشر  

 : : عدد الوجبات املقدمة سنويا 1.3.909مؤشر  
:توفري الولوج خلدمات إطعام اقتصادية  3.909 هدف
 للطلبة 
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 - التكوين المهني قطاع - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
:ترشيد التنظيم وعقلنة تدبري املوارد  1.910هدف  نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية: 1.1.910مؤشر

 البشرية 
 : 910برنامج 

دعم وخدمات متعددة 
 االختصاص

 مسؤول البرنامج
مدير الشؤون اإلدارية واملوارد 

 البشرية

 معدل النجاعة املكتبية: 2.1.910مؤشر  
 يف العدد االمجايل للموظفني : نسبة النساء 1.2.910مؤشر  

:مأسسة مقاربة النوع على صعيد  2.910 هدف
 : نسبة النساء يف مناصب املسؤولية 2.2.910مؤشر   القطاع الوزاري 

 العدد اإلمجايل  -: أعداد املستفيدين من التكوين املهين1.1.905مؤشر : نسبة املستفيدات من التكوين املهين  1.1.1.905مؤشر

:ضمان تقريب عرض التكوين من  1.905 هدف
 : 905برنامج  احلاجيات من الكفاءات مع اعتبار النوع 

 قيادة منظومة التكوين المهني
 

 مسؤول البرنامج
 مديرة التخطيط والتقييم

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

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

 -: نسبة املستفيدات من التكوين  1.3.1.905 مؤشر
 التكوين بالتمرس املهين 

العدد  -: أعداد املستفيدين من التكوين بالتمرس املهين3.1.905مؤشر
 اإلمجايل 

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

العدد  -: أعداد املستفيدين من التكوين بالتدرج املهين4.1.905مؤشر
 اإلمجايل 

 :تطور حاجيات املقاوالت من التكوين املهين املستمر 5.1.905مؤشر  

التكوين املهين األساسي يف  أعداد املستفيدين من:6.1.905مؤشر  
 لعام واخلاصإطارالشراكة بني القطاعني ا

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

: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من 1.2.905مؤشر
:توسيع ولوج األشخاص ذوي  2.905 هدف التكوين املهين ــــــالعدد االمجايل 

مع مراعاة  ن املهيناالحتياجات اخلاصة إىل التكوي
 حاجيات النساء والرجال 

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

 املؤسسات السجنية 

: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من 2.2.905مؤشر
 العدد اإلمجايل  -ؤسسات السجنيةالتكوين املهين ــــــتكوين نزالء امل
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: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات 1.3.2.905مؤشر
اخلاصة املستفيدات من التكــــــوين املهين ــــــتكــــوين األشخـــــاص 

 يف وضعية إعاقة 

: أعـــداد الفئـــــــات ذات االحتياجـــــات اخلــــــاصة املستفيدة 3.2.905مؤشر
 العدد اإلمجايل  -ــوين املهين ــــــتكــــوين األشخـــــاص يف وضعية إعاقةمن التكــــ

: نسبة املستفيدات )من الفئات املؤهلة( 1.4.2.905 مؤشر
من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسسات اخلاصة للتكوين 

 املهين املعتمدة 

مهة يف : أعداد املستفيدين )من الفئات املؤهلة( من املسا4.2.905مؤشر
 العدد اإلمجايل  -نفقات متدريب املؤسسات اخلاصة للتكوين املهين املعتمدة

:نسبة إدماج خرجيات التكوين املهين  1.1.3.905مؤشر
 بالنسيج االقتصادي 

: النسبة االمجالية إلدماج خرجيي التكوين املهين بالنسيج 1.3.905مؤشر
اعة أداء :حتسني جودة التكوين وجن 3.905 هدف االقتصادي 

 الفاعلني مع اعتبار النوع 
 نسبة اعتماداملؤسسات اخلاصة للتكوين املهين: 2.3.905 مؤشر  

  
: عدد مؤسسات التكوين املهين العام و املعاهد املتخصص 1.1.906مؤشر

 ذات التدبري املفوض احملدثة 
:تنمية الطاقة االستيعابية واإليوائية  1.906 هدف

 ملهين ملنظومة التكوين ا

 : 906برنامج 
تنمية ودعم تنفيذ عرض 

 التكوين المهني
 

 مسؤول البرنامج
 مدير التكوين يف الوسط املهين

 

 عدد الداخليات:2.1.906مؤشر  
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 العدل  وزارة 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : نسبة بنايات حماكم االستئناف املالئمة 1.1.1.300 مؤشر

 : نسبة البنايات املالئمة 1.1.300مؤشر

:حتسني جودة البنايات والتجهيزات  1.300 هدف
 والبنية التحتية املعلوماتية 

 :300برنامج 
 المواكبة والقيادة

 
 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

 : نسبة بنايات احملاكم االبتدائية املالئمة  2.1.1.300مؤشر 
 القضاة املقيمني املالئمة  : نسبة بنايات مراكز 3.1.1.300 مؤشر
 : نسبة بنايات أقسام قضاء األسرة املالئمة  4.1.1.300مؤشر

 : جناعة تدبري املكتبيات2.1.300مؤشر  

البنية التحتية املعلوماتية على مستوى احملاكم  : نسبة تعزيز3.1.300مؤشر  
 و املراكز القضائية

هيزات املعلوماتيةنسبة تعزيز التج : 1.4.1.300 مؤشر  
البنية التحتية و التجهيزات املعلوماتية  نسبة تعزيز :4.1.300مؤشر

 باإلدارة املركزية
: 2.4.1.300 مؤشر نسبة تعزيز الشبكات و بنية التواصل ّ   

نسبة تعزيز تدبري قواعد البيانات :3.4.1.300 مؤشر  

 تعزيز األمن املعلوميايت لإلدارة القضائية : 2.300 هدف دارة القضائيةاألمن املعلوميايت لإل نسبة تعزيز :1.2.300مؤشر 
: نسبة املوظفات اإلناث املستفيدات من  1.1.3.300 مؤشر

 التكوين املستمر 
: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر حسب 1.3.300مؤشر

 اجلنس 
تقوية الكفاءات ودعم املساواة بني  : 3.300 هدف
 نياجلنس

 

: نسبة املوظفني الذكور املستفيدين من التكوين  2.1.3.300 مؤشر
 املستمر 

:عدد املوظفات املستفيدات من التكوين التأهيلي  1.2.3.300 مؤشر
 لتويل مناصب املسؤولية

: عدد املوظفني املستفيدين من التكوين التأهيلي لتويل 2.3.300مؤشر
 مناصب املسؤولية حسب اجلنس
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عدد املوظفني املستفيدين من التكوين التأهيلي  : 2.2.3.300 رمؤش
 لتويل مناصب املسؤولية

  
: نسبة املساعدات االجتماعيات املستفيدات من التكوين 3.3.300مؤشر

 يف جمال قضاء األسرة

 احملاكم حتسني تدبري أرشيف : 4.300 هدف معاجلة أرشيف املراكز اجلهوية للحفظ  : نسبة1.4.300مؤشر  

نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على املفوضني :  1.1.1.301مؤشر
 نسبة تنفيذ االجراءات احملالة على مساعدي القضاء: 1.1.301مؤشر القضائيني

الرفع من وترية تنفيذ اإلجراءات احملالة  : 1.301 هدف
 على مساعدي القضاء

 :301 برنامج
نجاعة اإلدارة 

 القضائية
 

 مجمسؤول البرنا
 الكاتب العام

نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على اخلرباء  2.1.1.301 مؤشر
 القضائيني

 : نسبة تنفيذ األحكام املتعلقة بقضاء األسرة  1.1.2.301 مؤشر
 : نسبة تنفيذ األحكام يف امليدان املدين 1.2.301مؤشر

 :الرفع من تنفيذ األحكام الصادرة يف  2.301 هدف
: نسبة تنفيذ األحكام املتعلقة بأشخاص القانون 2.1.2.301 مؤشر امليدان املدين 

 العام 

 : نسبة املبالغ احملصلة من املبالغ املتكفل هبا خالل السنة 1.3.301مؤشر  
:الرفع من وترية تنفيذ املقررات القضائية  3.301 هدف

 الزجرية وحتصيل الغرامات والصوائر
 نسبة الزائرين املعتادين للموقع االلكرتوين عدالة: 1.4.301مؤشر  

 عدد مقررات االستفادة من املساعدة القضائية: 2.4.301مؤشر   :تسهيل الولوج إىل القانون والعدالة  4.301 هدف

 : نسبة تطور استعمال اخلدمات االلكرتونية 3.4.301مؤشر  

ية والتنظيمية املعدة أو : عدد مشاريع النصوص التشريع1.1.302مؤشر  
:حتديث وتطوير الرتسانة التشريعية  1.302 هدف املعدلة يف امليدان املدين 

 والتنظيمية 

 :302برنامج 
تحديث المنظومة 
 القضائية والقانونية

 
 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

  
: عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املعدة أو 2.1.302مؤشر

  امليدان اجلنائي املعدلة يف
: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية 1.1.2.302 مؤشر

 لنظام تدبري القضايا املدنية 
 :توفري الربامج واألنظمة املعلوماتية  2.302 هدف بالنظام املعلوميايت و املراكز القضائية  : نسبة تغطية احملاكم1.2.302مؤشر



  الصفحـة | 46
 

اكم من الوحدات األساسية لنظام : نسبة تغطية احمل2.1.2.302مؤشر
 تدبري القضايا الزجرية 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية  3.1.2.302مؤشر
 لنظام تدبري السجل التجاري 

: نسبة تغطية احملاكم من الوحدات األساسية  4.1.2.302 مؤشر
 لنظام تدبري الصندوق 

 جراءات اليت متت حوسبتها : عدد املساطر واإل2.2.302مؤشر  

  
: عدد اخلدمات اإللكرتونية املوجهة للمتقاضني وعموم 3.2.302مؤشر

 املواطنني 
  
 

تطور تفعيل التبادل االلكرتوين مع املهن القضائية  : نسبة4.2.302مؤشر
 والقانونية وباقي الشركاء 

 هزة: نسبة خاليا التكفل بالنساء واألطفال اجمل1.1.303مؤشر  
 

 محاية حقوق املرأة والطفل : 1.303هدف 
 

 :303برنامج 
تعزيز الحقوق 

 والحريات
 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

  
: نسبة تطور عدد النساء واألطفال املستفيدين من 2.1.303مؤشر

 صندوق التكافل العائلي

  نسبة فضاءات األطفال احملدثة بأقسام قضاء األسرة :3.1.303مؤشر 

 : نسبة إجناز املشاريع املؤسساتية املرتبطة بالعدالة اجلنائية1.2.303مؤشر 
تعزيز احلقوق واحلريات عرب تطوير  : 2.303 هدف

 آليات العدالة اجلنائية
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  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

حتسني جناعة  املوارد البشرية  للوزارة   : 1.810 هدف ملوارد البشرية : معدل فعالية تدبري ا1.1.810مؤشر  
 بطريقة عادلة

  :810برنامج 
 دعم و قيادة

 مسؤول البرنامج 
مدير الشؤون اإلدارية و 

 التعاون
 

 نسبة ولوج التكوين :2.1.810مؤشر نسبة النساء املستفيدات من التكوين :1.2.1.810مؤشر
 تنزيل املخطط املديري للنظام املعلومايت نسبة: 1.2.810مؤشر  

 تطوير نظام معلومايت آمن : 2.810 هدف
 معدل تنزيل توجيهات أمن نظام املعلومات: 2.2.810مؤشر  

  
  

 : 804برنامج  :نشر وتوزيع املصحف احملمدي الشريف  1.804 هدف : معدل طبع القران الكرمي 1.1.804مؤشر
 التأطير الديني

 
 لبرنامجمسؤول ا

 الكاتب العام

 : معدل تأطري احلجاج 1.2.804مؤشر  
:تأطري احلجاج املغاربة وضمان سري  2.804 هدف

 مناسك احلج يف أحسن الظروف 

  
نسبة زوجات وأرامل القيمني الدينيني املستفيدات من : 1.3.804مؤشر

 نظام التغطية الصحية
حتسني األوضاع الصحية للقيمني  : 3.804 هدف

 ينيني وذوي حقوقهمالد
 نسبة بناء مساجد جديدة: 1.1.805مؤشر  

تلبية حاجيات مجيع فئات اجملتمع من :  1.805 هدف
 األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي

