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 األمانة العامة للحكومة 

 املؤشرات دهاا األ الربامج
 

 : 121برانمج 
تابري وتنسيق العمل التشريعي 

 والتنظيمي للحكومة
 

 :مسؤول الربانمج 
 مدير الشؤون االدارية و املالية

لتنظيمية املتعلقة حبق أتسيس السهر على تطبيق النصوص التشريعية وا : 1.121دها  
 اجلمعيات

حسان متوسط مدة دراسة اللجنة املعنية لطلبات الرتخيص ابلتماس اإل : 1.1.121املؤشر 
 العمومي
متوسط مدة دراسة طلبات االعرتاف ابملنفعة العامة اليت صاغتها  : 2.1.121املؤشر 

 اجلمعيات وتقدميها إىل رئيس احلكومة الختاذ القرار
السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابملهن املنظمة  : 2.121  دها

 واهليئات املهنية
 متوسط مدة إصدار الرتاخيص ملزاولة املهن املنظمة : 1.2.121املؤشر 

 حتسني تكلفة و تدبري وظائف الدعم : 3.121دها  
 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية : 1.3.121املؤشر 

 نسبة النجاعة املكتبية : 2.3.121املؤشر 
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 الوزارة املنتابة لاى رئيس احلكومة املكلفة ابالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

عدد النصوص التنظيمية املنجزة يف  :  1.1.1.124مؤشر 
عدد اإلجراءات املنجزة إلرساء وظيفة عمومية  :  1.1.124مؤشر  جمال الوظيفة العمومية

 منصفة مبنية على نظام الكفاءات

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة  : 1.124دها  
 مبنية على نظام الكفاءات

 : 124 برانمج
إصالح اإلدارة وتطوير 
 اخلامات العمومية

 
 مسؤول الربانمج :

 مدير املوارد البشرية واملالية

د اإلجراءات املنجزة لتحقيق التدبري عد :  2.1.1.124مؤشر 
 ابلكفاءات

نسبة التأنيث ابملناصب العليا ومناصب  :  1.2.1.124مؤشر 
 املسؤولية ابإلدارة العمومية

نسبة إجناز برانمج "مأسسة املساواة بني  :  2.1.124مؤشر 
  "اجلنسني ابلوظيفة العمومية

  
لومايت املشرتك للموارد نسبة تعميم النظام املع :  3.1.124مؤشر 

 البشرية ابإلدارات العمومية

نسبة ال مركزة االختصاصات التقريرية  :  1.1.2.124مؤشر 
 بناء على التصاميم املديرية لالمتركز 

نسبة إجناز اإلجراءات الالزمة لتفعيل خارطة  :  1.2.124مؤشر 
 طريق الالتركيز اإلداري

تقدمي  حتسني وتوسيع وتنويع :  2.124دها  
 اخلدمات العمومية

نسبة احرتام املواقع النموذجية ملعايري  :  1.2.2.124مؤشر 
 النظام املرجعي لالستقبال

نسبة إجناز الوحدات النموذجية وفق النظام  :  2.2.124مؤشر 
 املرجعي لالستقبال لضمان مساواة ولوج األشخاص للمرافق العمومية

ق الفعلي للمعايري املتعلقة نسبة التطبي :  2.2.2.124مؤشر 
ابلنوع واألشخاص ذوي احلركية احملدودة على مستوى الوحدات 

 النموذجية لالستقبال

  
عدد القرارات اإلدارية املواكبة من طرف قطاع  :  3.2.124مؤشر 

املتعلق بتبسيط املساطر  55.19إصالح اإلدارة وفق أحكام القانون 
 واإلجراءات اإلدارية
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نسبة النساء املستفيدات من برامج  :  1.1.3.124مؤشر 
 التكوين يف جمال النزاهة وحماربة الفساد ابلوظيفة العمومية

نسبة إجناز مشاريع القطاع يف إطار  :  1.3.124مؤشر 
 االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

 تعزيز النزاهة والشفافية :  3.124دها  
  

طة العمل الوطنية للحكومة نسبة إجناز خ :  2.3.124مؤشر 
 املنفتحة

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات :  1.4.124مؤشر   

التدبري األمثل للمصاحل وجتويد  :  4.124دها  
 اخلدمات

  
معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم  :  2.4.124مؤشر 

 املعلومات 

 يةمعدل جناعة تدبري املوارد البشر  :  3.4.124مؤشر   

  
نسبة السائقني املدربني على القيادة  :  1.5.124مؤشر 

 اإليكولوجية
اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد  :  5.124دها  

 مثالية اإلدارة 

 نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن:   1.6.124مؤشر  ولوج النساء للتكوين نسبة:   1.1.6.124مؤشر 
ة منصفة التأسيس لوظيفة عمومي : 6.124دها  

 مبنية على نظام الكفاءات ابلوزارة

  
نسبة تقدم مراحل تفعيل و مواءمة اإلطار  :  1.1.429مؤشر 
 القانوين

 توفري بيئة مالئمة للتنمية الرقمية :  1.429دها  
 : 429 برانمج

 االقتصاد الرقمي
 

 مسؤول الربانمج :
 وكالة التنمية الرقمية.

املستفيدات من أنشطة النساء  نسبة:   1.2.1.429مؤشر 
 التكوين والتحسيس

 معدل إجناز مبادرات التكوين والتحسيس :  2.1.429مؤشر 

  
عدد اخلدمات املقدمة بواسطة منصة التشغيل  :  1.2.429مؤشر 

 البيين
التحول الرقمي لالدارة  تسريع : 2.429دها  
 الرقمية

 املخترب الرقمي عدد املشاريع الرقمية اليت طورها :  2.2.429مؤشر   

  
عدد مشاريع البحث املطبقة يف جمال الذكاء  :  1.3.429مؤشر 

 االصطناعي
األداة الرقمية لتعزيز  استخدام : 3.429دها  

 القدرة التنافسية لالقتصاد املغريب
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نسبة التقدم احملرز يف تشغيل منصة " املقاوالت  :  2.3.429مؤشر 

 "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 الذكي:   5.3.429مؤشر   

حتسني جودة حياة املواطنني عن  :  4.429دها   "وطنيةنسبة تشغيل منصة "التحدايت ال:   1.4.429مؤشر   
 عدد دور املواطن املفتوحة سنواي :  2.4.429مؤشر    طريق الرقمنة
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 الوزارة املنتابة لاى رئيس احلكومة املكلفة ابلعالقات مع الربملان

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 نسبة الرضى عن برامج التكوين املستمر : 1.1.123مؤشر  وج النساء للتكويننسبة ول : 1.1.1.123مؤشر 

تقوية كفاءة املوارد البشرية وحتديث  : 1.123دها  
 اإلدارة ورقمنتها

 : 123برانمج 
تقوية العالقات مع الربملان 

 واجملتمع املاين
 

 مسؤول الربانمج :
 الكاتب العام

  ت رقمنتهاعدد اخلدمات اليت مت:  2.1.123مؤشر   

نسبة جتديد حظرية السيارات بسيارات  : 1.3.1.123مؤشر 
 وفق معايري للبيئة

نسبة ختفيض االستعمال الطاقي )املاء، :  3.1.123مؤشر 
 الكهرابء واحملروقات(

 نسبة األسئلة الكتابية اجملاب عنها : 1.2.123مؤشر   
 يةحتسني التفاعل مع املبادرات الربملان:  2.123دها  

  
نسبة مقرتحات القوانني اليت حددت احلكومة  : 2.2.123مؤشر 

 موقفاً بشأهنا

  
عدد النصوص القانونية والتنظيمية اليت مت :  1.3.123مؤشر 

 إعدادها أو تعديلها وإحالتها على مسطرة املصادقة
 أتهيل البيئة القانونية للمجتمع املدين : 3.123دها  

  
اآلليات اليت مت وضعها لتقوية قدرات عدد  : 1.4.123مؤشر 

 وأدوار اجملتمع املدين وتعزيز الدميقراطية التشاركية
تقوية قدرات اجملتمع املدين وتفعيل :    4.123دها  

 الدميقراطية التشاركية
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 وزارة االقتصاد و املالية

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 نجاعة املكتبيةنسبة ال:   1.1.130 مؤشر  

 التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات : 1.130 دها 

 : 130برانمج 
 دعم وقيادة

 مسؤول الربانمج :

 مدير الشؤون اإلدارية و العامة

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:   2.1.130 مؤشر  

 نسبة توفر النظم املعلوماتية:   3.1.130 مؤشر  

 نسبة النجاعة اللوجستيكية:   4.1.130 مؤشر  

 نسبة السائقني املدربني على القيادة اإليكولوجية:   1.2.130 مؤشر  

 اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية اإلدارة  : 2.130 دها 

 عدد املقرات اإلدارية اليت مت ت إعادة هتيئتها:   2.2.130 مؤشر  

  
كزيني املدربني على االقتناء نسبة املشرتين املر :   3.2.130 مؤشر

 اإليكولوجي

  
نسبة البناايت اليت تعتمد نظام إيقاف تشغيل :   4.2.130 مؤشر

 أجهزة الكمبيوتر ليال و أايم العطل و عطل هناية االسبوع

 نسبة البناايت العمومية املعتمد فيها نظام الفرز:   5.2.130 مؤشر  

 اصات املنقولة لإلدارة الالممركزةنسبة االختص:   6.2.130 مؤشر  

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على  : 3.130 دها  نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن :   1.3.130 مؤشر نسبة ولوج النساء للتكوين:   1.1.3.130 مؤشر
 عدد املكونني يف ميزانية النوع االجتماعي:   2.3.130 مؤشر   نظام الكفاءات