 : 805برنامج 
االماكن الروحية 

 والثقافية
 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

  
الواليات و  فية لألوقاف يف: معدل تعميم املركبات الثقا2.1.805مؤشر

 اجلهات 

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

 معدل إجناز مشاريع جتهيز املساجد: 1.3.805مؤشر  
:توفري ظروف الراحة والسالمة داخل  3.805 هدف

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

 :تطوير التعليم العتيق  1.806 هدف

 : 806برنامج 
التكوين والتعليم 

 الديني
 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

  
سنوات(  5إىل  4رسني ): معدل ارتفاع عدد املتمد2.1.806مؤشر

 واملستفيدين من الطور األويل العتيق 
املسجلني يف  : معدل ارتفاع عدد املتمدرسني 1.3.1.806مؤشر

 الطور االبتدائي 

املسجلني يف مؤسسات  : معدل ارتفاع عدد املتمدرسني3.1.806مؤشر
 التعليم العتيق يف الطور التأهيلي والنهائي 

املسجلني يف  ل ارتفاع عدد املتمدرسني: معد2.3.1.806 مؤشر
 الطور اإلعدادي 

املسجلني يف  : معدل ارتفاع عدد املتمدرسني 3.3.1.806مؤشر
 الطور الثانوي 

املسجلني يف  : معدل ارتفاع عدد املتمدرسني 4.3.1.806 مؤشر
 الطور النهائي 

 االبتدائي : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور  1.4.1.806مؤشر 

 : معدل جناح التالميذ املتمدرسني يف هناية الدورة 4.1.806مؤشر
 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور اإلعدادي  2.4.1.806مؤشر
 : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور الثانوي 3.4.1.806 مؤشر
 ئي : معدل جناح التالميذ يف هناية الطور النها4.4.1.806 مؤشر

 
 : اإلجازة : العلمية  1.1.2.806 مؤشر

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

:تطوير التعليم باملؤسسات 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
 جيي هناية الطور حسب نوع التكوين : معدل خر 2.2.806مؤشر : اإلجازة : العلمية  1.2.2.806 مؤشر
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 : اإلجازة : القرائة والدراسات القرانية  2.2.2.806 مؤشر
 : اإلجازة : دار احلديث احلسنية  3.2.2.806مؤشر 
 : املاسرت : القرائة والدراسات القرانية  4.2.2.806مؤشر 
 : املاسرت : دار احلديث احلسنية  5.2.2.806 مؤشر
 : الدكتوراه : دار احلديث احلسنية  6.2.2.806 مؤشر

  
 

: معدل انضباط األئمة يف اجتماعات التأهيل يف إطار 1.3.806مؤشر
 خطة ميثاق العلماء 

 :تكوين األئمة املرشدين واملرشدات  3.806 هدف

 
: حصة املرشدات اخلرجيات من معهد حممد السادس 2.3.806مؤشر

 لتكوين األئمة
معدل املشاركة يف امتحانات الشهادات بربنامج : 1.1.4.806 شرمؤ 

 )1)املستوى  حماربة األمية باملساجد
 معدل املشاركة يف امتحانات الشهادات: 1.4.806مؤشر

:املسامهة يف اجملهودات الوطنية اهلادفة إىل  4.806 هدف
ت الشهادات بربنامج معدل املشاركة يف امتحانا : 2.1.4.806مؤشر حماربة ظاهرة األمية 

 2))املستوى حماربة األمية باملساجد 

معدل النجاح يف امتحانات الشهادات بربنامج  : 1.2.4.806مؤشر
 )1حماربة األمية باملساجد )املستوى 

   معدل النجاح يف امتحانات الشهادات :2.4.806مؤشر
معدل النجاح يف امتحانات الشهادات بربنامج  : 2.2.4.806مؤشر

 2))املستوى  حماربة األمية باملساجد
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 و التنمية اإلجتماعية و المساواة و األسرة  التضامن وزارة   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
: معدل التقدم يف إجناز وتنفيد خمطط متعدد السنوات 1.1.010مؤشر

 للتكوين املستمر 
املوارد البشرية  :الرفع من كفاءة وحضور 1.010 هدف

 مع أخذ بعد النوع بعني االعتبار 

 :010برنامج 
 القيادة والدعم

 
 مسؤول البرنامج

 مدير املوارد البشرية وامليزانية والشؤون العامة

 ب حسب اجلنس يغت: نسبة ختفيض وقت ال2.1.010مؤشر  

: عدد األنشطة املشجعة لولوج املرأة ملناصب 3.1.010مؤشر  
 املسؤولية 

 : عدد اإلجراءات املنجزة لرتسيم آلية النوع 4.1.010مؤشر  

  
: نسبة إجناز أهداف وزارة األسرة والتضامن واملساواة 1.1.001مؤشر

  2021-2017  ،2والتنمية االجتماعية، املربجمة يف خطة إكرام 
:إعداد و تنسيق السياسة احلكومية اليت  1.001 هدف

صاف على املستوى الوطين و هتدف إىل املساواة و اإلن
 الرتايب و العمل على تنفيذها 

 :001برنامج 
إدماج مقاربة النوع االجتماعي على 

 مستوى النهوض بحقوق المرأة
 

 مسؤول البرنامج
 مديرة املرأة 

  
نسبة التغطية الرتابية للفضاءات متعددة الوظائف  :2.1.001مؤشر
 تحمالت املرتبطة هبا احملدثة و املفعلة تبعا لدفاتر ال للنساء

  
: عدد مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف املسرية 3.1.001مؤشر

من طرف اجلمعيات العاملة يف جمال النهوض حبقوق املرأة ومتكينها، 
 املدعومة من الوزارة واملطابقة لدفاتر التحمالت 

: عدد مشاريع اجلمعيات اليت  1.1.1.002 مؤشر
 إطار سياساهتا العمومية  تدعمها الوزارة يف

:تقوية مشاركة اجلمعيات، مبا فيها  1.002 هدف مشاريع اجلمعيات املدعومة  عدد:1.1.002مؤشر
اجلمعيات النسائية، يف تنفيذ السياسات العمومية املتعلقة 

 بالوزارة واستهداف النساء والفتيات 

 :002برنامج 
التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق 

وضعية إعاقة وحماية األسرة األشخاص في 
 واألطفال واألشخاص المسنين

 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

: عدد مشاريع اجلمعيات اخلاصة 2.1.1.002 مؤشر
بتمكينالنساء والفتيات املدعمة من الوزارة يف إطار 

 خمتلف السياسات العمومية املعتمدة 
: عدد اجلمعيات املدرجة يف  1.2.1.002مؤشر

 مج تقوية القدرات برنا
عدد الفاعلني اجلمعويني املستفدين من تقوية : 2.1.002مؤشر
 قدرات
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: عدد اجلمعيات املدرجة يف  2.2.1.002مؤشر
 برنامج تقوية القدرات واليت تستهدف النساء والفتيات 

  
باعتماد اجلهاز  : عدد اجملاالت الرتابية اليت قامت1.2.002مؤشر

ماية الطفولة السيما اجملاالت املستهدفة يف خريطة حل الرتايب املندمج
 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 بالوحدات 2.2.002مؤشر

دمات املقدمة لألطفال وعائالهتم مع األخذ بعني االعتبار واخل
 احلاجيات اخلاصة بالفتيان والفتيات 

  
نشطة التحسيس املنجزة من أجل تعزيز أ: عدد 3.2.002مؤشر

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

 : عدد مراكز الوساطة األسرية احملدثة واملفعلة 4.2.002مؤشر  

  
: نسبة إرساء منهجية اجلودة على مستوى مراكز 5.2.002مؤشر

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

  
ر التشريعي والتنظيمي : نسبة مالءمة الرتسانة واإلطا1.3.002مؤشر

واالتفاقية الدولية حلقوق  13-97الوطين مع مقتضيات القانون اإلطار 
 األشخاص املعاقني 

:النهوض حبقوق االشخاص يف وضعية  3.002 هدف
اعاقة مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة 

 للنساء والرجال 
 االعاقة : نسبة التقدم يف تنفيذ نظام تقييم 2.3.002مؤشر  

  
: نسبة املؤطرين واملهنيني املمارسني املكونني يف جمال 3.3.002مؤشر

 التكفل بالتوحد حسب اجلنس 
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  -قطاع الشباب و الرياضة  –وزارة الثقافة والشباب و الرياضة 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 مايل أمثل وتطويراحلكامة تدبري : 1.800 دفه نسبة اجلهوية والمتركز امليزاينة: 1.1.800مؤشر

 : 800برنامج 
 القيادة و الحكامة

 
 مسؤول البرنامج

 الكاتبة العامة

:معاجلة القضايا واملنازعات الرائجة  2.800 هدف : نسبة املنازعات اليت متت تسويتها لفائدة الوزارة 1.2.800مؤشر  
 ازعات : مدة معاجلة املن2.2.800مؤشر   الوزارة  ضد

 : نسبة التجهيز من حيث أثاث املكتب 1.3.800مؤشر  
 معدل النجاعة املكتبية: 2.3.800مؤشر   األمثل لإلدارة املكتبية  :التدبري 3.800 هدف

 عدد نظم معلومات "اخلدمات اإللكرتونية" املنفذة: 3.3.800مؤشر  
 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية :1.4.800مؤشر  

 البشرية  : التدبري األمثل للموارد 4.800 هدف

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

 مبادرة من اجل تنمية الريادة النسائية
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  :1.3.4.800مؤشر

 إناث -املستمر
 ن من التكوين املستمر حسب اجلنس: نسبة املوظفني املستفيدي3.4.800مؤشر

نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  :2.3.4.800مؤشر
 ذكور -املستمر

 نسبة النساء يف صنف األطر واالطر العليا: 4.4.800مؤشر  
: نسبة رضى املنخرطني على اخلدمات املقدمة 1.1.5.800 مؤشر
خلدمات املقدمة هلم من طرف  : نسبة رضى املنخرطني علىا1.5.800مؤشر هلم 

 مؤسسة األعمال اإلجتماعية حسب اجلنس 
 :تسهيل ظروف العمل  5.800 هدف

: نسبة رضى املنخرطات على اخلدمات  2.1.5.800 مؤشر
 املقدمة هلن 
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 : عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة 1.6.800مؤشر  
:تنمية الشراكات والتعاون على  6.800 هدف

   ين والدويل الصعيدين الوط
: عدد اتفاقيات التعاون املوقعة مع اجلماعات احمللية وشركاء 2.6.800مؤشر
 الوزارة 

 : نسبةاإلجراءات املتخذة لرتسيخ مقاربة النوع 1.7.800مؤشر  
:مأسسة مقاربة النوع االجتماعي  7.800 هدف

 على مستوى القطاع 
من  ينتفيدعدد الشباب و األطفال املس : 1.1.1.801مؤشر

 ذكور -املخيمات يف الوسط احلضري 

 عدد الشباب املستفيدين من املخيمات حسب اجلنس: 1.1.801مؤشر

وتأطري الشباب والطفولة و  تنشيط:  1.801 هدف
 تعزيز املرأة

 :801 برنامج
الشباب، الطفولة و 

 المرأة
 

 مسؤول البرنامج
مدير الشباب و الطفولة 

 و الشؤون النسوية
 
 

من  ينعدد الشباب و األطفال املستفيد: 2.1.1.801مؤشر
 اناث-املخيمات يف الوسط احلضري 

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

من  ينعدد الشباب و األطفال املستفيد: 4.1.1.801مؤشر
 اناث -املخيمات يف الوسط القروي 

  
: عدد املستفيدين من أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة 2.1.801شرمؤ 

 واملرأة يف الوسط احلضري 

  
: عدد املستفيدين من أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة 3.1.801مؤشر

 واملرأة يف الوسط القروي 
 : عدد الشواهد الديبلومات املسلمة للذكور  1.1.2.801 مؤشر

 :تأهيل االطر املكلفة باملخيمات  2.801 هدف الديبلومات املسلمة حسب اجلنس  : عدد الشواهد1.2.801مؤشر
 : عدد الشواهد الديبلومات املسلمة لإلناث  2.1.2.801 مؤشر
 : عدد اخلرجيات املؤهالت مهنيا  1.1.3.801 مؤشر

املهين للشباب اإلناث :دعم التأهيل  3.801 هدف : عدد اخلرجيني املؤهلني مهنيا حسب اجلنس 1.3.801مؤشر
 : عدد اخلرجيني  2.1.3.801 مؤشر و الذكور للمالئمة مع سوق الشغل 

 عدد األنشطة املدرة للدخل :2.3.801مؤشر  
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 : نسبة اإلدماج املهين 3.3.801مؤشر  
: نسبة املستفيدين الذكور من الرحالت الثقافية 1.1.4.801 مؤشر

: نسبة املستفيدين من الرحالت الثقافية واللغوية املنظمة لفائدة 1.4.801مؤشر لشباب واللغوية املنظمة لفائدة ا
 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 أو1.5.801مؤشر  

 : عدد مؤسسات الشباب اليت مت إصالحها وجتهيزها 2.5.801مؤشر   املرافق والتجهيزات  :تطوير 5.801 هدف
 : عدد املراكز النسوية املؤهلة 3.5.801مؤشر  

 : عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف1.1.6.801 مؤشر
 اناث  -وضعية صعبة املدجمني داخل مراكز محاية الطفولة 

: عدد األطفال يف نزاع مع القانون او يف وضعية صعبةاملدجمني 1.6.801مؤشر
 داخل مراكز محاية الطفولة حسب اجلنس 

:إعادة تربية األطفال يف نزاع مع  6.801 هدف
 مهين  القانون واإلدماج السوسيو

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

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

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

 اقتصادية  : نسبة األطفال املدجمني يف احلياة السوسيو2.6.801مؤشر  
 عدد احلضانات ورياض األطفال احملدثة: 1.7.801مؤشر  

 :تسهيل ولوج األطفال للوسط ما 7.801 هدف
 قبل املدرسي 

 : عدد امللفات املوضوعة 2.7.801مؤشر   
: عدد الذكور املستفيدين من احلضانات  1.3.7.801 رمؤش

 ورياض األطفال 
: عدد املستفيدين من احلضانات ورياض األطفال املدبرة من 3.7.801مؤشر

 طرف الوزارة 
: عدد اإلناث املستفيدات من احلضانات  2.3.7.801 مؤشر

 ورياض األطفال 
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 : قسط التمويل اخلارجي 1.1.802مؤشر  
:دعم اجناز الربامج الرياضية  1.802 هدف

 للجامعات 

 
 : 802برنامج 

 رياضة المستوى العالي
 

 مسؤول البرنامج
 مدير الرياضة

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

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

: نسبة الفتيات والنساء املسجالت يف دروس 2.1.2.802 مؤشر
  الذكوريالرياضة ذات الطابع 

 نسبة متثيلية النساء يف اجلامعات: 2.2.802مؤشر  

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

 السياسة الرياضية الوطنية 

 : نسبة املشاركة يف امللتقيات الرياضية الدولية 1.4.802مؤشر  
:تطوير أداء الرياضةذات املستوى  4.802 هدف
 العايل 

:تقوية وتأهيل املنشآت الرياضية  5.802 هدف عدد املنشآت الرياضية املنجزة: 1.5.802مؤشر  
 عدداملنشآت املرممة واملؤهلة: 2.5.802مؤشر   ت املستوى العايل ذا

 عدد الساكنة املمارسة للرياضة: 1.1.803مؤشر  
 :توسيع قاعدة املمارسني للرياضة  1.803 هدف

 : 803برنامج 
 رياضة العموم

 
 مسؤول البرنامج

 مدير الرياضة

 الطابع الذكورىعدد النساء املمارسات للرياضة ذات : 2.1.803مؤشر  
 : عدد التظاهرات الرياضية املنظمة لفائدة النساء 1.2.803مؤشر  

:رفع عدد النساء املستفيدات من  2.803هدف 
   الرياضية  املمارسة

: عدد التظاهرات الرياضية املنظمة لفائدة النساء والفتيات يف 2.2.803مؤشر
 وضعية اعاقة 
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 - الثقافةقطاع  -ب و الرياضة وزارة الثقافة والشبا   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : 820برنامج  :تدعيم الالمتركز وحتديث التدبري  1.820 هدف : نسبة التركيز االعتمادات 1.1.820مؤشر 
 القيادة والحكامة

 
 مسؤول البرنامج

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية

ني املستفيدين من التكوين : نسبة املوظف1.2.820مؤشر 
 باملقارنة مع العدد اإلمجايل ملوظفي الوزارة 

:حتسني الكفاءات والقدرات التدبريية  2.820 هدف
 : نسبة املوظفات املستفيدات من التكوين 2.2.820مؤشر  ملوظفي الوزارة 

 
 : عدد املراكز الثقافية املبنية 1.3.820مؤشر

تحتية الثقافية وتقليص :تقوية البنية ال 3.820 هدف
 الفوارق بني اجلهات 

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

 :807برنامج 
 التراث الثقافي

 
 مسؤول البرنامج
 مدير الرتاث الثقايف

مج البحوث : عدد املواقع املعرفة وبرا2.1.807مؤشر 
 العلمية املنجزة 

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

 : عدد عمليات احملافظة والرتميم املنجزة 2.2.807مؤشر 
اقع التارخيية مبرافق التسيري : نسبة هتيئة املو 1.3.807مؤشر 

 والتعريف بالرتاث الثقايف 

 :تثمني وترويج الرتاث الثقايف  3.807 هدف

: عدد التظاهرات املنظمة أو اخلاضعة 2.3.807مؤشر 
 للشراكة اهلادفة لرتويج الرتاث 

: نسبة تطور زيارة العموم للمعامل واملواقع 3.3.807مؤشر 
 التارخيية 

: نسبة تطور زيارة الفئات الناشئة للمعامل 4.3.807مؤشر 
 واملواقع التارخيية 
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املشاريع املدعمة يف جمال النشر  : نسبة1.1.808مؤشر 
 :دعم النشر و الكتاب  1.808 هدف والكتاب 

 :808برنامج 
 الكتاب والقراءة العمومية

 
 مسؤول البرنامج

مدير الكتاب واخلزانات 
 واحملفوظات

نسبة املشاريع النسوية املدعمة يف جمال  :2.1.808مؤشر 
 النشر والكتاب 

: نسبة تطور مشاركة العارضني يف املعارض 1.2.808مؤشر 
 اجلهوية للكتاب 

 :الرتويج للكتاب  2.808 هدف

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

 نسمة  1.000لكل  : معدل الوثائق2.3.808مؤشر 
:نسبة األطفال املسجلني باملكتبات 1.4.808مؤشر 

 العمومية 
:تشجيع األطفال على ارتياد املكتبات  4.808 هدف

 العمومية 
نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال املوسيقى  :1.1.1.809مؤشر

 والفنون الكوريكرافية
ملشاريع املدعمة يف جمال املوسيقى : نسبة ا1.1.809مؤشر

:الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال  1.809 هدف والفنون الكوريكرافية 
 املوسيقى والفنون الكوريغرافية 

 : 809برنامج 
 الفنون
 

 مسؤول البرنامج
 مدير الفنون

نسبة الناجحات مبعاهد املوسيقى والرقص التابعة  :1.2.1.809مؤشر

 لقطاع الثقافة
مبعاهد املوسيقى والرقص  : نسبة النجاح2.1.809مؤشر

 التابعة لقطاع الثقافة 

 نسبة املشاريع املدعمة يف جمال املسرح  :1.2.809مؤشر نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال املسرح :1.1.2.809مؤشر
:الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال  2.809هدف 

نسبة الناجحات باملعهد العايل للفن املسرحي  :1.2.2.809مؤشر االبداع والرتويج املسرحي 
 والتنشيط الثقايف

باملعهد العايل للفن املسرحي  : نسبة النجاح2.2.809مؤشر
 والتنشيط الثقايف 

نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف جمال الفنون  :1.1.3.809مؤشر
 التشكيلية و البصرية

شاريع املدعمة يف جمال الفنون : نسبة امل1.3.809مؤشر
: الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال  3.809هدف  التشكيلية و البصرية 

: نسبة النجاح باملعهد الوطين للفنون 2.3.809مؤشر نسبة الناجحات باملعهد الوطين للفنون اجلميلة :1.2.3.809مؤشر الفنون التشكيلية 
 اجلميلة 
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 - االتصال قطاع-لشباب و الرياضة وزارة الثقافة و ا    

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : نسبة تنفيذ خمطط التكوين1.1.811مؤشر 

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

 :811برنامج 
االتصال وتنمية وسائل 

اإلعالم والعالقات 
 العامة
 

 مجمسؤول البرنا
 الكاتب العام

 نسبة الرجال املستفيدين من أنشطة التكوين :1.2.1.811مؤشر
: نسبة املستفيدين من أنشطة التكوين حسب فئات 2.1.811مؤشر

 املوظفني )املسؤولون واألطر العليا و األطر املتوسطة، واألعوان ...( 
 نسبة النساء املستفيدات من أنشطة التكوين: 2.2.1.811مؤشر
نسبة النساء املسؤوالت املستفيدات من أنشطة  :3.2.1.811مؤشر

 التكوين
عدد الدورات التكوينية اخلاصة بالنوع املخصصة :1.3.1.811مؤشر
عدد الدورات التكوينية اخلاصة بالنوع اليت أجنزهتا  :3.1.811مؤشر للنساء

ع املخصصة عدد الدورات التكوينية اخلاصة بالنو :2.3.1.811مؤشر الوزارة 
 للرجال

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

 معدل جتهيز املصاحل اإلدارية  :2.2.811مؤشر 
 

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

 األنشطة . 
: عدد تراخيص التصوير املمنوحة لوسائل االتصال 1.4.811مؤشر 

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

 األجنبية 
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: عدد التظاهرات الدولية املنظمة من طرف وزارة 3.4.811مؤشر

 االتصال 
:تعزيز العالقات مع الصحفيني  5.811 هدف : عدد مشاركات قطاع االتصال يف التظاهرات الدولية 1.5.811مؤشر 

ة الربورتاجات اإلذاعية والتلفزية املتعلق : عدد التقارير و2.5.811مؤشر  ووسائل اإلعالم األجنبية. 
 باملغرب 

 
: عدد املنشورات الصحفية حول تكريس تعددية وتنوع 1.6.811مؤشر

 الصحافة املكتوبة 

:توفري املوارد اإلضافية الالزمة  6.811 هدف
للشركاء يف القطاع للقيام باألنشطة املرتبطة 

 بالسياسة العمومية للوزارة 
قة، تبعا عدد النصوص التشريعية والتنظيمية احملق :1.7.811مؤشر 

 للمخطط التشريعي للوزارة
توحيد وحتديث الرتسانة القانونية  : 7.811 هدف

 لقطاع االتصال
عدد زوار Maroc.ma: على املستوى الدويل 1.8.811مؤشر 

:تعزيز أداء البوابات  8.811 هدف البوابة الوطنية 
عدد زوار  Sahara.ma:على املستوى الدويل 2.8.811مؤشر   Sahara.maوMaroc.maالوطنية

 البوابة الوطنية 
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  -الجوي والنقل السياحةقطاع  –االجتماعي  النقل الجوي واالقتصادالصناعة التقليدية و وزارة السياحة و    

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : حجم الناتج الداخلي اخلام للسياحة1.1.400مؤشر 
 جعل السياحة واحدة من االستمرار يف : 1.400 هدف

 األدوات الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب

 : 400برنامج 
 عم حكامة وقيادة استراتيجيةد

 
 مسؤول البرنامج
 الكتابة العامة

 : حجم عائدات السياحة بالعملة األجنبية2.1.400مؤشر 
 : عدد الوافدين للمراكز احلدودية3.1.400مؤشر 
:تطوير اتفاقيات الشراكة الثنائية اجلانب و  2.400 هدف نسبة اجناز اتفاقيات التعاون الدولية املوقعة :1.2.400مؤشر 

 املتعددة اجلوانب 
: معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم 1.3.400مؤشر 

: تطوير نظام معلومايت آمن يغطي املتطلبات  3.400 هدف املعلومات
 السياحة الوظيفية لوزارة

 معدل حتديث األنشطة السياحية :2.3.400مؤشر 
: معدل رضا املوظفني عن التهيئة و املعدات 1.4.400مؤشر 