  
نسبة املستفيدين من اخلدمات االجتماعية اليت :   1.4.130 مؤشر

 تقدمها مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية 
تعميم االستفادة من اخلدمات االجتماعية  : 4.130 دها 

 على الصعيدين املركزي و اجلهوي

  
من طرف املدعني الفرق بني املبالغ املطالب هبا :   1.5.130 مؤشر

 واملبالغ احملكوم هبا
حتسني وتطوير فعالية تدخل الوكالة القضائية  : 5.130 دها 

 للمملكة

 نسبة األحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة:   1.6.130 مؤشر  
حتسني معدل األحكام القضائية الصادرة  : 6.130 دها 

 لفائدة الدولة
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ألجهزة اخلاضعة لرقابة املفتشية نسبة تغطية ا:   1.7.130 مؤشر

 العامة للمالية و اليت تعترب معرضة لنسبة مرتفعة من املخاطر 

 السهام يف حتسني التدبري العموميا : 7.130 دها 
  

نسبة التوصيات ذات األولوية اليت كان ت :   2.7.130 مؤشر
 موضوع متابعة التنزيل بعد استنفاذ مسطرة حق الرد 

 نسبة جودة املساعدة على اختاذ القرار:   3.7.130 مؤشر  

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

 :115 برانمج
السياسة االقتصادية واسرتاتيجية 

 املالية العمومية

 مسؤول الربانمج :

 مدير الشؤون اإلدارية و العامة

 

  
عدد القطاعات الوزارية اليت اعتمدت ميزانية :   1.2.115 مؤشر

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

 ميزانية القطاعات الوزارية

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

 الفرق يف التوقعات:   1.4.115 مؤشر  

 اقتصاديدعم التحليل املاكرو  :  4.115 دها 

 عدد الدراسات املنجزة:   1.2.4.115 مؤشر

و  Policy briefعدد الدراسات و :   2.4.115 مؤشر
Policy Africa عدد':   2.2.4.115 مؤشر املنجزةPolicy briefاملنجزة ' 

 ' املنجزةPolicy Africa'عدد:   3.2.4.115 مؤشر

  
عدد الدراسات املنجزة اليت أتخذ بعني االعتبار :   1.5.115 مؤشر

 النوع االجتماعي
حتسني التحليالت املتعلقة ابلبيئة و التنمية  : 5.115 دها 

 املستدامة

  
حصة ميزانيات املؤسسات و املنشآت العامة :   1.6.115 مؤشر

زانية و املعتمدة يف اجمللس االداري قبل املدروسة من طرف جلنة املي
 دجنرب من السنة املاضية

مواصلة ديناميكية املواكبة للمؤسسات  : 6.115 دها 
 واملقاوالت العمومية

  
حصة النساء املتصرفات املمثالت ملديرية :   1.7.115 مؤشر

املنشآت العامة و اخلوصصة يف جمالس إدارة املنشآت واملؤسسات 
 العمومية

إدراج مقاربة النوع عند تعيني ممثلي الدولة يف  : 7.115  دها
 هيآت حكامة املنشآت واملؤسسات العمومية
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مدة االستخالص اجلمركي دون احتساب مدة :   1.1.116 مؤشر

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

 : 116 برانمج
الت ومحاية تبسيط وأتمني املباد
 املستهلك

 مسؤول الربانمج :

مدير املوارد و الربجمة ابإلدارة 
ة للجمارك والضرائب غري العام

 املباشرة

 قيمة املداخيل اإلضافية نتيجة مراقبة القيمة:   1.1.2.116 مؤشر

مبلغ املداخيل اإلضافية احملصلة نتيجة املراقبة :   1.2.116 مؤشر
 اجلمركية

 الظروف املواتية للمنافسة املشروعةضمان  : 2.116 دها 

قيمة الرسوم واملكوس احملصل عليها نتيجة :   2.1.2.116 مؤشر
 املراقبة اآلنية دون احتساب مراقبة القيمة 

قيمة الرسوم واملكوس احملصلة عليها نتيجة :   3.1.2.116 مؤشر
 مراقبة املسافرين

املتجانف عنها برسم قيمة الرسوم واملكوس :   4.1.2.116 مؤشر
 املراقـبة البعـدية

  
معدل الرضا العام للمرتفقني املرتبط مبعاجلة :   1.3.116 مؤشر

 امللتمسات عرب األنرتني ت
: حتسني جودة اخلدمات وظروف العبور ابملراكز  3.116 دها 

 احلدودية

 نسبة التحصيل عن السنة اجلارية:   1.1.117 مؤشر  

 موارد الدولة و اجلماعات الرتابية تعبئة : 1.117 دها 
 : 117 برانمج

تنفيذ النفقة العمومية، التحصيل 
 ومسك احملاسبة العمومية

 مسؤول الربانمج :

مدير املوارد و النظام املعلومايت 
 ملكةمابخلزينة العامة لل

نسبة تطور املداخيل الفعلية احملصلة عن :   2.1.117 مؤشر  
 السنوات السابقة

نسبة تطور األداءات املنزوعة عنها الصفة املادية :   3.1.117 رمؤش  
 للضرائب و الرسوم 

 حتسني عملية تنفيذ ومراقبة نفقات الدولة :  2.117 دها  متوسط أجل التأشري على االلتزام ابلنفقات:   1.2.117 مؤشر  

 نسبة املصادقة اليومية على تقارير احملاسبة:   1.3.117 مؤشر  
حتسني مسك احملاسبة العمومية من طرف  : 3.117 دها 

 حماسيب اخلزينة العامة للمملكة
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 30النسبة املئوية للشكاايت املعاجلة يف غضون :   1.1.118 مؤشر

 يوما ابتداء من اتريخ ايداعهم
: حتسني جودة اخلدمات وتشجيع املواطنة   1.118 دها 
 اجلبائية

 : 118برانمج 
 د اجلبائيةتعبئة وحتصيل املوار 

 مسؤول الربانمج :

لتدقيق ابملديرية مدير املوارد وا
 العامة للضرائب

  
نسبة تطور قنوات التبادل اإللكرتوين مع شركاء :   1.2.118 مؤشر
 جدد

 حتديث اإلدارة :  2.118 دها 

  
نسبة تطور حتصيل الضرائب )اليت ختص املديرية :   1.3.118 مؤشر

 العامة للضرائب(
 حتسني حتصيل الضرائب و الرسوم :  3.118 دها 

  
املساحة املصفاة من االحتالالت بدون سند أو :   1.1.119 مؤشر
 قانون 

حتسني العرض العقاري املعبأ لفائدة االستثمار  : 1.119 دها 
 والتجهيزات العمومية

 : 119برانمج 
 تابري امللك اخلاص للاولة

 :مسؤول الربانمج 

 الدولة أمالك مدير

 محاية امللك اخلاص للدولة :   2.119 دها  املساحة احملفظة للملك اخلاص للدولة:   1.2.119 ؤشرم  

 تثمني امللك اخلاص للدولة :  3.119 دها  إيرادات وعائدات امللك اخلاص للدولة:   1.3.119 مؤشر  
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 -قطاع الشؤون العامة  – وزارة االقتصاد و املالية

 املؤشرات الفرعية ؤشراتامل دهاا األ الربامج
 

 :122برانمج 
املنافسة و القارة 
 الشرائية و التعاون

 :مسؤول الربانمج 
 املنافسة و االسعارمدير 

السهر على احرتام قواعد املنافسة وتتبع أسعار املواد  : 1.122دها  
 واخلدمات املقننة

  عدد القرارات التنظيمية املعدة :  1.1.122املؤشر

عدد تدخالت ابحثي املنافسة التابعني ملديرية  : 2.1.122املؤشر 
 املنافسة و األسعار

 

 حتديث وسائل التدبري:   2.122دها  
  معدل توافر النظام املعلومات : 1.2.122املؤشر 
  نسبة النجاعة املكتبية : 2.2.122املؤشر 

  تطوير الكفاءات وترشيد تدبري املوارد البشرية : 3.122دها  
 نسبة ولوج النساء للتكوين : 1.1.3.122املؤشر  نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن : 1.3.122ؤشر امل

  معدل جناعة تدبري املوارد البشرية :  2.3.122املؤشر 

    وضع اطار عمل بيئي ابلوزارة  : 4.122دها  
  نسبة جتديد حظرية السيارات وفق معايري بيئية : 1.4.122املؤشر 
نسبة البناايت اليت تعتمد نظام إيقاف تشغيل  : 2.4.122املؤشر 

 أجهزة الكمبيوتر ليال و أايم العطل و عطل هناية االسبوع
 

  نسبة النجاعة اللوجستيكية : 1.5.122املؤشر  التحكم يف النفقات اللوجستيكية :5.122دها  
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 وزارة الااخلية

 امجالرب  األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

  
: النسبة املئوية ألجور العمال املياومني شبه   1.1.114مؤشر 

 القارين من الغالف املايل اإلمجايل للحساب اخلصوصي
 : أتدية أجور العمال املياومني شبه القارين 1.114دها  

 : 114برانمج 
 اجلماعات الرتابية 

 
 مسؤول الربانمج :

 العامل مدير اإلنعاش الوطين.
مديرية تنمية  العامل مدير

 الرقمي الكفاءات والتحول

  
: النسبة املئوية للتجهيز ابلعامل القروي ودعم   1.2.114مؤشر 

 الشغل من الغالف املايل اإلمجايل للحساب اخلصوصــي
التجهيز ابلعامل القروي و دعم الشغل :  2.114دها  

 حملاربة البطالة
 ور: عدد يوم تكويين /مشارك/ ذك  1.1.3.114مؤشر 

 عدد يوم تكويين /مشارك:   1.3.114مؤشر 

: تقوية القدرات لفائدة املوظفني واملنتخبني  3.114دها  
 للجماعات الرتابية

 : عدد يوم تكويين /مشارك/إانث  2.1.3.114مؤشر 
: عدد املنتخبات االانث املستفيدات من   1.2.3.114مؤشر 