 وأثاث املكتب حسب اجلنس
:حتسني حميط العمل و ظروف املوظفني داخل 4.400 هدف
 اإلدارة

: نسبة النساء املستفيدات من حصص 1.5.400مؤشر 
 التكوين املستمر 

:تعزيز حضور املراة يف سياسة تطوير املوارد  5.400 هدف
 البشرية 

 
 : معدل إعداد النصوص القانونية واملعيارية 1.1.401مؤشر

:حتديث ومالءمة اإلطار القانوين للمهن  1.401 هدف
 السياحية 

 :401 برنامج
تنافسية واستدامة سلسلة القيم 

 السياحية
 

 مسؤول البرنامج
 واجلودة مدير التقنني والتطوير

 

 : معدل مواكبة التمثيليات املهنية 1.2.401مؤشر
:تأطري، ومراقبة ودعم املقاوالت السياحية  2.401 هدف

 واجلمعيات املهنية 

 2020: معدل حتقيق األهداف الكمية لرؤية 1.1.402مؤشر 
 )التكوين املهين( 

-2014:تفعيل حماور عقدة املوارد البشرية  1.402 هدف
2020  

 : 402ج برنام
 تطوير الرأسمال البشري
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 مسؤول البرنامج : نسبة املتدربات املسجالت2.1.402مؤشر 
 :حتسني معدل التأطري الرتبوي  2.402 هدف :معدل التأطري الرتبوي التقين1.2.402مؤشر  الكاتب العام

: الطاقة اإليوائية اإلضافية السنوية التوقع 1.1.403مؤشر 
:خلق طاقة ايوائية اضافية وحجم  1.403 فهد وضعها لالستغالل 

 االستثمارات السياحية املنجزة 

 : 403برنامج 
 هندسة وتطوير المنتوج السياحي

 
 مسؤول البرنامج

 مدير املوارد و التكوين

 
 : حجم االستثمار السياحي املنجز 2.1.403مؤشر

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

 : 404برنامج 
 اإلنعاش السياحي
 مسؤول البرنامج

 مدير املوارد والتكوين

 : مسعة املغرب يف األسواق املصدرة 2.1.404مؤشر 
 عدد ليايل املبيت جبهة مراكش :1.1.2.404مؤشر

 يت حسب اجلهة عدد ليايل املب: 1.2.404مؤشر
: تنفيد عملية النهوض بالسياحة مستوحاة  2.404 هدف

 من مشروع اجلهوية

 عدد ليايل املبيت جبهة أغادير و تغازوت :2.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة الدار البيضاء :3.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة طنجة :4.1.2.404مؤشر
 د ليايل املبيت جبهة فاسعد: 5.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة الرباط: 6.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة وجدة و السعيدية: 7.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة الصويرة و موكادور :8.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت جبهة تطوان: 9.1.2.404مؤشر
 دد ليايل املبيت جبهة ورزازاتع: 10.1.2.404مؤشر
عدد ليايل املبيت جبهة اجلديدة و : 11.1.2.404مؤشر

 مازاغان
 : عدد ليايل املبيت جبهة مكناس12.1.2.404مؤشر
 عدد ليايل املبيت باجلهات األخرى: 13.1.2.404مؤشر
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 معدل اعتبار املغرب كوجهة سياحية  :1.3.404مؤشر

 5نة: رفع معدل االهتمام باملغرب ب :الرقم 3.404هدف 
 نقاط 

 : حجم الشحن اجلوي1.1.405مؤشر 

 :تطور النقل اجلوي للمسافرين )اإلمجايل(  1.405 هدف

 :405 برنامج
 برنامج الطيران المدني

 مسؤول البرنامج
 املدير العام للطريان املدين

 : حجم النقل اجلوي للمسافرين2.1.405مؤشر 
معدل فعالة تنفيذ املعايري واملمارسات املوصى :3.1.405مؤشر 

  (ICAO) هبا من قبل املنظمة العاملية للطريان املدين
:نسبة مالئمة الربنامج الوطين لتسهيالت النقل 4.1.405مؤشر 

 PNFT)) اجلوي
 

: نسبة مالئمة الربنامج الوطين ألمن الطريان 5.1.405مؤشر 
 PNSAC)) املدين
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 -ياالجتماع واالقتصاد التقليدية الصناعةقطاع  - السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي وزارة   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

 ية الوظيف
 :410 برنامج

 الدعم والقيادة
 

 مسؤول البرنامج
مدير املوارد و أنظمة 

 املعلومات

 :معدل جناعة املكتبيات 2.1.410مؤشر  
 عدد أيام التكوين )يوم/شخص/تكوين(: 1.2.410مؤشر  

 :تطوير مؤهالت املوارد البشرية  2.410 هدف
  : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية2.2.410مؤشر  

 : عدد املعارض املنظمة 1.1.406مؤشر  

:إنعاش اجلودة واإلبتكار وتقوية ترويج منتوجات  1.406 هدف
 الصناعة التقليدية 

 : 406برنامج 
 الصناعة التقليدية

 
 مسؤول البرنامج

مديرة االسرتاتيجية والربجمة 
 والتعاون

 : عدد املستفيدين من املعارض املنظمة 2.1.406مؤشر  
 : عدد احلمالت اإلعالمية املنجزة 1.3.1.406 رمؤش

 : عدد محالت التواصل املنجزة 3.1.406مؤشر
 : عدد احلمالت الغري إعالمية املنجزة  2.3.1.406 مؤشر

 : عدد املواصفات 4.1.406مؤشر  

 اليت مت افتحاصها  : عدد الوحدات5.1.406مؤشر : نسبة الوحدات النسائية اليت مت افتحاصها 1.5.1.406 مؤشر

 : عدد املستفيدين من الدعم 1.2.406مؤشر : نسبة املستفيدات من الدعم  1.1.2.406مؤشر 

 :حتسني وسائل االنتاج و مواكبة متدخلي القطاع  2.406 هدف
: عدد املستفيدين من البنيات التحتية اليت  1.2.2.406 مؤشر

 مت تشغيلها 
  حتية اليت مت تشغيلها: عدد البنيات الت2.2.406مؤشر

: عدد املستفيدات من البنيات التحتية اليت  2.2.2.406 مؤشر
 مت تشغيلها 

 تكوين وتقوية كفاءات الفاعلني يف القطاع  : 3.406 هدف :معدل إدماج خرجيي مؤسسات التكوين 1.3.406مؤشر  
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 :عدد اخلرجيني  1.2.3.406مؤشر

 اع املكونني :عدداخلرجيني والصن2.3.406مؤشر
 الصناع املكونني  :عدد 2.2.3.406 مؤشر
 الصناع املستفيدين من حمو األمية : عدد 3.2.3.406مؤشر

 الوظيفي 

  
 : متوسط كلفة التكوين عن كل خريج 3.3.406مؤشر

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

 دل مواكبة التعاونيات : مع1.1.407مؤشر  
 تطوير كفاءات التعاونيات  : 1.407 هدف

 : 407برنامج 
 االقتصاد االجتماعي

 
 

 مسؤول البرنامج
مديرة إنعاش االقتصاد 

 االجتماعي

 :نسبة التحسيس 2.1.407مؤشر  
 : عدد املعارض املنظمة 1.2.407مؤشر  

 ال :تعزيز وتنسيق اقتصاد اجتماعي وتضامين فع 2.407 هدف
 : عدد املستفيدين من املعارض املنظمة 2.2.407مؤشر  

 : عدد املستفيدات من التكوين  1.3.2.407مؤشر
: العدد اإلمجايل للمستفيدين من الدورات 3.2.407مؤشر

 التكوينية 
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 المهني واالدماج الشغل وزارة   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
:نسبة إجناز برنامج هتيئة فضاءات العمل 1.1.480مؤشر

 واالستقبال طبقا للتهيئة اجملالية املرجعية
 جتويد ظروف العمل و استقبال املرتفقني : 1.480 هدف

 : 480برنامج 
 الدعم والقيادة

 
 مسؤول البرنامج

مدير املوارد البشرية وامليزانية 
 والشؤون العامة

 وزارة: نسبة رقمنة أنشطة ال1.2.480مؤشر  
 الرفع من مردودية اإلدارة : 2.480 هدف

 : معدل النجاعة املكتبية 2.2.480مؤشر  

  
 : ننسبة إجناز حاجيات التكوين1.3.480مؤشر

 تعزيز اخنراط املوارد البشرية يف مشاريع الوزارة : 3.480 هدف
 نسبة النساء املستفيدات من التكوين :2.3.480مؤشر

نسبة برامج التعاون الدويل املتضمنة : 1.1.4.480 مؤشر
 ملؤشر النوع

: عدد برامج التعاون الدويل اليت فيها الوزارة طرف 1.4.480مؤشر
 معين

 :دعم ومواكبة الوزارة عرب التعاون الدويل والشراكة  4.480 هدف

:عدد املستفيدات اإلناث من  1.2.4.480 مؤشر
غربالتكوينات يف إطار التعاون الدويل داخل امل  

عدد املستفيدين من التكوينات يف إطار التعاون : 2.4.480مؤشر
 الدويل داخل أو خارج املغرب

:عدد املستفيدين الذكور من التكوينات  2.2.4.480 مؤشر
 يف إطار التعاون الدويل داخل املغرب

:عدد املستفيدات اإلناث من  3.2.4.480 مؤشر
ارج املغربالتكوينات يف إطار التعاون الدويل خ  

:عدد املستفيدين الذكور من التكوينات  4.2.4.480 مؤشر
 يف إطار التعاون الدويل خارج املغرب

 
عدد املستفيدين من الورشات التكوينية يف إطار  :1.5.480مؤشر

 جنوب -التعاون جنوب 
:تعزيز إشعاع املغرب على الصعيد الدويل والقاري 5.480 هدف  
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دد اللقاءات رفيعة املستوى ومهام الدعم يف ع :2.5.480مؤشر

 جنوب -إطار التعاون جنوب 

  
: نسبة إدماج املستفيدين من برنامج التكوين من 1.1.432مؤشر

 أجل اإلدماج
النهوض بالتشغيل املنتج للجميع، مبا فيهم النساء  : 1.432 هدف

 و الشباب
 : 432برنامج 

 تشغيل ورصد سوق الشغل
 

 مسؤول البرنامج
 مديرة التشغيل

 
عدد املقاوالت احملدثة من طرف النساء  :2.1.432مؤشر

 املستفيدات من برنامج من أجلك

 
عدد اجلهات اليت مت إطالق برامج جهوية  :3.1.432مؤشر

 للتشغيل هبا

نسبة اإلصدارات املتضمنة ملعطيات  : 1.1.2.432 مؤشر 
 حول النوع

 –مذكرات–ت إخبارية : عدد اإلصدارات )نشرا1.2.432مؤشر
 تطوير منظومة رصد سوق الشغل : 2.432 هدف تقارير(

 : عدد عمليات تقييم برامج إنعاش التشغيل2.2.432مؤشر 
 : عدد النصوص القانونية والتنظيمية املعدة1.1.433مؤشر  

:مالءمة الرتسانة القانونية الوطنية مع معايري العمل  1.433 هدف
 الدولية 

 : 433برنامج 
 الشغل
 

 مسؤول البرنامج
 مديرة الشغل

  
: نسبة تتبع املصادقة على مشاريع القوانني 2.1.433مؤشر

والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالشغل والتفاعل والرد على مشاريع 
 ومقرتحات القوانني

 
نسبة التقارير املرسلة إىل مكتب العمل الدويل  :3.1.433مؤشر

 ومكتب العمل العريب

  
و  :نسبة انتظامية دورات اهليئات الثالثية الرتكيب1.2.433مؤشر

 اللجن املصغرة 
مأسسة احلوار االجتماعي و النهوض باملفاوضة  : 2.433 هدف

 اجلماعية
  

: نسبة التكفل بنزاعات الشغل احملالة على مفتشية 2.2.433مؤشر
 الشغل 

  
الربنامج : عدد املؤسسات اليت مت إدراجها يف 3.2.433مؤشر

 الوطين للنهوض باملفاوضة اجلماعية وإبرام اتفاقيات الشغل اجلماعية
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: عدد املشاركني الذين مت حتسيسهم حول أمهية 1.3.433مؤشر

 الوقاية من املخاطر املهنية
 :النهوض بالصحة والسالمة يف العمل  3.433 هدف

  
ربنامج : نسبة تغطية املقاوالت املستهدفة يف ال1.4.433مؤشر

 الوطين لتفتيش الشغل
:حتسني فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل يف جمال  4.433 هدف
 املراقبة 

  
: عدد اجلمعيات املتعاقد معها يف جمال حماربة 1.5.433مؤشر

 تشغيل األطفال
 محاية الفئات اخلاصة يف العمل : 5.433 هدف

  
محاية  : عدد اجلمعيات املتعاقد معها يف جمال2.5.433مؤشر

 حقوق املرأة يف العمل
 عدد املقاوالت املرتشحة جلائزة املساواة املهنية :3.5.433مؤشر 

  
نسبة تفعيل القرارات االسرتاتيجية للمجالس : 1.1.434مؤشر

 اإلدارية للمؤسسات املوجودة حتت الوصاية
 للعمال:تطوير أنظمة احلماية االجتماعية  1.434 هدف

 :434 برنامج
 ية االجتماعية للعمالالحما

 
 مسؤول البرنامج

مديرة احلماية االجتماعية 
 للعمال

 نسبة التعاضديات احملرتمة للقانون: 2.1.434مؤشر  

  
نسبة تطور عدد املستفيدين إثر تغيري نظام : 3.1.434مؤشر

 التعويض عن فقدان الشغل

  
طية عدد فئات املستقلني املدجمة يف نظام التغ: 1.2.434مؤشر

 االجتماعية
 :توسيع التغطية االجتماعية  2.434 هدف

 تطوير العمل االجتماعي لفائدة العمال : 3.434 هدف نسبة تنفيذ ملفات ضحايا حوادث الشغل: 1.3.434مؤشر  
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  -والمعادن الطاقةقطاع  -البيئة  و والمعادن الطاقة وزارة 

 جالبرام األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 :نسبة املوظفات يف مناصب املسؤولية 1.1.460مؤشر

 :حتسني وتعزيز الكفاءات  1.460 هدف

 : 460برنامج 
 الدعم و القيادة

 
 مسؤول البرنامج

مدير املوارد والشؤون العامة والنظم 
 املعلوماتية

 :معدل أيام تكوين الرجال يف السنة 1.2.1.460مؤشر
:معدل أيام تكوين النساء يف  2.2.1.460 مؤشر قة بالتكوين حسب اجلنس : نسبة التغطية املتعل2.1.460مؤشر

 السنة 
 :حتسني تدبري التجهيزات املكتبية  2.460 هدف : نسبة الكفاءة املكتبية 1.2.460مؤشر  
ومايت لقطاع الطاقة و :حتديث النظام املعل 3.460 هدف : معدل رقمنة االجراءات العملياتيةاملهنية و الداعمة 1.3.460مؤشر  

 : معدل توفر النظام املعلومايت لقطاع الطاقة و املعادن 2.3.460مؤشر   املعادن 
 االستهالك: عدد املصابيح ذات  1.1.4.460 مؤشر

 املنخفض 

 : عدد التجهيزات املركبة 1.4.460مؤشر
:استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية  4.460 هدف

 لطاقة لإلستعمال املعقلن ل

:عدد أجهزة التكييف املغرية  2.1.4.460 مؤشر
 بأجهزة ناجعة طاقيا 

: عدد سخانات املاء الشمسية 3.1.4.460 مؤشر
 املركبة 
 : عدد أنظمة اليقظة املركبة 4.1.4.460مؤشر
 : نسبة اخلرائط اجليولوجية املنجزة  1.1.1.426 مؤشر

 من اخلرائط اجليومعلوماتية  :نسبة التغطية الوطنية1.1.426مؤشر
:تزويد الرتاب الوطين بالبنية التحتية  1.426 هدف

 اجليوعلمية 

 : 426برنامج 
 الجيولوجيا و المعادن

 

 مسؤول البرنامج
 مدير املعادن واهليدركاربورات

 : نسبة اخلرائط اجليوفيزيائية املنجزة  2.1.1.426 مؤشر
يوكيميائية : نسبة اخلرائط اجل 3.1.1.426 مؤشر

 املنجزة 
 : نسبة اخلرائط اجليولوجية املرقمنة  4.1.1.426 مؤشر
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 :نسبة استغالل اخلرائط اجليوعلمية 2.1.426مؤشر  
 : نسبة الرخص املعدنية غري النشيطة احملررة 1.2.426مؤشر  

:إعطاء دينامية جديدة للقطاع املعدين  2.426 هدف
 الوطين 

  
عدد الرخص املعدنية املمنوحة يف إطار املنافسة  :2.2.426مؤشر

 باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج 
 املساطر اليت مت الرفع املادي عنها  نسبة: 3.2.426مؤشر  

  
نسبة تطور عدد الزيارات املنجزة للمراقبة التقنية : 1.3.426مؤشر

 للمنشآت املعدنية والشبه املعدنية
قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيما تعزيز  : 3.426 هدف

 يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت املعدنية
 :تقليص التبعية الطاقية الوطنية  1.427 هدف : نسبة القدرة الكهربائية املنشأة من الطاقات املتجددة1.1.427مؤشر  

 : 427برنامج 
 الطاقة
 

 مسؤول البرنامج
 مدير الكهرباء

 

 : اهلامش االحتياطي من الطاقة الكهربائية 1.2.427مؤشر  
 ضمان أمن إمدادات الطاقة : 2.427 هدف

 : مدة انقطاع الكهرباء املكافئة 2.2.427مؤشر  
 :تعميم الولوج إىل الطاقة  3.427 هدف :نسبة الكهربة القروية 1.3.427مؤشر  

  
لية املأخوذة من نسبة تطور عدد عينات املواد البرتو : 1.4.427مؤشر

تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيما  : 4.427 هدف أجل مراقبة اجلودة
 يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت الطاقية

  
: مدة تسليم نتائج حتاليل املواد البرتولية لزبناء خمتربات 2.4.427مؤشر

 واملعادنحتاليل املواد البرتولية التابعة لقطاع الطاقة 
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 -قطاع البيئة  - والبيئة والمعادن الطاقة وزارة   

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

 : 500برنامج 
 الريادة والدعم

 
 مسؤول البرنامج
 ون العامة رئيس القسم املايل و الشؤ 

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

 :حتديث وترشيد تدبري املوارد  2.500 هدف
: نسبة الرجال املستفيدين من  2.1.2.500مؤشر 

 التكوينات 
 البشرية معدل جناعة تدبري املوارد  :2.2.500مؤشر  
 نسبة النساء املرتشحات ملنصب مسؤولية: 3.2.500مؤشر  
 : معدل جناعة االداء لنظم املعلومات 4.2.500مؤشر  
 إدماج مقاربة النوع يف الربامج واألنشطة البيئية : 3.500 هدف : نسبة املشاريع املنجزة ملقاربة النوع والبيئة 1.3.500مؤشر  
 :تعزيز اإلطار القانوين واملراقبة البيئية  1.501 هدف ة تنفيذ املخطط الوطين للمراقبة البيئية:نسب1.1.501مؤشر  

 : 501برنامج 
ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية 

المستدامة وتعبئة الفاعلين 
 األساسيين

 مسؤول البرنامج
 الشراكة والتواصل والتعاون ةمدير 

 

يل اليت يسهر على إجنازها : نسبة القياسات والتحال1.2.501مؤشر  
 املخترب الوطين للدراسات ورصد التلوث 

:تقوية ودعم أجهزة املراقبة واليقظة البيئية والوقاية  2.501 هدف
 والتوقعات املستقبلية والتخطيط يف جمال البيئة والتنمية املستدامة 

: نسبة اجلهات اليت تبنت نظم املعلومات اجلهوية 2.2.501مؤشر  
 بيئة والتنمية املستدامةحول ال

 :نسبة املوافقات البيئية املسلمة سنويا3.2.501مؤشر  
 أنشطة التعاون الدويل املنجزة : نسبة4.2.501مؤشر  

: نسبة االتفاقيات املوقعة من أجل تطبيق 1.3.501مؤشر  
سيني وتعزيز التنمية :تعبئة الفاعلني األسا 3.501 هدف االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 

   املستدامة 
: نسبة املشاريع املنجزة بشراكة مع خمتلف الفاعلني 2.3.501مؤشر

 املعنيني 
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 : نسبة إجناز محالت الرتبية والتحسيس 3.3.501مؤشر  
 : نسبة املشاريع املنجزة من طرف مجعيات نسائية 4.3.501مؤشر  

  
ادجمت التغريات املناخية يف  : نسبة القطاعات اليت1.4.501مؤشر

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

 التنوع البيولوجي 
  

دجمت التنوع البيولوجي يف أ: نسبة القطاعات اليت 2.4.501مؤشر
 براجمها االسرتاتيجية 

 
الوطنية للتنوع نسبة تنفيد اسرتاتيجية وخطة عمل  :3.4.501مؤشر

 البيولوجي
 : نسبة معاجلة املياه العادمة 1.1.502مؤشر  

:احلفاظ على البيئة و حتسني ظروف عيش  1.502 هدف
 املواطن 

 : 502برنامج 
حماية وتثمين البيئة وتشجيع 
 االنتقال نحو االقتصاد االخضر

 
 مسؤول البرنامج

 مدير الربامج واإلجنازات

 طمر النفايات مبراكز طمر وتثمني النفايات : نسبة 2.1.502مؤشر  
 : نسبة املطارح املؤهلة 3.1.502مؤشر  

  
: عدد املشاريع املتعلقة بالوقاية من التلوث الصناعي 4.1.502مؤشر

 وتدبري املواد الكيماوية اخلطرة 

  
: عدد املشاريع املتعلقة حبماية وتثمني األوساط 1.2.502مؤشر

 :محاية وتثمني األوساط البيئية  2.502 هدف ري املندمج للساحل البيئية والتدب
 : نسبة إجناز التصاميم اجلهوية للساحل 2.2.502مؤشر  
 تشجيع االنتقال حنو االقتصاد األخضر : 3.502هدف   : عدد منظومات تثمني النفايات اليت مت خلقها1.3.502مؤشر  
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 تصاد األخضر و الرقميالتجارة و اإلق و وزارةالصناعة 

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية 1.1.470مؤشر  

 :تنمية املهارات وحتسني استغالل املوارد  1.470هدف 
 :470 برنامج

 دعم و قيادة
 

 مسؤول البرنامج
مدير املوارد البشرية و املالية و نظم 

 ون العامةاملعلومات و الشؤ 

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

 موظف 

  
 :نسبة النجاعة املكتبية 3.1.470مؤشر

 
 نسبة توفر النظم املعلوماتية: 1.2.470مؤشر  

 :حتديث النظام املعلومايت و ضمان توافره  2.470هدف 
  

: عدد مشاريع إزالة الطابع املادي للعمليات 2.2.470مؤشر
 املهنية والداعمة 

  
: عدد مناصب الشغل احملدثة بالقطاع 1.1.428مؤشر

 الصناعي 
 :إحداث نصف مليون منصب شغل اضايف  1.428هدف 

 : 428برنامج 
 التنمية الصناعية و إنعاش االستثمارات

 مسؤول البرنامج
 املدير العام للصناعة

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

  
اإلطار  : نسبة تقدم مراحل تفعيل و مواءمة1.1.429مؤشر

 القانوين
 توفري بيئة مالئمة للتنمية الرقمية : 1.429هدف 

 :429برنامج 
 االقتصاد الرقمي

 
 مسؤول البرنامج

 مية الرقميةوكالة التن
 

: نسبة النساء املستفيدات من  1.2.1.429مؤشر
 أنشطة التكوين والتحسيس

 :معدل إجناز مبادرات التكوين والتحسيس2.1.429مؤشر

 :عدد دور املواطن املفتوحة سنويا3.1.429مؤشر 

  
: عدد اخلدمات املقدمة بواسطة منصة 1.2.429مؤشر

 التشغيل البيين
 التحول الرقمي لالدارة الرقمية تسريع : 2.429هدف 
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عدد املشاريع الرقمية اليت طورها املخترب  :2.2.429مؤشر
 الرقمي

  
: عدد مشاريع البحث املطبقة يف جمال الذكاء 1.3.429مؤشر

 االصطناعى

: استخدام األداة الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية  3.429هدف 
 لالقتصاد املغريب