: عدد املنتخبني املستفيدين من التكوين أو   2.3.114مؤشر   التكوين أو األايم التحسيسية
: عدد املنتخبني الذكور املستفيدين من   2.2.3.114مؤشر  األايم التحسيسية

 التكوين أو األايم التحسيسية

  
: عدد املتدربني املستفيدين من تدريب   1.4.114مؤشر 
 أساسي

 دعم اجلماعات الرتابية ابألطر املتوسطة : 4.114دها  
 (املؤهلة ) التكوين األساسي

: عدد املنتخبات االانث املستفيدات من   1.1.5.114مؤشر 
: عدد املنتخبني املستفيدين من األايم   1.5.114مؤشر  األايم التحسيسية حول مقاربة النوع

: تشجيع إدماج مقاربة النوع على مستوى  5.114دها   التحسيسية حول مقاربة النوع
 يةاحلكامة الرتاب

املستفيدين من  : عدد املنتخبني الذكور  2.1.5.114مؤشر 
 األايم التحسيسية حول مقاربة النوع

  
: عدد اجملالس اليت مت مواكبتها يف ميدان   2.5.114مؤشر 

 ة املستجيبة للنوعيناامليز 
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 نسمة 1000: عدد موظفي األمن لكل   1.1.306مؤشر   
د الشرطي ابجملال : الرفع من التواج 1.306دها  
 العمومي

 : 306برانمج  
 األمن الوطين 

 
 مسؤول الربانمج :

 املدير العام لألمن الوطين

 : إيالء األولوية لنوع اجلنس 2.306دها   : عدد موظفي األمن الوطين من اإلانث  1.2.306مؤشر   

 ة: حماربة اجلرمي 3.306دها    نسبة حل القضااي املسجلة:   1.3.306مؤشر   

 : حماربة اجلرمية املتسمة ابلعنف 4.306دها    : نسبة حل القضااي املسجلة  1.4.306مؤشر   

  
 معدد املواقع اجلهوية املزودة بنظا :  1.5.306مؤشر 

(GESTARR) 
: تعميم نظام تدبري دوائر الشرطة  5.306دها  

(GESTARRابملصاحل الالممركزة لألمن الوطين ) 

  
: عدد البطائق الوطنية للتعريف االلكرتونية   1.6.306مؤشر 

: عدد البطائق الوطنية للتعريف االلكرتونية  6.306دها   املسلمة على املستوى الوطين
  و بطائق إقامة األجانب املسلمة

 : عدد بطائق اإلقامة املسلمة لألجانب  2.6.306مؤشر   

 الفات: عدد العرابت املسجل يف حقها خم  1.7.306مؤشر   
 : الوقاية من حوادث السري 7.306دها  

  
نسبة الغرامات التصاحلية و اجلزافية :   2.7.306مؤشر 

 املستخلصة

  
: عدد املسافرين املسجل دخوهلم عرب نقاط   1.8.306مؤشر 

: حتسني ظروف تدفق املسافرين عرب  8.306دها   احلدودية
 النقاط احلدودية

  
ة الالزمة إلمتام إجراءات مرور : املد  2.8.306مؤشر 
 املسافرين
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: ضمان الدعم اللوجستيكي لوحدات  1.308دها   : نسبة التغطية بواسطة وسائل التنقل  1.1.308مؤشر   
  القوات املساعدة شطر اجلنوب بوسائل التنقل

 : 308برانمج 
القوات املساعاة ملنطقة  

 اجلنوب
 

 مسؤول الربانمج :
ات املساعدة املفتش العام للقو 

 شطر اجلنوب

 : نسبة الدعم اللوجستيكي  2.1.308مؤشر   

  
: نسبة تغطية جمال االتصاالت عرب   1.2.308مؤشر 

 شبكات املواصالت واملراسالت
جتهيز وتعزيز وحدات القوات املساعدة  : 2.308دها  

شطر اجلنوب بوسائل املواصالت، املعدات وعتاد احملافظة 
 على النظام

  
: درجة انتقال اإلرسال من التماثلية إىل   2.2.308مؤشر 
 الرقمية

 : نسبة التجهيز ابلعتاد وأاثث املكتب  3.2.308مؤشر   
 : نسبة التجهيز بعتاد احملافظة على النظام  4.2.308مؤشر   

 معدل املستفيدين من التدريب :  1.3.308مؤشر   
ة ألفراد القوات : تقييم املعارف املهني 3.308دها  
 املساعدة

 : تقوية البنية التحتية للمؤسسة 4.308دها   : معدل إجناز البنية التحتية  1.4.308مؤشر   
 : تعزيز العمل االجتماعي 5.308دها   : معدل تلبية طلبات اخلدمات االجتماعية  1.5.308مؤشر   

 : معدل التغطية الرتابية  1.1.309مؤشر   
مصاحبة جهود وزارة الداخلية يف دعم :  1.309دها  

 التأطري األمين للرتاب الوطين وللسكان
 : 309برانمج 

القوات املساعاة ملنطقة  
 الشمال

 مسؤول الربانمج :
للقوات املساعدة  املفتش العام

شطر الشمال و ينوب عنه مدير 
الشؤون اإلدارية واملالية 

 واللوجيستيك

 فراد التدخل: نسبة إيواء أ  1.2.309مؤشر   
: الرفع من قدرة و جاهزية القوات  2.309دها  

املساعدة عرب توفري البنيات التحتية و اإلمكاانت املادية 
 للتدخل.

 : نسبة التجهيز ابلوسائل  2.2.309مؤشر   
 : نسبة التجهيز ابلعرابت 3.2.309مؤشر   
 نسبة التجهيز بوسائل اإلتصال :  4.2.309مؤشر   

 الرجال )أ ت ر( X: عدد أايم التكوين  1.3.309ؤشر م  
: تكريس مهنية وحدات القوات املساعدة  3.309دها  

 وذلك عرب الرفع من مستوى تكوين مواردها البشرية
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: نسبة اعتمادات التسيري املرصودة لإلدارة  1.1.310مؤشر 
 الرتابية

 : دعم الالمتركز اإلداري 1.310دها  
 :  310برانمج 

عم وقيادة اإلدارة املركزية د
 والرتابية

 
 مسؤول الربانمج :
 الوايل، الكاتب العام

  
: نسبة اعتمادات االستثمار املرصودة لإلدارة  2.1.310مؤشر 
 الرتابية

نسبة املوظفات العامالت ابإلدارة :  1.3.1.310مؤشر 
 الرتابية 

 ابيةنسبة املوظفني العاملني ابإلدارة الرت :  3.1.310مؤشر 

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية  2.2.310مؤشر   
حتسني فعالية و جناعة تدبري املوارد :  2.310دها  
   البشرية

: نسبة متثيلية النساء يف مناصب املسؤولية  3.2.310مؤشر 
 ))رئيسة قسم/رئيسة مصلحة

 : نطاق تدخل فرق اإلنقاذ  1.1.311مؤشر   
 التغطية الرتابية للمخاطر عن : حتسني 1.311دها  

 طريق إجناز مراكز اإلغاثة
 : 311برانمج 

 الوقاية املانية 
 

 مسؤول الربانمج :
 مدير الدعم والشؤون اإلدارية

  
: عدد املستودعات اجلهوية املنجزة قصد  1.2.311مؤشر 

 ختزين املعدات األولية إلنقاذ وإيواء املنكوبني
القرب يف جمال التكفل : تدعيم سياسة    2.311دها  

 ابملنكوبني

 : نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين 1.3.311مؤشر   
تقوية قدرات وسالمة فرق تدخل الوقاية :  3.311دها  
 املدنية
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 -قطاع الفالحة والتنمية القروية -وزارة الفالحة والصيـا البحـري والتنمية القروية واملياه والغاابت     

 الربامج األدهاا  املؤشرات الفرعية تؤشراامل
نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على  : 1.1.1.415مؤشر 

 مستوى احلبوب
نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى  : 1.1.415مؤشر 

 حتسني أداء سالسل اإلنتاج  : 1.415دها   ثالث منتجات فالحية أساسية

 : 415 برانمج
 تطوير السالسل املنتجة

 
 الربانمج :مسؤول 

 مديرية تنمية سالسل اإلنتاج.

نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على  : 2.1.1.415مؤشر 
 مستوى الزيوت )زي ت الزيتون وزي ت املائدة(

نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على  : 3.1.1.415مؤشر 
 مستوى السكر 

املساحة الرتاكمية املصادق عليها وفق منط  : 2.1.415مؤشر   
 اإلنتاج البيولوجي

املساحة الرتاكمية املغروسة يف إطار مشاريع  : 1.2.415ؤشر م  
 الفالحة التضامنية

 تنمية الفالحة التضامنية  : 2.415دها  
  

عدد املستفيدين من مشاريع الفالحة  : 2.2.415مؤشر 
 التضامنية

نسبة الوحدات الصناعية اليت مت التعاقد  : 1.3.415مؤشر   
تطوير وتثمني املنتجات الفالحية  :  3.415دها   شأهنا داخل األقطاب الفالحيةب

النسبة الرتاكمية للمجازر املنجزة أو املؤهلة و :   2.3.415مؤشر    وحتديث قنوات التوزيع
 املعتمدة

عدد الفالحات املؤطرات من طرف  : 1.1.4.415مؤشر 
حني املؤطرين من طرف كل مستشار عدد الفال : 4.415مؤشر . كل مستشار فالحي

حتسني نسبة أتطري الفالحني وإدماج  : 4.415دها   فالحي 
 النوع

عدد الفالحني الذكور املؤطرين من :  2.1.4.415مؤشر 
  طرف كل مستشار فالحي

  
التنظيمات املهنية النسوية يف إطار  نسبة أتطري : 2.4.415مؤشر 

 برامج تنمية املنتوجات احمللية
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النسبة الرتاكمية للحاصلني على دبلوم  :  1.1.416مؤشر   
 مبؤسسات التعليم العايل الفالحي 

حتسني جودة وأداء منظومة التعليم :  1.416دها  
 العايل الفالحي

 : 416 برانمج
 تعليم و تكوين و حبث

 
 مسؤول الربانمج :

 مديرية التعليم والتكوين والبحث

 نشر يف اجملالت ذات جلنة املراجعةمعدل ال :  1.2.416مؤشر   
تشجيع االخرتاع والبحث يف امليدان :  2.416دها  

النسبة الرتاكمية إلنتاج األصناف اجلديدة  :  2.2.416مؤشر    الفالحي
 املسجلة يف السجل الرمسي

النسبة الرتاكمية للحاصلني على  :  1.1.3.416مؤشر 
النسبة الرتاكمية للحاصلني على ديبلوم :   1.3.416مؤشر  -إانث-حي ديبلوم مبؤسسات التكوين املهين الفال

حتسني جودة التعليم التقين والتكوين  : 3.416دها   مبؤسسات التكوين املهين الفالحي
 املهين الفالحي 

النسبة الرتاكمية للحاصلني على  :  2.1.3.416مؤشر 
 -ذكور-ديبلوم مبؤسسات التكوين املهين الفالحي 

نسبة إدماج املتدربني املتخرجني من :   2.3.416مؤشر   
 مؤسسات التكوين املهين الفالحي يف سوق الشغل

عدد النساء القروايت املستفيدات  :  1.1.4.416مؤشر 
عدد املستفيدين من التكوين املدمج للنوع  :  1.4.416مؤشر  من التكوينات املدجمة للنوع االجتماعي

 االجتماعي
إدماج مقاربة النوع يف برامج التنمية  : 4.416دها  
عدد نقط االرتكاز وأطر وزارة  :  2.1.4.416مؤشر  الفالحية

 الفالحة املستفيدين من التكوينات املدجمة للنوع االجتماعي
 نسبة احليواانت املرقمة :  1.1.417مؤشر   

 محاية الرصيد احليواين والنبايت:  1.417دها  

 : 417 برانمج
حملافظة على الثروة احليوانية ا

والنباتية والسالمة الصحية 
 للمنتوجات الغذائية

 
 : مسؤول الربانمج

املكتب الوطين للسالمة الصحية 
 للمنتجات الغذائية.

 -نسبة البذور واألغراس املعتمدة - :  1.2.1.417مؤشر 
 البذور

 نسبة البذور واألغراس املعتمدة :  2.1.417مؤشر 
 -نسبة البذور واألغراس املعتمدة - :  2.2.1.417مؤشر 
 االغراس

 نسبة التلقيح واملعاجلة :  3.1.417مؤشر   
 تطور نسبة كمية اللحوم املراقبة :  1.2.417مؤشر   

حتسني سالمة وجودة املنتجات :  2.417دها  
نسبة تراخيص واعتمادات مؤسسات القطاع  :  2.2.417مؤشر    الغذائية

 ائيالغذ
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حسب  ONSSAنسبة اعتماد خمتربات  :  1.3.417مؤشر 

 اجملال التحليلي
ضمان االعتمادية واالعرتاف بنتائج :  3.417دها  

 التحاليل املخربية

 املساحة الرتاكمية املسقية اليت مت ت عصرنتها:   1.1.418مؤشر   
 حتسني مردودية أنظمة الري : 1.418دها  

 : 418 برانمج
 ة الفضاءات الفالحيةري و هتيئ

 
 : مسؤول الربانمج

مديرية الري وإعداد اجملال 
 الفالحي؛

  
املساحة الرتاكمية اجملهزة بتقنيات الري :   2.1.418مؤشر 

 املقتصدة للمياه

تثمني املوارد املائية املعبأة بواسطة  : 2.418دها   املساحة الرتاكمية اجلديدة اجملهزة :  1.2.418مؤشر   
 د املنجزة أو تلك اليت يف طور اإلجنازالسدو 

  
املساحة الرتاكمية املستصلحة بدوائر السقي  :  1.3.418مؤشر 

 الصغري واملتوسط
حتسني مستوى التنمية وإعداد اجملال  : 3.418دها  

   الفالحي
املساحة الرتاكمية اجملهزة بتقنيات احملافظة  :  2.3.418مؤشر 

 على املياه والرتبة

 املساحة الرتاكمية للمراعي اجملهزة :  3.3.418ؤشر م  

  
طول الطرق واملسالك القروية اليت مت بناؤها  :  1.1.419مؤشر 

 أو أتهيلها

حتسني ظروف عيش ساكنة العامل :  1.419دها  
 القروي واملناطق اجلبلية

 : 419 برانمج
تطوير اجملال القروي و املناطق 

 اجلبلية
 

 : مسؤول الربانمج
مديرية تنمية اجملال القروي واملناطق 

 اجلبلية.

 عدد املراكز الصحية اليت مت بناؤها أو أتهيلها :  2.1.419ؤشر م  

  
عدد املؤسسات التعليمية اليت مت بناؤها أو  :  3.1.419ؤشر م

 أتهيلها

 عدد الدواوير املوصولة بشبكة الكهرابء :  4.1.419مؤشر   

 عدد الدواوير املزودة ابملاء الصاحل للشرب :  5.1.419مؤشر   
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 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية :  1.1.430مؤشر   

التدبري األمثل للمصاحل و جتويد :  1.430دها  
 اخلدمات

 : 430 برانمج
 دعم وخامات متنوعة

 
 : مسؤول الربانمج

 إلدارية والقانونيةمديرية الشؤون ا

 ضا مستعملي النظم املعلوماتيةنسبة ر  :  2.1.430مؤشر   

 معدل كلفة التسيري اإلداري للمصاحل :  3.1.430مؤشر   

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية  :  2.430دها   نسبة املشاركة ىف التكوين :  1.2.430مؤشر   
 نسبة النساء املرتشحات ملناصب املسؤولية :  2.2.430مؤشر    على نظام الكفاءات
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 -قطاع الصيا البحري  -وزارة الفالحة والصيـا البحـري والتنمية القروية واملياه والغاابت   

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 : نسبة عمليات املراقبة ابلنسبة للمفرغات 1.1.424مؤشر   

احملافظة واستدامة املوارد البحرية وحماربة :  1.424دها  
قانوين وغري املصرح به وغري املنظم إبشراك الصيد غري ال

 : 424 برانمج  مجيع الفاعلني املعنيني 
تطوير الصيا واألحياء البحرية  

 وتثمني املوارد

 مسؤول الربانمج :
 مدير اإلسرتاتيجية و التعاون

نسبة خمططات التهيئة مع حتديد جمهود :  2.1.424مؤشر   
  الصيد

ساحة البحرية الوطنية اليت تغطيها نسبة امل: 3.1.424مؤشر   
 احملميات البحرية

عدد زايرات مراقبة االمتثال الصحي داخل :  1.2.424شر مؤ   
ضمان الظروف املثلى للجودة واألمن :  2.424دها   وحدات صناعات الصيد البحري

زايرات املراقبة اخلاصة بنشاط بيع عدد :   2.2.424مؤشر    الصحي لقطاع الصيد إبشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية
 السمك ابجلملة

 : رقم املعامالت احملقق عند التصدير 1.3.424شر مؤ   
تشجيع التثمني و التنافسية والتنمية :  3.424دها  

الصناعية ملقاوالت تثمني منتجات الصيد إبشراك مجيع 
  اجلهات الفاعلة املعنية

إطار برامج التكوين نسبة اخلرجيات يف :  1.1.1.425مؤشر 
نسبة اخلرجيني " رجاال و نساء" يف إطار :  1.1.425مؤشر   اليت مت إعدادها حسب املقاربة ابعتبار الكفاءات

  برامج التكوين اليت مت إعدادها حسب املقاربة ابعتبار الكفاءات

وضع رهن إشارة قطاع الصيد البحري :  1.425دها  
  عتبار مقاربة النوعيد عاملة مؤهلة مع األخد بعني اإل

 
 : 425 برانمج 

التادهيل، الرتقية االجتماعية  
 واملهنية وسالمة رجال البحر

 مسؤول الربانمج :
مدير التكوين البحري ورجال 

 البحر واإلنقاذ

نسبة اخلرجيني الرجال يف إطار برامج :  2.1.1.425مؤشر 
 ت التكوين اليت مت إعدادها حسب املقاربة ابعتبار الكفاءا

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

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

 سبة تلبية طلبات التكوين األساسين:  3.1.425مؤشر   
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  نسبة تكوين املكونني على مقاربة النوع:   4.1.425مؤشر   

نسبة دورات اإلرشاد البحري لفائدة :   1.1.2.425مؤشر 
: نسبة دورات اإلرشاد البحري لفائدة النساء و  1.2.425مؤشر  النساء

 تنمية املبادرات االجتماعية و:  2.425دها    الرجال
االقتصادية لفائدة مهنييي قطاع الصيد البحري مع 

 مراعات مقاربة النوع

نسبة دورات اإلرشاد البحري لفائدة :   2.1.2.425مؤشر 
  الرجال

: نسبة اخنراط الرجال والنساء يف تعاونيات  2.2.425مؤشر   نسبة اخنراط الرجال يف تعاونيات الصيد:  1.2.2.425مؤشر 
  الصيد