 
ة التقدم احملرز يف تشغيل منصةاملقاوالت :نسب2.3.429مؤشر

 الرقمية الصغرية واملتوسطة

 
: نسبة التقدم احملرز يف تشغيل منصة العمل 3.3.429مؤشر

 املخصصة للمقاولني الذاتيني

 
نسبة تشغيل منصة حمور الشركات احلديثة  :4.3.429مؤشر

 االنشاء
 : "نسبة احداث ورش "املصنع الذكي5.3.429مؤشر 
 حتسني جودة حياة املواطنني عن طريق الرقمنة : 4.429هدف  نسبة تشغيل منصة التحديات الوطنية: 1.4.429مؤشر 

  
: نسبة عصرنة نقاط البيع والباعة املتجولني 1.1.431مؤشر

 املهيكلني 
 :الرفع من تنافسية فاعلي القطاع املنظم  1.431هدف 

 : 431برنامج 
 ةتنمية التجارة و الجود

 
 

 مسؤول البرنامج
 املدير العام للتجارة

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

  
: عدد التحقيقات املنجزة يف السنة فيما خيص 1.3.431مؤشر

 احلماية التجارية 
احلماية التجارية ضد  : تنظيم الواردات وتعزيز 3.431 فهد

 غري العادلة للواردات املنافسة 

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

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

 التجارة اخلارجية 

 : تعزيز العالقات التجارية الدولية  6.431هدف  شاريع واليات التفاوض : عدد م1.6.431مؤشر  
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 - واللوجستيك والنقل التجهيز قطاع - الماء و واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 يةتنمية الشبكة الطرق : 1.408 هدف نسبة إجناز الطرق السريعة :1.1.408مؤشر

 : 408برنامج 
 برنامج الطرق

 
 مسؤول البرنامج

 مدير الطرق

  
: نسبة تقدم أشغال برنامج حتسني حالة املنشآت 1.2.408مؤشر
 الفنية 

 صيانة وحفظ الشبكة الطرقية  : 2.408 هدف
  

:نسبة الطرق اليت توجد يف حالة جيدة إىل 2.2.408مؤشر
 متوسطة 

  
ور اليت تعرف تراكما يف حوادث :نسبة هتيئة احملا1.3.408مؤشر
 السري 

 حتسني السالمة الطرقية  : 3.408 هدف

  
:نسبة تقدم أشغال إجناز املوانئ اجلديدة املنبثقة 1.1.409مؤشر

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

مومي برنامج الموانئ والملك الع
 البحري

 مسؤول البرنامج
مدير املوانئ وامللك العمومي 

 البحري.

 :نسبة اجناز مشاريع التوسيعات املينائية 2.1.409مؤشر  

  
: نسبة اجناز املشاريع البحرية املتعلقة حبماية 1.2.409مؤشر

 الساحل 
 احلماية الساحلية  : 2.409 هدف

 وير البحري :نسبة جاهزية مؤسسات التش1.3.409مؤشر  
ضمان سالمة املالحة الساحلية واملسامهة  : 3.409 هدف

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

 حتديد وتثمني امللك العمومي البحري  : 4.409 هدف
 : نسبة التحديد التقين للملك العمومي البحري 2.4.409مؤشر  
 : 411برنامج  حتسني السالمة الطرقية  : 1.411 هدف واملصابني جبروح خطرية نسبة تقليص عدد القتلى:1.1.411مؤشر  

برنامج النقل عبر الطرق والسالمة 
 الطرقية

 قة :اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات رخص السيا1.2.411مؤشر  
 الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة  : 2.411 هدف

 :اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات البطاقة الرمادية 2.2.411مؤشر  
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 لعربات النقل الطرقي للبضائع  املتوسط : السن1.3.411مؤشر  

 حتسني حالة حظرية عربات النقل الطرقي  : 3.411 هدف

 
 مسؤول البرنامج

مدير النقل عرب الطرق والسالمة 
 الطرقية.

 النقل الطرقي للمسافرين  :السن املتوسط لعربات2.3.411مؤشر  

 نسبة السفن التجارية األجنبية املفتشة :1.1.412مؤشر  
 ضمان مراقبة وتتبع السفن التجارية  : 1.412 هدف

 : 412برنامج 
 برنامج المالحة التجارية

 مسؤول البرنامج
 مديرة املالحة التجارية

 عدد السفن التجارية الوطنية املفتشة :2.1.412مؤشر  
 عدد العمليات املشرتكة للبحث واإلنقاذ :1.2.412مؤشر  

 حتسني مراقبة املالحة البحرية  : 2.412 هدف
 :عدد املخالفات لقواعد حركة السفن التجارية2.2.412مؤشر  

ستمر نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين امل :1.1.420مؤشر نسبة النساء املستفيدات من التكوين  : 1.1.1.420مؤشر
 حسب اجلنس 

 تعزيز املهارات بطريقة عادلة  : 1.420 هدف
 : 420برنامج 

 برنامج القيادة والتوجيه
 

 مسؤول البرنامج
مدير االسرتاتيجية والربامج والتنسيق 

 بني أنواع النقل.

 نسبة الرجال املستفيدين من التكوين  : 2.1.1.420 مؤشر

 ملديري للمعلوميات :نسبة تقدم وضع املخطط ا1.2.420مؤشر  
االستجابة للحاجيات املعرب عنها يف جمال  : 2.420 هدف

 األنظمة املعلوماتية 

 تنفيذ األحكام  : 3.420 هدف :نسبة تنفيذ االحكام القضائية 1.3.420مؤشر  
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 -قطاع الماء  -وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء

 البرامج دافاأله المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

 تقوية الكفاءات بواسطة التكوين املستمر  : 1.600 هدف : نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  1.1.600مؤشر
 : 600برنامج 

 قيادة وحكامة

 

 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

 : معدل فعالية تدبري املوارد البشرية 1.2.600مؤشر  

 حتسني فعالية تدبري املوارد البشرية  : 2.600 هدف

 
 نسبة النساء يف مناصب املسؤولية: 2.2.600مؤشر

 : معدل التعبئة اإلضافية للمياه السطحية 1.1.601مؤشر  

 د : حتديد وتعبئة املوارد املائية لتوفري الدائم للماء يف البال1.601 هدف
 :601 برنامج

التدبري واحلفاظ على املاء 
 وتنميته

 

 مسؤول البرنامج

 الكاتب العام

 

  
: معدل عصرنة شبكات القياس على مستوى 2.1.601مؤشر

 األحواض املائية  وكاالت

 : معدل الرضا على طلب املاء من خالل السدود 1.2.601مؤشر  

 : حتسني تدبري املاء 2.601 هدف
  

: عدد الفرشات املياه اليت هلا حق األولوية تتوفر 2.2.601مؤشر
 على عقد فرشة مائية 

نسبة التلميذات باملدارس  : 1.1.3.601 مؤشر
 القروية املستفيدات من مشاريع الصرف الصحي

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

املخاطر املتعلقة  احلد من املسامهة يفمكافحة التلوث و  : 3.601 هدف
 باملاء 
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نسبة النساء املستفيدات من  : 1.2.3.601 مؤشر 
 احلماية من الفيضانات

نسبة املناطق املغمورة املستفيدة من عملية : 2.3.601مؤشر
 املعاجلة

 النسبة املئوية لتحديد امللك العمومي املائي :3.3.601مؤشر 

 دة املتوسطة لإلنذار يف احلاالت العادية العامة : امل1.1.414مؤشر  
حتسني نظام اإلنذار لألرصاد اجلوية للمسامهة يف حفظ  : 1.414 هدف

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

 : 414برنامج 

 األرصاد اجلوية

 

 مسؤول البرنامج

 مدير األرصاد اجلوية الوطنية

 : املدة املتوسطة لإلنذار البحري 2.1.414مؤشر  

 : عدد اللغات واللهجات إلذاعة النشرات اجلوية 3.1.414مؤشر  

  
: نسبة جناح التوقعات على املدى القصري : ثالثة 1.2.414مؤشر
 أيام 

 :حتسني جودة التوقعات الرصدية  2.414 هدف

 ان قطاع الطريان : نسبة جناح التوقعات يف ميد1.3.414مؤشر  
اقتصادية -حتسني املواكبة ملختلف القطاعات السسيو : 3.414 هدف

   واجملتمع املدين 
: نسبة جناح التوقعات للقطاعات األخرى: 2.3.414مؤشر

 الفالحة، النقل الطرقي والسككي، املاء، الطاقة،.. اخل 
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  - قطاع الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي -بة المقيمين بالخارج إلفريقي و المغار ا التعاون و الخارجية الشؤون وزارة

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 
 : نسبة امتالك مباين الدولة 1.1.120مؤشر

 :تقوية و تعزيز الشبكة الدبلوماسية و القنصلية  1.120 هدف

 : 120برنامج
 دعم وقيادة

 
 مسؤول البرنامج

ملالية ونظم مدير الشؤون ا
 املعلومات واللوجستيك

 : عدد املباين اخلاضعة لإلصالح والرتميم 2.1.120مؤشر  
 عدد األشخاص املستفيدين من التكوين: 1.2.120مؤشر عدد املستفيدات من التكوين:  1.1.2.120مؤشر

:تقوية وتأهيل املوارد البشرية وحتديث األنظمة  2.120 هدف
 واصل املعلوماتية وأنظمة الت

 : عدد مناصب املسؤولية2.2.120مؤشر عدد النساء يف مناصب املسؤولية:  1.2.2.120 مؤشر
عدد النساء الدبلوماسيات : 1.3.2.120 مؤشر

األجانب املستفيدات من التكوين باألكادميية املغربية 
 للدراسات الدبلوماسية

تكوين عدد الدبلوماسيني األجانب املستفيدين من ال:3.2.120مؤشر
 باألكادميية املغربية للدراسات الدبلوماسية

  
: معدل املطابقة على مستوى أمن األنظمة املعلوماتية 4.2.120مؤشر

 (DNSSI)مع اخلطة الوطنية لسالمة األنظمة املعلوماتية 

  
:معدل إجناز املشاريع املربجمة يف إطار خارطة الطريق 5.2.120مؤشر

 عة أمن نظم املعلومات والتحضر املنجزة خالل عملية مراج

  
: عدد االتصاالت على مستوى عال لتقوية روابط 1.1.108مؤشر

الصداقة مع باقي الدول )اجتماعات، مشاورات سياسية، جلن مشرتكة، 
 ...)زيارات 

دعم العالقات الثنائية واملتعددة األطراف وتقوية  : 1.108 هدف
لوطنية والرتويج للنموذج مكتسبات املغرب فيما يتعلق بالقضية ا

 املغريب واإلصالحات الكربى املنجزة 

 : 108برنامج 
العمل الديبلوماسي 

 وإشعاع المغرب
 مسؤول البرنامج

 
 السفري، الكاتب العام 

 : معدل احلفاظ على عالقات الصداقة والتعاون 2.1.108مؤشر  

  
مهفيها :عدد املنظمات اإلقليمية والدولية اليت يسا3.1.108مؤشر

 املغرب 
:عدد االتفاقيات ذات الطابع  1.4.1.108 مؤشر

 السياسي 
 ملعاهدات والربوتوكوالت املوقعة : عدد االتفاقيات، ا4.1.108مؤشر

 املصادق عليها من طرف املغرب 
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:عدد االتفاقيات ذات الطابع  2.4.1.108 مؤشر
 االقتصادي 

طابع الثقايف :عدد االتفاقيات ذات ال3.4.1.108مؤشر 
 املربمة من طرف املغرب 

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

:األجل املتوسط لتسليم وثائق احلالة  1.1.1.109 مؤشر
 املدنية 

 :األجل املتوسط لتسليم الوثائق للمستفيدين 1.1.109مؤشر

:ضمان جودة اخلدمات القنصلية و ضمان احلقوق  1.109 هدف
 االجتماعية ملغاربة العامل 

 : 109برنامج 
الشؤون القنصلية 

 واالجتماعية
 مسؤول البرنامج

مدير الشؤون  السفري،
 القنصلية واالجتماعية

جل املتوسط لتسليم بطاقة :األ 2.1.1.109مؤشر
 التعريف 

 :األجل املتوسط لتسليم تأشرية  3.1.1.109 مؤشر

  
: العدد املتوسط للوثائق املسلمة من طرف كل موظف 2.1.109مؤشر

 قنصلي يف اليوم 

  
: عدد الطلبات والشكايات املتوصل هبا خبصوص 3.1.109مؤشر

 العمل القنصلي 

  
بة امللفات املعاجلة عن طريق موعد )تأشرية. وثائق : نس4.1.109مؤشر

  (احلالة املدنية. بطاقات التعريف الوطنية. جوازات السفر

  
: عدد اللجان املشرتكة املنعقدة للدفاع عن مصاحل 5.1.109مؤشر

 املغاربة املقيمني باخلارج 

  
 عدد االجتماعات الثنائية واملتعددة االطراف اليت:1.2.109مؤشر

 :حتسني تدبري شؤون االجانب باملغرب  2.109 هدف شارك هبا املغرب 
 :املدة املتوسطة ملعاجلة الطلبات املتوصل هبا 2.2.109مؤشر  
  



  الصفحـة | 80
 

 - بالخارج المقيمين المغاربةقطاع  –التعاون اإلفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج  وزارة الشؤون الخارجية و    

 البرامج األهداف ؤشراتالم المؤشرات الفرعية

 
 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية 1.1.160مؤشر

 :حتديث االدارة  1.160 هدف

 : 160برنامج 
 قيادة وحكامة

 مسؤول البرنامج
مدير املوارد البشرية واملالية 

 ونظم املعلومات

 : معدل توافر نظم املعلومات 2.1.160مؤشر  
 ىل التكوين : نسبة الولوج إ3.1.160مؤشر  

 : نسبة النساء يف مراكز املسؤولية 4.1.160مؤشر  

من مغاربة  :عدد املستفيدين سنويا1.1.1.112 مؤشر
 العامل من الربامج الثقافية 

: عدد املستفيدين سنويا من مغاربة العامل من الربامج 1.1.112مؤشر
 الثقافية والرتبوية واالجتماعية 

هلوية الوطنية للمغاربة املقيمني :احلفاظ على ا 1.112 هدف
 باخلارج ومحاية حقوقهم 

 : 112برنامج 
 مغاربة العالم

 
 مسؤول البرنامج

 العام الكاتب

من مغاربة  :عدد املستفيدين سنويا2.1.1.112 مؤشر
 العامل من الربامج االجتماعية

من مغاربة  عدد املستفيدين سنويا :3.1.1.112 مؤشر
 الرتبويةالعامل من الربامج 

لفائدة  : نسبة معاجلة الشكايات1.2.1.112 مؤشر
وطلبات املساعدة القضائية  : نسبة معاجلة الشكايات2.1.112مؤشر مغاربةالعامل 

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

 باخلارج  اءات املغربية املعبأة: عدد الكف1.2.112مؤشر  
 :تشجيع مسامهة مغاربة العامل يف تنمية املغرب  2.112 هدف

  
: عدد حاملي املشاريع من مغاربة العامل واليت متت 2.2.112مؤشر

 مواكبتها من طرف الوزارة 
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 : العدد الرتاكمي للشركاء املعبئني 1.1.3.112مؤشر
فيما يتعلق  كة والتعاون املربمة: عدد اتفاقيات الشرا 1.3.112مؤشر

 بشؤون املغاربة املقيمني باخلارج 

 :تعزيز احلكامة يف جمال مغاربة العامل  3.112 هدف

: العدد الرتاكمي التفاقيات الشراكة  2.1.3.112 مؤشر
 على املستوى الدويل 

  
: عدد التظاهرات واللقاءات املنظمة من طرف الوزارة 2.3.112مؤشر
 ب وباخلارج باملغر 

  
: عدد املستفيدين من برامج مجعيات املغاربة املقيمني 3.3.112مؤشر

 باخلارج املدعمة من طرف الوزارة 

  
عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من املساعدة  :1.1.113مؤشر

  االجتماعية واإلنسانية

:تسهيل إدماج املهاجرين والالجئني داخل اجملتمع  1.113 هدف
 ملغريب ا

 : 113برنامج 
 الهجرة واللجوء

 
 مسؤول البرنامج
 مدير شؤون اهلجرة

 

عدد املهاجرين والالجئني  : 1.2.1.113 مؤشر
 املستفيدين من الرتبية غري النظامية

:عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من برنامج 2.1.113مؤشر
 التعليم والثقافة

الالجئني عدد املهاجرين و  : 2.2.1.113 مؤشر
 املستفيدين من التعليم األويل

عدد املهاجرين والالجئني  : 3.2.1.113 مؤشر
 املستفيدين من تعليم اللغات والثقافة املغربية

: عدد املهاجرين و الالجئني  4.2.1.113 مؤشر
 املستفيدين من الدعم و املساعدة 

 
ين من التكوين عدد املهاجرين والالجئني املستفيد :3.1.113مؤشر

 املهين واملصاحبة من أجل اإلدماج يف سوق الشغل
 

 
عدد األنشطة املنظمة من طرف الوزارة فيما خيص :1.2.113مؤشر

 قضايا اهلجرة واللجوء
تعزيز التوعية وتدخل الشركاء الفاعلني يف جمال  : 2.113 هدف
 اهلجرة
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 -الوطني والتعمير التراب إعدادقطاع  - وسياسةالمدينة واإلسكان والتعمير الوطني التراب وزارة إعداد       

 البرامج األهداف المؤشرات

 : نسبة التغطية بوثائق التعمري 1.1.602مؤشر
 : 602برنامج  :تعميم تغطية الرتاب الوطين بوثائق التعمري  1.602 هدف

التعمير و الهندسة 
 المعمارية

 
 مسؤول البرنامج
 مدير التعمري.

 

 : نسبة التغطية بوثائق التعمريتأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع 2.1.602مؤشر
 :إعداد دالئل مرجعية، معايري وتوجهات لتأطري التعمري  2.602 هدف : عدد الدالئل املرجعية واملعايري التقنية والقانونية املعتمدة 1.2.602مؤشر
 مدة : عدد الدراسات االستشرافية والوقائية املعت1.3.602مؤشر

 :دعم االرتقاء حنو تعمري مستدام  3.602 هدف
 : عدد الدراسات املعتمدة للتأهيل وتدارك اخلصاص 2.3.602مؤشر
 : معدل تنفيذ برنامج إعداد املواثيق املعمارية واملناظر الطبيعية 1.4.602مؤشر

 الرتاث املبين :تعزيز اجلودة املعمارية واملناظر الطبيعية وصوهنا واحلفاظ على  4.602 هدف
 : نسبة تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار 2.4.602مؤشر
: نسبة اإلجابة عن اإلشكاليات اجملالية حسب حاجيات النساء والرجال من 1.1.603مؤشر

 خمتلف الفئات 
عتماد آليات :معاجلة اإلشكاالت اجملالية عرب بلورة خربات استشرافية وموضوعاتية وا 1.603 هدف

 التخطيط االسرتاتيجي. 
 :603 برنامج

إعداد التراب و دعم 
 التنمية الترابية

 مسؤول البرنامج
 مديرة إعداد الرتاب الوطين

 

: عدد أدوات التخطيط االسرتاتيجي ومشاريع التنمية الرتابية املنجزة لالستجابة 1.2.603مؤشر
 حلاجيات النساء والرجال من خمتلف الفئات 

 مواكبة اجملاالت يف إعداد رؤية اسرتاتيجية للتنمية ودعم برنامج التنمية اجملالية : 2.603 هدف

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

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية: 1.1.610مؤشر
 :عقلنة التنظيم و ترشيد تدبري املوارد  1.610 هدف

 : 610برنامج 
الدعم والمصالح 

 المتعددة
 
 

 : نسبة النساء املستفيدات من التكوين 2.1.610مؤشر
 ملكتبية : نسبة النجاعة ا3.1.610مؤشر
 : عــدد مسـالــك التكويــن املعتمــدة 1.2.610مؤشر

 :توفري تكوين ناجع وذو جودة يستجيب ملتطلبات سوق الشغل  2.610 هدف
 : تكلـفـة التكويــن لطالــب واحــد 2.2.610مؤشر
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 مسؤول البرنامج : نسبة التمويل الذايت 3.2.610مؤشر 
مدير املوارد البشرية 

 والوسائل العامة
 

: تنمية البحث واخلربات و االرتقاء مبؤسسات التكوين إىل قطب للكفاءات يف  3.610 هدف صـل عليـها من طرف النساء و الرجال : عـدد شواهــد الدكتـوراه احمل1.3.610مؤشر 
 : عدد اإلصدارات العلمية من قبل الرجال والنساء 2.3.610مؤشر  عمارية، التعمري وإعداد الرتابميادين اهلندسة امل

 دمات املقدمة للمرتفقني : معدل رقمنة اخل1.4.610مؤشر 
 : نسبة توفر املنصة املعلوماتية 2.4.610مؤشر  اخلدمة املقدمة:تعزيز التواصل و نظم املعلومات و حتسني جودة  4.610 هدف

 : معدل الرقمنة بالنسبة ملهن الوزارة 3.4.610مؤشر
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 -مدينة ال وسياسة اإلسكانقطاع  - اسةواإلسكان وسي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير    

 البرامج األهداف المؤشرات

 : 620برنامج  :حتسني جناعة تدبري املوارد البشرية  1.620 هدف معدل جناعة تدبري املوارد البشرية: 1.1.620مؤشر
 دعم وقيادة

 مسؤول البرنامج
 مدير املوارد البشرية والشؤون املالية والعامة

 :حتسني تدبري املكتبيات  2.620 هدف جناعة تدبري املكتبيات  : نسبة1.2.620مؤشر

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

 : معدل أيام التكوين 2.3.620مؤشر

 ة السكن الغري الالئق وحتسني ظروف عيش الساكنة :حمارب 1.604 هدف : نسبة القضاء على السكن غري الالئق 1.1.604مؤشر

 : 604برنامج 
 السكنى وتاطير القطاع

 مسؤول البرنامج
 مديرة السكىن

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

 :تنويع عرض السكن  3.604 هدف إنتاج السكن االجتماعي  : معدل 1.3.604مؤشر
:حتسني نوعية البناء من خالل تعزيز الرتسانة الفنية والتنظيمية، وكذلك تطوير  4.604 هدف  عدد املعايري املنتجة: 1.4.604مؤشر

 : عدد املقاوالت املصنفة واملرتبة يف قطاع اإلسكان 2.4.604مؤشر قدرات القدرة التنافسية للشركات العاملة يف القطاع العقاري املغريب. 

 سبة إجناز مشاريع سياسة املدينة: ن1.1.605مؤشر

 :مرافقة املدن واملراكز احلضرية اجلديدة  1.605 هدف

 : 605برنامج 
 سياسة المدينة

 مسؤول البرنامج
 مدير سياسة املدينة

 املعامل املايل : 2.1.605مؤشر

 املعامل املايل الرتاكمي : 3.1.605ؤشرم
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  يئيوالب واالجتماعي االقتصادي المجلس     

 البرامج األهداف المؤشرات

: عدد التقارير واآلراء املصادق عليها مقارنة بعدد التقارير واآلراء املربجمة يف 1.1.129مؤشر
 برنامج عمل اجمللس

الرفع من جودة إنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتعزيز  : 1.129هدف 
 قابلية توصياته للتطبيق

 : 129برنامج 
همة في تحسين السياسات العمومية المسا

 و النهوض بالديمقراطية التشاركية
 مسؤول البرنامج

األمني العام للمجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والبيئي

 

: نسبة التقارير واآلراء املصادق عليها باإلمجاع مقارنة بالعدد اإلمجايل 2.1.129مؤشر
 العامةللتقارير واآلراء املصادق عليها من قبل اجلمعية 

: نسبة إنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي اليت تأخذ بعني 3.1.129مؤشر
 االعتبار مقاربة النوع

 : عدد املواطنني واملواطنات الذي متت استشارهتم يف إطار املقاربة التشاركية1.2.129مؤشر
 تعزيز آليات الدميقراطية التشاركية : 2.129 هدف

 نسبة جلسات اإلنصات واالستماع املنظمة من لدن اجمللس :2.2.129مؤشر
 : عدد الشراكات املنفذة فعليا1.3.129مؤشر

 تعزيز أداء اجمللس يف جمال التواصل والشراكات والتعاون : 3.129 هدف
 : عدد األنشطة املنظمة يف إطار اتفاقيات الشراكة أو مشاريع التعاون2.3.129مؤشر
د ورشات تقدمي اخلالصات والتوصيات مقارنة بعدد التقارير واآلراء : عد3.3.129مؤشر