  نسبة اخنراط النساء يف تعاونيات الصيد:  2.2.2.425مؤشر 

الرفع من فعالية جهاز البحث وإنقاذ :  3.425دها   معدل فعالية جهاز اإلنقاذ:  1.3.425مؤشر   
 املدة الزمنية لرد فعل جهاز التدخل لإلنقاذ :   2.3.425مؤشر     األرواح البشرية ابلبحر

املتوسطة للتسيري حسب كل الكلفة :  1.1.1.450مؤشر 
التدبري االمثل للمصاحل و جتويد :  1.450دها   لكلفة املتوسطة للتسيري حسب كل موظفا:  1.1.450مؤشر  موظف على مستوى االدارة املركزية

 اخلدمات
 : 450 برانمج

 قيادة وحكامة 
 

 مسؤول الربانمج :
 مدير الشؤون العامة و القانونية

فة املتوسطة للتسيري حسب كل الكل:  2.1.1.450مؤشر 
 موظف على مستوى ااملصاحل اللممركزة

 : معدل جناعة املكتبيات 2.1.450مؤشر   

  نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن:  1.2.450مؤشر   

التاسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية :  2.450دها  
 على نظام الكفاءات

رتشحات ملناصب : نسبة النساء امل 1.2.2.450مؤشر 
  : نسبة النساء املرتشحات ملناصب املسؤولية 2.2.450مؤشر   املسؤولية على مستوى اإلدارة املركزية

نسبة النساء املرتشحات ملناصب :  2.2.2.450مؤشر 
  املسؤولية على مستوى املصاحل الالممركزة

  
نسبة اطر موظفي قطاع الصيد البحري :  1.3.450مؤشر 

 دين من دورات تكوينية حول النوع االجتماعياملستف
مأسسة مقاربة النوع بقطاع الصيد :  3.450دها  
 البحري
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  -قطاع املياه والغاابت  -وزارة الفالحة والصيا البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت

 الربامج األدهاا  املؤشرات

 إلنتاجنسبة أايم التكوين املخصصة لوظائف ا:   1.1.440مؤشر 

 خلق الظروف املالئمة لتنفيذ الربامج املهنية : 1.440دها  

 : 440 برانمج 
 دعم ومصاحل متعادة 

 مسؤول الربانمج :
 .مدير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية

 نسبة املشاركة النسائية يف برامج التكوين املستمر:   2.1.440مؤشر 

 : نسبة النجاعة املكتبية  3.1.440مؤشر 

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:   4.1.440مؤشر 

 : 421 برانمج  محاية اجملاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري لألمالك الغابوية:  1.421دها   نسبة املساحة احملفظة:   1.1.421مؤشر 
 محاية وأتمني امللك الغابوي 

 : مسؤول الربانمج
ن القانونية مديرية امللك الغابوي والشؤو 

 واملنازعات

  نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ االحكام القضائية:   1.2.421مؤشر 

 تقليص تدهور اجملاالت الغابوية:  2.421دها  
  نسبة فك العزلة على الغاابت:   2.2.421مؤشر 

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

 : 422 برانمج 
 التهيئة والتنمية الغابوية 

 
 : مسؤول الربانمج

 مديرية التنمية الغابوية

 نسبة جناح املساحات املشجرة:   2.1.422مؤشر 

 التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية عرب تعميم خمططات التهيئة:  2.422دها   نسبة إجناز خمططات هتيئة الغاابت:   1.2.422مؤشر 

  : عدد األفرنة املطورة املوزعة على الساكنة اجملاورة للغاابت  1.3.422ؤشر م
املسامهة يف حتسني الظروف املعيشية للنساء والرجال من خالل التدبري :  3.422دها  

 املستدام للموارد الغابوية 

عدد الغاابت احلضرية والشبه احلضرية املهيئة واجملهزة يف إطار :   1.4.422مؤشر 
 لشراكاتا

مسامهة الغاابت احلضرية والشبه حضرية يف التخفيف من حدة التلوث :  4.422دها  
 البيئي وآاثره على التغريات املناخية وحتسني جودة احلياة لساكنة املدن
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 : نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية املائية  1.1.423مؤشر 
 د الطبيعية والتنوع البيولوجياحلفاظ وإعادة تشكيل املوار :  1.423دها  

 
  : 423 برانمج 

 حماربة التصحر و احملافظة على الطبيعة
 

 : مسؤول الربانمج
 مدير حماربة التصحر واحملافظة على الطبيعة

 نسبة املساحة الرتاكمية املعاجلة ضد التعرية الرحيية:   2.1.423مؤشر 
 تصاميم التهيئة والتدبري للمناطق احملميةنسبة تطبيق الربامج السنوية ل:   3.1.423مؤشر 
 املساحة املؤجرة من أجل القنص:   1.2.423مؤشر 

 تثمني التنوع البيولوجي عرب القنص والصيد وتربية األحياء ابملياه القارية : 2.423دها  
 عدد األمساك املستزرعة يف املياه الداخلية:   2.2.423مؤشر 
مساك املنتجة من طرف حمطات تربية األمساك التابعة للقطاع حجم األ:   3.2.423مؤشر 
 اخلاص
  نسبة هتيئة مصدات النار:   1.3.423مؤشر 

 نسبة إنشاء وهتيئة نقط و أبراج املراقبة:   2.3.423مؤشر  وقاية الغاابت من املخاطر املناخية الغابوية )حرائق وصحة الغاابت( : 3.423دها  
 عدد نقط املراقبة والتتبع لصحة الغاابت:   3.3.423مؤشر 
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 وزارة الصحة واحلماية االجتماعية

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

  
عدد األعمال اإلدارية املفوضة للمصاحل  : 1.1.700مؤشر 
 االممركزة 

ترشيد تدبري املؤسسات الصحية وتزويدها  : 1.700دها   
واحملفزة من أجل عرض صحي جيد ةاملؤهلابملوارد البشرية   

: 700 برانمج  
املوارد البشرية وتعزيز قارات 

 املنظومة الصحية
 

 : مسؤول الربانمج
 مدير املوارد البشرية 

نسبة املناصب املفتوحة للرجال  : 1.2.1.700مؤشر 
وية نسبة املناصب املفتوحة يف املناطق القر  : 2.1.700مؤشر  يف املناطق القروية واملهمشة 

نسبة املناصب املفتوحة للنساء  : 2.2.1.700مؤشر  واملهمشة 
 يف املناطق القروية واملهمشة 

  
معدل استعمال املناصب املالية احملدثة سنواي  : 3.1.700مؤشر 

 برسم قانون املالية 

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

 وتقنيات الصحة 

تعميم التكفل ابملرضى عرب الرفع من قدرات  : 2.700دها  
 التكوين األساسي و املستمر 

نسبة خرجيات املعاهد العليا  : 2.1.2.700مؤشر 
 للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

ني الرجال نسبة املوظف : 1.2.2.700مؤشر 
عدد املوظفني املستفيدين من دورات التكوين  : 2.2.700مؤشر  املستفيدين من دورات التكوين املستمر 

نسبة املوظفات املستفيدات من  : 2.2.2.700مؤشر  املستمر 
 دورات التكوين املستمر 

  
نسبة النساء الذين مت تعيينهم يف مناصب  : 1.3.700مؤشر 

 املسؤولية
حتسني ظروف عمل املوظفني مبختلف مصاحل  : 3.700دها  

 الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة النوع وتعزيز األعمال: االجتماعية
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احلصة املخصصة لنفقات اإلدارة املركزية يف  : 1.1.701مؤشر 

 ميزانية التسيري )فصل املعدات و النفقات املختلفة(
ة لدعم املنظومة حتسني تدبري املوارد املخصص : 1.701دها  

 الصحية على املستويني املركزي و املصاحل الالممركزة

 :701برانمج 
التخطيط والربجمة والتنسيق 
 ودعم مهام املنظومة الصحية

 
 مسؤول الربانمج :

 مدير التخطيط واملوارد املالية 

  
حصة االعتمادات املربجمة من احلساب  : 2.1.701مؤشر 

املخصصة لألدوية لفائدة املؤسسات اخلاص ابلصيدلية املركزية 
 الصحية األولية واملراكز االستشفائية

املستفيدات من  نسبة النساء : 1.1.2.701مؤشر 
نسبة الساكنة املستفيدة من النظام اإلجباري  : 1.2.701مؤشر  النظام اإلجباري عن املرض

 عن املرض

 تعميم احلماية االجتماعية  : 2.701دها  

نسبة الرجال املستفيدين من  :  2.1.2.701مؤشر 
 النظام اإلجباري عن املرض

نسبة النساء املستفيدات من  : 1.2.2.701مؤشر 
نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة  : 2.2.701مؤشر  النظام املساعدة الطبية من جمموع الفئات املستفيدة

نسبة الذكور املستفيدين من  :  2.2.2.701مؤشر  الطبية من جمموع الفئات املستهدفة
 النظام املساعدة الطبية من جمموع الفئات املستفيدة

  
عدد فئات املستقلني املدجمة يف نظام التغطية  : 3.2.701مؤشر 

 االجتماعية

  
عدد النصوص القانونية و التنظيمية املتعلقة  : 4.2.701مؤشر 

 ابحلماية االجتماعية اليت مت إعدادها 

  
عدد اجلهات اليت فعل ت النظام الوطين  : 1.3.701مؤشر 

 لتسجيل أسباب الوفيات
 تطوير وتعزيز منظومة املعلومات الصحية  : 3.701دها  

  
عدد اجلهات اليت فعل ت النظام املعلومايت  : 2.3.701مؤشر 

 االستشفائي املندمج 
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بعني  أتخذعدد عقود تدبري النجاعة اليت  : 1.4.701مؤشر 

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

دعم التعاقدية و مواكبة تنزيل مقتضيات  :   4.701دها  
 اجلهوية املتقدمة 

  
معدل استعمال املؤسسات الصحية األولية  : 1.1.702مؤشر 

سنوات يف  5طفل أقل من  لالستشارات الطبية والعالجية لكل
 السنة 

  أتمني الوقاية الصحية لفائدة األطفال والشباب : 1.702دها  
 : 702 برانمج

الصحة اإلجنابية وصحة األم 
والطفل والشاب والساكنة 

 اخلاصة االحتياجاتذات 
 

 مسؤول الربانمج : 
 مدير السكان 

  
قاح نسبة التغطية ابجلرعة الثالثة من الل : 2.1.702مؤشر 

 أشهر  4( يف سن DTC-Hib-HBاخلماسي) 

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

 لدى األطفال أقل من سنة

 نسبة تغطية التالميذ ابلفحص الطيب املنتظم  :  4.1.702مؤشر   

  
عدد اخلدمات املقدمة لفائدة التالميذ  :  5.1.702مؤشر 

الشباب يف جمال عالج أمراض الفم واألسنان وفحص والطلبة و 
 حدة البصر

 نسبة الوالدات مبؤسسة صحية عمومية  : 1.2.702مؤشر   

   حتسني الصحة اإلجنابية وصحة األم : 2.702دها  
عدد الزايرات املنجزة من طرف الوحدات  : 2.2.702 مؤشر

 الصحية املتنقلة

 وسائل تنظيم األسرة احلديثة  معدل استعمال : 3.2.702 مؤشر  

  
عدد األشخاص، مبا فيهم املسنني،  : 1.3.702 مؤشر

املستفيدين من حصص التأهيل الوظيفي سواء كان ترويض فيزايئي 
 نفسي -أو تقومي للنطق أو تقومي للبصر أو ترويض حركي 

ضمان الولوج إىل اخلدمات الصحية للساكنة  : 3.702 دها 
اصة من األشخاص يف وضعية اإلعاقة ذات االحتياجات اخل

 واملسنني و النساء و االطفال ضحااي العنف
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عدد األشخاص مبا فيهم املسنني، املتكفل هبم  : 2.3.702 مؤشر

فيما يتعلق بقصور أو إعاقة حركية تستوجب تركيب معدات التقومي 
 واألطراف االصطناعية

  
اجلسدي واجلنسي عدد النساء ضحااي العنف :  3.3.702 مؤشر

 الالئي مت التكفل هبن داخل الوحدات املتواجدة ابملستشفيات

  
املهلة املتوسطة للكشف و اإلشعار حلالة :  1.1.703 مؤشر

 طارئة هتم الصحة العمومية
تعزيز قدرات الكشف واالستجابة للحاالت  : 1.703 دها 

 الطارئة اليت ختص الصحة العمومية

 :703 برانمج
ابئي واليقظة واألمن الرصا الو 

الصحيني والوقاية ومراقبة 
 األمراض

 
 مسؤول الربانمج :

مدير علم األوبئة وحماربة 
 األمراض

 املهلة املتوسطة ما بني الكشف واالستجابة:   2.1.703 مؤشر  

نسبة اإلانث )البالغني :  1.1.2.703 مؤشر
ين واألطفال( املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة والذ

 يتلقون العالج املضاد للفريوس
نسبة تغطية األشخاص )البالغني واألطفال( :  1.2.703 مؤشر

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة املكتسبة ابستعمال مضادات 
 الفريوسات القهقرية

: حتسني الولوج العادل للسكان، اإلانث و الذكور  2.703 دها 
 قبة األمراض املعديةمن مجيع الفئات، إىل خدمات الوقاية ومرا

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

 العالج املضاد للفريوس

نسبة النساء األكثر عرضة :  1.2.2.703 مؤشر
لإلصابة بفريوس فقدان املناعة املكتسب واليت تستفدن 

 من برامج الوقاية
نسبة الساكنة االكثر عرضة لداء فقدان :  2.2.703 مؤشر

املناعة املكتسب واملستفيدة من برامج الوقاية من داء فقدان املناعة 
 املكتسب

نسبة الرجال األكثر عرضة :  2.2.2.703 مؤشر
لإلصابة بفريوس فقدان املناعة املكتسب والذين تستفدون 

 من برامج الوقاية

نسبة جناح عالج السل جبميع :  1.3.2.703 مؤشر
 أشكاله للنساء 

 نسبة جناح عالج السل جبميع أشكاله:  3.2.703 مؤشر
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نسبة جناح عالج السل جبميع :  2.3.2.703 مؤشر
 أشكاله للرجال

  
نسبة الكشوفات اليت أجري ت حول التهاب :  4.2.703 مؤشر

 ساعة األوىل 48السحااي خالل 

  
عدد األشخاص املتكفل هبم يف مراكز عالج  :  1.3.703 مؤشر

 السرطان

تعزيز الوقاية و التكفل ابألمراض غري السارية  : 3.703 دها 
 عند النساء/الرجال 

  
نسبة املشاركة يف الكشف املبكر عن سرطان :   2.3.703 مؤشر
 الثدي

عدد احلاالت ) اإلانث ( :  1.3.3.703 مؤشر
 ان املتكفل هبا يف مراكز اإلدم

 عدد احلاالت املتكفل هبا يف مراكز اإلدمان :  3.3.703 مؤشر
عدد احلاالت ) الذكور( :   2.3.3.703 مؤشر

 املتكفل هبا يف مراكز اإلدمان

)عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع :  1.4.3.703 مؤشر
الضغط الدموي اليت يتم تشخيصها حسب اجلنس 

 )اإلانث
ت اجلديدة الرتفاع الضغط عدد احلاال:  4.3.703 مؤشر

الدموي اليت اليت مت تشخيصها و التكفل هبا مبؤسسات الرعاية 
 الصحية األولية

)عدد احلاالت اجلديدة الرتفاع :  2.4.3.703 مؤشر
الضغط الدموي اليت يتم تشخيصها حسب اجلنس 

 )الذكور

عدد مرضى السكري )اإلانث( :  1.5.3.703 مؤشر
عدد مرضى السكري املتكفل هبم ابملراكز :  5.3.703 مؤشر اكز الصحيةاملتكفل هبن ابملر 

عدد مرضى السكري )الذكور( :  2.5.3.703 مؤشر الصحية
 املتكفل هبم ابملراكز الصحية
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عدد االستشارات الطبية املتعلقة :  1.6.3.703 مؤشر
ابألمراض النفسية اخلاصة ابلرجال و اليت مت إجنازها 

عدد االستشارات الطبية املتعلقة ابألمراض :  6.3.703 مؤشر عاية الصحية األوليةمبؤسسات الر 
عدد االستشارات الطبية املتعلقة :  2.6.3.703 مؤشر النفسية اليت مت إجنازها مبؤسسات الرعاية الصحية األولية

ابألمراض النفسية اخلاصة ابلنساء و اليت مت إجنازها 
 وليةمبؤسسات الرعاية الصحية األ

  
معدل امتثال مؤسسات الطعام اجلماعي :  1.4.703 مؤشر

 وحمالت التجزئة للمعايري الصحية

تعزيز نظام الكشف وتقييم املخاطر املرتبطة  : 4.703 دها 
 ابحملددات البيئية

  
معدل تغطية منو يرقات البعوض ابملراقبة :   2.4.703 مؤشر

 األنتمولوجية

  
سبة أخذ العينات من أجل املراقبة الصحية ن:   3.4.703 مؤشر

 للمياه لالستعمال الغذائي

 معدل إجناز التحاليل املخربية :   4.4.703 مؤشر  

  
نسبة مؤسسات الرعاية الصحية األولية اليت :   1.1.704 مؤشر

 توفر استمرارية اخلدمات
حتسني التكفل على مستوى مؤسسات الرعاية  : 1.704 دها 

 األولية الصحية 
 : 704 برانمج 

إجراءات وخامات الرعاية 
الصحية األولية وما قبل 
 االستشفائية واالستشفائية

 
 مسؤول الربانمج : 

مدير املستشفيات والعالجات 
 املتنقلة

  
عدد مصاحل املستعجالت االستشفائية :   1.2.704 مؤشر

 املؤهلة 
 حتسني التكفل ابملستعجالت الطبية. : 2.704 دها 

  
عدد ملحقات املصاحل املتنقلة للمستعجالت :   2.2.704 مؤشر

 واإلنعاش الطيب اليت مت إحداثها

 معدل الولوج االستشفائي :   1.3.704 مؤشر  
 حتسني الولوج للعالجات والتكفل االستشفائي : 3.704 دها 

 نسبة الوالدات القيصرية :   2.3.704 مؤشر  
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من خدمات  ناملستفيديضى معدل ر :  1.4.704 مؤشر  
 االجتماعيةاملساعدة الطبية 

 حتسني جودة املواكبة الطبية االجتماعية : 4.704 دها 

عدد املراكز االستشفائية اجلهوية املنخرطة يف :  1.5.704 مؤشر  
 مشروع االعتماد

فيات اليت فعل ت نظام االشعار عدد املستش:   2.5.704 مؤشر   حتسني تدبري اجلودة ابملؤسسات الصحية : 5.704 دها 
 ابألحداث الغري املرغوب فيها

عدد املستشفيات املستفيدة من التكوين يف :  3.5.704 مؤشر  
 جمال سالمة املرض

عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت إجنازها :  1.1.705 مؤشر  
 وتشغيلها 

-وضع وتوزيع عرض العالجات الصحية ما قبل : 1.705 دها 
ستشفائية واالستشفائية بشكل متوازن وأفضل توزيعا على صعيد اال