 املصادق عليها
 نسبة جناعة تدبري املكتبيات :1.4.129مؤشر

ةدء اجمللس يف جمال احلكامة والقياحتسني أدا 4.129 هدف  معدل حتديث ورقمنة أنظمة املعلومات باجمللس :2.4.129مؤشر 
 ني املستفيدين من التكويننسبة املوظف :3.4.129مؤشر
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 المجلس األعلى للسلطة القضائية     

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

 : نسبة تصفية القضايا1.1.131مؤشر 
 وترية تصفية القضايا رفع : 1.131هدف 

 : 131برنامج 
 السلطة القضائية
 مسؤول البرنامج
ى األعل األمني العام للمجلس

 القضائيةللسلطة 

 : معدل أجال البت يف القضايا2.1.131مؤشر 
 احملاكم موضوع تشخيص الوضعية القضائية : نسبة1.2.131مؤشر 

 ختليق القضاء ودعم نزاهته : 2.131 هدف
 : نسبة احملاكم موضوع تفتيش قضائي ال مركزي2.2.131مؤشر 
لة على : نسبة األحباث والتحريات املنجزة واحملا3.2.131مؤشر 

 أنظار اجمللس
 نسبة معاجلة الشكايات والتظلمات :4.2.131مؤشر 
 : نسبة رقمنة البيانات املتعلقة بالقضاة1.3.131مؤشر 

:نسبة رقمنة املساطر املتعلقة بتدبري املوارد البشرية 2.3.131مؤشر  حتديث وسائل وأساليب عمل اجمللس :3.131 هدف
 العاملة باجمللس

نسبة استفادة القضاة الذكور من التكوينات :1.1.4.131مؤشر
 من التكوينات والتداريب :نسبة استفادة القضاة1.4.131مؤشر والتداريب

نسبة استفادة القاضيات من التكوينات :2.1.4.131مؤشر  ترشيد وتثمني املوارد :4.131 هدف
 والتداريب

نسبة استفادة العاملني الذكور من :1.2.4.131مؤشر
:نسبة استفادة العاملني باجمللس من التكوينات 2.4.131مؤشر لتكوينات والتداريبا

نسبة استفادة العامالت باجمللس من :2.2.4.131مؤشر والتداريب
 التكوينات والتداريب

  

   :معدل النجاعة املكتبية3.4.131مؤشر 
   نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية :4.4.131مؤشر 
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 للتخطيط السامية ةالمندوبي

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

: نسبة استعمال النظم املعلوماتية يف مراحل 1.1.150مؤشر 
 التدبري 

: تنمية املوارد البشرية وتثمني  1.150 هدف
 : 150برنامج  الكفاءات 

 القيادة والدعم
 

 مسؤول البرنامج
 مدير املوارد البشرية والشؤون العامة

 : نسبةجناعة تدبري املوارد 2.1.150مؤشر 
: التكلفة السنوية املتوسطة للعتاد املعلومايت 3.1.150مؤشر 

 املكتيب 
 عدد أيام /فرد/تكوين يف السنة :4.1.150مؤشر 
: عدد الوثائق اليت متت مباشرهتا على بوابة 1.2.150مؤشر 

 ا على بوابة الرصد "أحبث" وعدد املعلومات والتنبيهات اليت مت نشره
:رفع من امكانيات مباشرة األدب  2.150 هدف

 الرمادي املنشور باملغرب و تنبيهات الرصد و اليقظة 
من الزيارات على اخلط لبوابة  ع:الرف 3.150 هدف : عدد حتميالت املنشورات 1.3.150مؤشر 

 املندوبية السامية للتخطيط 
 :تأمني مركز املعطيات للمندوبية  4.150 هدف علومايت ملا: معدل مستوى األمن 1.4.150مؤشر 
 نسبة النساء املستفيدات من التكوين :1.5.150مؤشر 

تقوية األنشطة الداعمة ملبدأ  : 5.150 هدف
 املساوات بني اجلنسني

نسبة اإلناث ضمن موظفي املندوبية السامية  :2.5.150مؤشر  
 للتخطيط

 احملدثة : عدد املؤشرات 1.1.126مؤشر 

:توسيع التغطية املوضوعاتية  1.126 هدف
واجلغرافية للعمليات االحصائية وحتسني مسلسل 

 جتميع ، معاجلة و نشر املعلومة االحصائية

 : 126برنامج 
إنتاج المعلومة اإلحصائية والحسابات 

 الوطنية
 

 مسؤول البرنامج
 و احملاسبة الوطنية املدير العام لإلحصاء

 عدد البحوث ذات متثيلية جهوية : 2.1.126مؤشر 

:عدد الوحدات اإلحصائية املبحوثة باستعمال 3.1.126مؤشر 
 الوسائل احلديثة لتكنولوجية التواصل والنشر 

: عدد األيام بني تاريخ نشر النتائج و اجلدول 4.1.126مؤشر 
 الزمين الوطين للنشر
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كخرائط   عدد السالسل اإلحصائية اليت تنشر :1.2.126مؤشر 
 موضوعاتية

تطوير نشر املعطيات االحصائية  : 2.126 هدف
 اجملالية

عدد السالسل اجلديدة املدجمة يف بنك  :1.3.126مؤشر 
 (BDS)املعلومات اإلحصائية 

:تنمية وتطوير االحصائيات  3.126 هدف
 االدارية. 

 
: عدد األيام بني تاريخ نشر النتائج و اجلدول 1.4.126مؤشر
 الوطين للنشر الزمين 

: انتاج ونشر احلسابات الوطنية  4.126 هدف
حسب املعايري  2007واجلهوية وفق سنة األساس 

 الدولية مع احرتام آجال النشر. 
: معدل إجناز أشغال سنة االساس اجلديدة 1.5.126مؤشر 

2014  
: وضع احلسابات الوطنية حسب  5.126 هدف

 سنة أساس جديدة. 
قة توقعات امليزانية اإلقتصادية مقارنة : د1.1.127مؤشر 

: ضمان جودة التوقعات على املدى  1.127 هدف باإلجنازات 
 القريب و املتوسط 

 : 127برنامج 
الدراسات واألبحاث السوسيو 

اقتصادية والديموغرافية والدراسات 
المتعلقة بالتنمية المستدامة ، التوقعات 

 والمستقبلية
 مسؤول البرنامج

 قعات و املستقبلية مدير التو 

: تقرير سنوي عن سناريوهات التطورات 2.1.127مؤشر 
 السوسيواقتصادية 

الفصلية ، الظرفية : عدد النشرات و اللمحات1.2.127مؤشر 
 املوزعة خالل السنة 

: تطوير و حتسني الدراسات و  2.127 هدف
 التحاليل و التوقعات املتعلقة بالظرفية االقتصادية 

 
 رير السنوية : عدد التقا1.3.127مؤشر

:اعداد تقارير سنوية حول الدراسات  3.127 هدف
 السوسيواقتصادية والدميغرافية والسكانية يف املغرب 

: معدل االندماج حمسوب على مدى سنة منذ 1.1.128مؤشر 
 التخرج 

: ضمان التكوين االساسي يف  1.128 هدف
 سلك مهندسي الدولة 

 : برنامج 128
االطر في مجال االحصاء تكوين 

 واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات
 مسؤول البرنامج

مدير املعهد الوطين لإلحصاء واالقتصاد 
 .التطبيقي

 : معدل خترج دفعة مهندس الدولة 2.1.128مؤشر 

 الرجال INSEA :1.3.1.128مؤشر
 : معدل خترج دفعة مهندس الدولة حسب اجلنس3.1.128مؤشر

 النساء  INSEA :2.3.1.128مؤشر
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: عدد األحباث العلمية املنشورة حسب النوع 1.2.128مؤشر 
منشورات أولية، مقاالت يف اجملالت الوطنية، مقاالت يف اجملالت 

 املفهرسة ، كتب، فصول يف كتب 

: تقوية البحث العلمي يف وحدات  2.128 هدف
التعليم و البحث واعطاء خدمات فيما يتعلق 

 املستمر و اخلربة بالتكوين 
 ت العلمية : عدد البحوث واملقاال1.3.128مؤشر 

ضمان تنمية و تأزر بني مكونات :  3.128 هدف
 مهمة املدرسة

 : معدل اإلدماج يف سوق الشغل 2.3.128مؤشر 

 النساء  ESI: 1.3.3.128مؤشر
 عدل التخرج حسب اجلنسم: 3.3.128مؤشر

 الرجال ESI: 2.3.3.128مؤشر
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  سجون وإعادة اإلدماجالمندوبية العامة إلدارة ال

 البرامج األهداف المؤشرات المؤشرات الفرعية

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

:حتسني ظروف إيواء النزالء و  1.312 هدف
 النزيالت 

 :312 برنامج
 السجنى الشأنسياسة تدبير 

 إدماج السجناءوإعادة 
 

 مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

 

 إناث  -: معدل شغل املؤسسات السجنية  2.1.1.312 مؤشر
 : املساحة املتوسطة لكل سجني : ذكور 1.2.1.312مؤشر

 : املساحة املتوسطة لكل سجني 2.1.312مؤشر
 : املساحة املتوسطة لكل سجني: إناث  2.2.1.312 مؤشر
 : عدد السجناء لكل طبيب  1.3.1.312مؤشر

 أسنان  : عدد السجناء لكل طبيب 2.3.1.312 مؤشر : معدل الرعاية الصحية 3.1.312مؤشر
 : عدد السجناء لكل ممرض 3.3.1.312 مؤشر 
 : معدل ولوج السجناء للتعليم:ذكور 1.1.2.312مؤشر 

 : معدل ولوج السجناء للتعليم 1.2.312مؤشر

هتيئ النزالء و النزيالت بصفة عادلة : 2.312 هدف
 إلعادة إدماجهم 

 : معدل ولوج السجناء للتعليم:إناث 2.1.2.312 مؤشر 
 : معدل ولوج السجناء للتكوين املهين: ذكور 1.2.2.312مؤشر 

 : معدل ولوج السجناء للتكوين املهين 2.2.312رشمؤ
 ملهين: إناث : معدل ولوج السجناء للتكوين ا2.2.2.312 مؤشر 
: معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و الفين: 1.3.2.312مؤشر 

 ذكور 
 : معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و الفين 3.2.312مؤشر

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

 : معدل ولوج السجناء لربامج حمو األمية 4.2.312مؤشر مية: ذكور : معدل ولوج السجناء لربامج حمو األ 1.4.2.312مؤشر 
 : معدل ولوج السجناء لربامج حمو األمية: إناث  2.4.2.312مؤشر 

 : نسبة السجناء املستفيدين من عائد الكلفة 5.2.312مؤشر  
 النهار  : معدل احلراسة1.1.3.312 مؤشر 

:تعزيز أمن و سالمة املؤسسات  3.312 هدف : معدل احلراسة  1.3.312مؤشر
 :معدل احلراسة بالليل  2.1.3.312مؤشر  السجنية 
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 : معدل الفرار: ذكور  1.2.3.312مؤشر 
 : معدل الفرار 2.3.312مؤشر

 : معدل الفرار: إناث 2.2.3.312مؤشر 

 : معدل احلوادث 3.3.312مؤشر 

 ملوارد البشرية : معدل جناعة تدبري ا 1.4.312 مؤشر  

 :حتديثاإلدارة 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 املستمر  3.4.312 مؤشر

: نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  2.3.4.312.مؤشر.  حسب اجلنس 
 إناث  -املستمر
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 التحرير جيش  المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

 البرامج األهداف المؤشرات

 فحصها وتقييمها  : عدد الوثائق املسرتجعة من اخلارج واليت مت1.1.030مؤشر

 وجيش التحرير املغريب  :احلفاظ على ذاكرة املقاومة 1.030 هدف

 : 030برنامج 
قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش 

 التحرير
 

 مسؤول البرنامج
املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء 

 جيش التحرير

 : عدد زوار فضاءات الذاكرة التارخيية للمقاومة وجيش التحرير 2.1.030مؤشر

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

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

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

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

 : نسبة ملفات التغطية الصحية اليت مت إرجاع مصاريفها 3.2.030مؤشر

 تقوية كفاءة املوارد البشرية : عدد متوسط الساعات املخصصة ل1.3.030مؤشر
 :حتسني وجتويد تدبري املوارد  3.030 هدف

 : جناعة تدبري املكتبيات 2.3.030مؤشر

 

 

 

 