 : 705 برانمج الرتاب الوطين بطريقة متكافئة
تعزيز وأتدهيل و احلفاظ على 
البنيات التحتية و التجهيزات 

 الصحية
 مسؤول الربانمج :

 مدير التجهيزات والصيانة 

لث عدد املؤسسات االستشفائية املستوى الثا:  2.1.705 مؤشر  
 اليت مت إجنازها وتشغيلها

عدد مراكز تصفية الكلي جمهزة مبعدات :  3.1.705 مؤشر  
 وجتهيزات غسيل الكلي

عدد مؤسسات الرعاية الصحية األولية اليت مت :  1.2.705 مؤشر  
 أتهيلها

وضع وتوزيع عرض العالجات الصحية  : 2.705 دها 
مستوى الرتاب األساسية بشكل متكافئ و أحسن تـوزيعا على 

 الوطين

عدد املؤسسات االستشفائية اليت مت تعزيزها :  1.3.705 مؤشر  
 تعزيز وحتديث ا لطاقـم التقين االستشفائي  : 3.705 دها  و/أو جتديد أجهزهتا البيو طبية 

 عدد املؤسسات االستشفائية اجملهزة بسكانري :  2.3.705 مؤشر  

 التجهيزات البيو طبية معدل توفري :  1.4.705 مؤشر  
حتسني جودة التكفل ابملرضى بطريقة مباشرة أو  : 4.705 دها 

 غري مباشرة عرب توفر التجهيزات
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 - قطاع الرتبية الوطنية والتعليم األويل -وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرايضة 

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

 
: نسبة تغطية التوظيفات اجلديدة للخصاص  1.1.900مؤشر

 من األساتذة

 تطوير تدبري املوارد البشرية  : 1.900 دها 

 : 900برانمج 
 حكامة املنظومة وتعبئة الفاعلني

 
 مسؤول الربانمج

و امليزانية و العامة مدير الشؤون 
  املمتلكات

 
نسبة جناعة تدبري الوضعيات اإلدارية  : 2.1.900 مؤشر

 ضمن اآلجال احملددة للموظفني
: معدل األساتذة لكل مفتش ابلسلك  1.3.1.900 مؤشر

 االبتدائي 
 : معدل األساتذة لكل مفتش  3.1.900 مؤشر

: معدل األساتذة لكل مفتش ابلسلك  2.3.1.900 مؤشر
 الثانوي 

  
ربمة بني األكادمييات : عدد عقود الربامج امل 1.2.900 مؤشر
 والوزارة

 حتسني اإلطار التعاقدي ابملنظومة الرتبوية : 2.900 دها  
  

نسبة املؤسسات اليت تتوفر على مشروع  : 2.2.900 مؤشر
 املؤسسة مفعل 

 
نسبة التغطية الوظيفية للمساطر املهنية  : 1.3.900 مؤشر

 مبنظومة اإلعالم
 تقوية منظومة اإلعالم : 3.900 دها  

  
قاربة النوع احملدثة على عدد فرق تدبري م : 1.4.900مؤشر

 الصعيدين املركزي واجلهوي 
 مأسسة مقاربة النوع يف املنظومة الرتبوية  : 4.900 دها 

  
نسبة  مسؤويل ومسؤوالت املؤسسات  : 2.4.900 مؤشر

التعليمية املستفيدين من التكوين حول حماربة العنف املبين على 
 النوع
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 تمدرس )قروي( : النسبة الصافية لل 1.1.1.901 مؤشر
النسبة الصافية للتمدرس ابلتعليم األويل  :  1.1.901 مؤشر
 تسريع تعميم التعليم األويل لألطفال  : 1.901 دها  سنوات(  5و 4)بني 

 سنوات 4-5

 : 901برانمج 
اإلنصا  وتكافؤ الفرص 

 وإلزامية التعليم
 مسؤول الربانمج

مدير االسرتاتيجية واإلحصاء و 
 التخطيط

 النسبة الصافية للتمدرس )حضري(  :  2.1.1.901 مؤشر
 النسبة الصافية للتمدرس )إانث( :    3.1.1.901مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(  4.1.1.901مؤشر 
 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور  1.2.1.901مؤشر

 مؤشر التكافؤ  :  2.1.901 مؤشر
 قروي / حضري : نسبة التكافؤ  2.2.1.901 مؤشر
 النسبة الصافية للتمدرس )قروي(    : 1.1.2.901 مؤشر

 : النسبة الصافية للتمدرس ابلسلك االبتدائي  1.2.901 مؤشر

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

 رس )حضري( النسبة الصافية للتمد   :2.1.2.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )إانث(  3.1.2.901مؤشر 
 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(  4.1.2.901 مؤشر
 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور  5.1.2.901 مؤشر
 : نسبة التكافؤ قروي / حضري  6.1.2.901 مؤشر
دعم نسبة املستفيدين من خدمات ال:  1.2.2.901مؤشر

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

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

 نسبة االنقطاع عن الدراسة ابالبتدائي  : 3.2.901 مؤشر
 نسبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور(   : 2.3.2.901  مؤشر
: نسبة احلصول على شهادة التعليم 1.4.2.901 مؤشر

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

ة التعليم : نسبة احلصول على شهاد 2.4.2.901مؤشر 
 االبتدائي )ذكور( 
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 النسبة الصافية للتمدرس )قروي(   : 1.1.3.901 مؤشر

 النسبة الصافية للتمدرس ابإلعدادي   :  1.3.901 مؤشر

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

 تمدرس )حضري( : النسبة الصافية لل 2.1.3.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )إانث(  3.1.3.901 مؤشر
 : النسبة الصافية للتمدرس )ذكور(  4.1.3.901مؤشر
 : نسبة التكافؤ إانث / ذكور  5.1.3.901مؤشر
 : نسبة التكافؤ قروي / حضري  6.1.3.901مؤشر
دعم : نسبة املستفيدين من خدمات ال 1.2.3.901مؤشر

نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  : 2.3.901مؤشر االجتماعي )قروي( 
: نسبة املستفيدين من خدمات الدعم  2.2.3.901 مؤشر )الداخليات واملطاعم املدرسية(  االجتماعي ابإلعدادي

 االجتماعي إانث 
 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إانث(  1.3.3.901مؤشر

 بة االنقطاع عن الدراسة يف اإلعدادي نس :  3.3.901 مؤشر
 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )ذكور(  2.3.3.901مؤشر
نسبة احلصول على الشهادة :    1.4.3.901 مؤشر

 اإلعدادية )إانث( 
 نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية :   4.3.901 مؤشر

 نسبة املسجلني يف سلك مدرسة الفرصة :1.1.4.901 مؤشر
نسبة املسجلني يف سلك مدرسة الفرصة :  1.4.901مؤشر الثانية األساس

 الثانية

أتمني التمدرس االستدراكي والرفع من جناعة  : 4.901 دها 
 الرتبية غري النظام

نسبة املسجلني يف سلك مدرسة الفرصة  :2.1.4.901 مؤشر
 الثانية اجليل اجلديد

دين من سلك نسبة إدماج املستفي:  1.2.4.901مؤشر 
  مدرسة الفرصة الثانية األساس

نسبة إدماج املستفيدين من سلك مدرسة :  2.4.901مؤشر
 الفرصة الثانية

نسبة إدماج املستفيدين من سلك :  2.2.4.901مؤشر
 مدرسة الفرصة الثانية اجليل اجلديد
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 : النسبة الصافية للتمدرس )قروي(  1.1.1.902مؤشر

 سبة الصافية للتمدرس ابلثانوي التأهيلي الن  :  1.1.902مؤشر

متكني أغلب التالميذ من مستوايت الكفاايت  : 1.902 دها 
املطلوبة يف هناية التكوين األساسي ومن احلصول على الشواهد 

 املناسبة 

 
 
 
 : 902برانمج 

التعليم التأدهيلي وما بعا الثانوي 
 من أجل االرتقاء ابلفرد واجملتمع

 
 مسؤول الربانمج

دير املركز الوطين للتجديدم  
 الرتبوي والتجريب

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

 حصة التالميذ املتأخرين  :  2.1.902مؤشر

: حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة  2.2.1.902مؤشر 
 (إانث)

: حصة التالميذ املتأخرين بسنة واحدة 3.2.1.902مؤشر
 (قروي)

: حصة التالميذ املتأخرين أبكثر من سنة  4.2.1.902 مؤشر
 (إانث)

 خرين أبكثر من سنة: حصة التالميذ املتأ 5.2.1.902 مؤشر
 (قروي) 

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

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

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

 : نسبة االنقطاع عن الدراسة )إانث(  2.4.1.902مؤشر
 نسبة النجاح ابلباكلوراي )ذكور(  :  1.5.1.902مؤشر

 نسبة النجاح ابلبكالوراي  : 5.1.902مؤشر
 : نسبة النجاح ابلباكلوراي )إانث(  2.5.1.902 مؤشر
نسبة جناح تالميذ الشعب العلمية  : 3.5.1.902 مؤشر

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

 نسبة استكمال الدراسة ابألسالك الثالثة  : 6.1.902مؤشر

نسبة استكمال الدراسة ابألسالك  :  2.6.1.902 مؤشر
  (إانث ) الثالثة بدون تكرار

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

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

مال الدراسة ابألسالك نسبة استك : 5.6.1.902 مؤشر
 الثالثة ابلتكرار )إانث( 

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

: نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية  1.7.1.902 مؤشر
 )إانث( 

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

 )ذكور( 
نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  : 1.1.2.902 مؤشر

(الباكلوراي ابألقسام التحضريية للمدارس العليا )إمجايل نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  : 1.2.902مؤشر 
ي للشباب بعد تعزيز االرتقاء الفردي واجملتمع : 2.902دها   الباكلوراي

 التعليم التأهيلي
نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على  : 2.1.2.902 مؤشر

(الباكلوراي مبراكز حتضري شهادة التقين العايل )إمجايل  

 
نسبة النجاح يف املباراة الوطنية لولوج املدارس  : 2.2.902مؤشر
 العليا
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 حملاربة األمية  عدد املسجلني يف برامج الوكالة  : 1.1.904مؤشر  
أمي )ة(  بربانمج حمو  900.000تسجيل  : 1.904 دها 
 األمية

 :904برانمج 
 األمية حماربة

 مسؤول الربانمج
 الوطنية الوكالة مدير

 األمية حملاربة
 نسبة األقسام املشرتكة ابلتعليم االبتدائي : 1.1.912مؤشر 

متكني التالميذ من تعليم ذي جودة وتوفري  : 1.912 دها 
 املناخ املالئم للتعلم

 :912برانمج 
 التكوين االرتقاء جبودة الرتبية و
 مسؤول الربانمج

 مدير املناهج

معدل التالميذ لألستاذ الواحد  : 1.2.1.912 مؤشر
 معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابالبتدائي : 2.1.912مؤشر )حضري)
  (يقرو )معدل التالميذ لألستاذ الواحد  : 2.2.1.912 مؤشر
(نسبة االكتظاظ ابالبتدائي )حضري : 1.3.1.912 مؤشر  

 نسبة االكتظاظ ابالبتدائي   :3.1.912 مؤشر
  نسبة االكتظاظ باالبتدائي )قروي( : 2.3.1.912 مؤشر
معدل التالميذ لألستاذ الواحد  : 1.4.1.912 مؤشر

()حضري  عداديمعدل التالميذ لألستاذ الواحد ابإل:   4.1.912مؤشر 
(معدل التالميذ لألستاذ الواحد )قروي : 2.4.1.912 مؤشر  
(نسبة االكتظاظ ابإلعدادي )حضري : 1.5.1.912 مؤشر  

 نسبة االكتظاظ ابإلعدادي:    5.1.912 مؤشر
(نسبة االكتظاظ ابإلعدادي )قروي : 2.5.1.912 مؤشر  

 
لثانوي معدل التالميذ لألستاذ الواحد اب:  1.2.912مؤشر

 التأهيلي

متكني التالميذ من تعليم ذي جودة يف السلك  : 2.912 دها 
 التأهيلي وما بعد الثانوي

نسبة االكتظاظ ابلثانوي التأهيلي  : 1.2.2.912 مؤشر
(حضري) فما  41نسبة االكتظاظ ابلثانوي التأهيلي ) : 2.2.912مؤشر 

 أكثر(
 

لتأهيلي نسبة االكتظاظ ابلثانوي ا : 2.2.2.912 مؤشر
(قروي)  
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معدل التالميذ لألستاذ الواحد ابألقسام    : 3.2.912 مؤشر

 التحضريية للمدارس العليا
  

 
نسبة األقسام املستفيدة من املواكبة الرتبوية   : 1.3.912 مؤشر

 )البيداغوجية( للمشروع الشخصي للمتعلم
  تفعيل الوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية : 3.912 دها 

 نسبة مراكز الوساطة واالستماع املفعلة  : 1.4.912 مؤشر 
االرتقاء ابلعمل الرتبوي داخل املؤسسة  : 4.912 دها 

 التعليمية
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 -قطاع الرايضة - وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرايضة

 الربامج األدهاا  املؤشرات رعيةالف املؤشرات 
 فة املتوسطة للتسيري حسب كل موظفلكلا:  1.1.830مؤشر   

 التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات:  1.830دها  

  :  830 برانمج
 القيادة و احلكامة

 
 : مسؤول الربانمج

 العام الكاتب

 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية:   2.1.830مؤشر   
 نسبة ولوج النساء للتكوين:  1.1.2.830مؤشر 

  : نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن 1.2.830مؤشر 
التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية :  2.830دها  

 على نظام الكفاءات

 نسبة ولوج الرجال للتكوين:  2.1.2.830مؤشر 
نسبة الولوج غلى التكوين حسب الفئة :  3.1.2.830مؤشر 
 - 9إىل سلم  6من سلم  -املهنية 
ة الولوج إىل التكوين حسب الفئة نسب:  4.1.2.830مؤشر 
 -إىل خارج السلم 10من السلم  -املهنية 

  
قسط التمويل خارج دعم الدولة فيما خيص :  1.1.802مؤشر 

 املوارد املالية للجامعات الرايضية

 : تطوير جناعة اجلامعات الرايضية 1.802دها  

 : 802 برانمج
 رايضة املستوى العايل 

 
 مسؤول الربانمج :

 الرايضة  مدير    

نسبة اجلامعة اليت تتوفر على أنظمة :  1.2.1.802مؤشر 
 أساسية طبقا للقانون الساري به العمل

 نسبة اجلامعات اليت متتثل ملعايري احلكامة:  2.1.802مؤشر 
نسبة اجلامعات الرايضية ذات جناعة :  2.2.1.802مؤشر 

 إدارية
الرايضية ذات حكامة  نسبة اجلامعات:  3.2.1.802مؤشر 

 تيةامالية وحماسب

  
نسبة متثيلية النساء يف جمال التدبري والتأطري :  1.2.802مؤشر 

 ابجلامعات الرايضية
تقوية و تثمني دور املرأة يف جمال تدبري :  2.802دها  

 وأتطري الرايضة الوطنية
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نسبة اإلانث املشاركات يف امللتقيات :   1.3.802مؤشر 

 ية الرمسية الدوليةالرايض

: تطوير أداء الرايضة ذات املستوى العايل  3.802دها  
 مع مراعاة مقاربة النوع

 نسبة اإلانث املمارسات اجملازات:  2.3.802مؤشر   
فئة  –نسبة املمارسني اجملازين :  1.3.3.802مؤشر 
 نسبة املمارسني اجملازين حسب الفئة العمرية:  3.3.802مؤشر  -الشباب
 -فئة الكبار –نسبة املمارسني اجملازين :  2.3.3.802مؤشر 
نسبة اإلانث املستفيدات من األنشطة :   1.1.1.803مؤشر 

 الرايضية املنظمة من طرف القطاع ابجملال القروي

: عدد املستفيدين من األنشطة الرايضية املنظمة  1.1.803مؤشر 
 من طرف القطاع حسب اجملال واجلنس

تنمية وضمان املمارسة الرايضية على :    1.803دها  
صعيد التعداد الرتايب مع مراعاة احلاجيات اخلاصة لإلانث 

 والذكور

 : 803 برانمج
 رايضة العموم 

 
 مسؤول الربانمج :

 الرايضة  مدير   

نسبة اإلانث املستفيدات من األنشطة :  2.1.1.803مؤشر 
 ل احلضريالرايضية املنظمة من طرف القطاع ابجملا

نسبة الذكور املستفيدين من األنشطة :  3.1.1.803مؤشر 
 املنظمة من طرف القطاع ابجملال القروي

نسبة الذكور املستفيدين من األنشطة :  4.1.1.803مؤشر 
 املنظمة من طرف القطاع ابجملال احلضري

  
عدد التظاهرات الرايضية املنظمة من طرف :  2.1.803مؤشر 

 اعالقط

  
: عدد احلصص التحسيسية لفائدة الفتيات  3.1.803مؤشر 

 والنساء حول أمهية ممارسة الرايضة
نسبة اإلانث املمارسات للرايضة يف :  1.1.2.803مؤشر 

نسبة املمارسني للرايضة يف املدارس الرايضية :  1.2.803مؤشر  املدارس الرايضية
 حسب النوع

 التنظيمي ملمارسة الرايضةتعزيز اإلطار :    2.803دها  
نسبة الذكور املمارسني للرايضة يف :  2.1.2.803مؤشر 

 املدارس الرايضية

https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/recueil_2021_-_version_arabe.pdf


 

 41  ملخص البرامج - األهداف - المؤشرات - المؤشرات الفرعية لسنة  2022                                                                                                                                     

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار    

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

 
عدد اخلدمات اإللكرتونية املتوفرة لفائدة  : 1.1.920 مؤشر

 املستعملني
 :920برانمج  إرساء منظومة إعالم مندجمة : 1.920 دها 

 مةاقيادة وحك
 

 مسؤول الربانمج
 الكاتب العام

 
 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:   1.2.920مؤشر 

 ترشيد تدبري املوارد البشرية وتنمية كفاءاهتا:  2.920دها  
  نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن:   2.2.920مؤشر 

 
نسبة االعتمادات امليزانياتية املرصودة :   1.3.920مؤشر 

 للمصاحل الالممركزة
 اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية اإلدارة:  3.920دها  

نسبة الطالبات اجلديدات املسجالت  : 1.1.1.907 مؤشر 
 ابلتعليم العايل اجلامعي العمومي

لتعليم العايل عدد الطلبة اجلدد املسجلني اب:  1.1.907مؤشر
 اجلامعي العمومي

 االستجابة للطلب املتزايد على التعليم العايل  : 1.907دها  

 :907برانمج 
 التعليم العايل

 
 مسؤول الربانمج

مدير التعليم العايل والتنمية 
 البيداغوجية

نسبة الطالبات ابلتعليم العايل   :  1.2.1.907  مؤشر 
 اجلامعي العمومي

عدد اإلمجايل للطلبة ابلتعليم العايل اجلامعي ال : 2.1.907مؤشر
 العمومي

نسبة استعمال الطاقة االستيعابية  :1.3.1.907 مؤشر
نسبة استعمال الطاقة االستيعابية :   3.1.907 مؤشر مبؤسسات التعليم العايل اجلامعي العمومي ذات  الولوج املفتوح

نسبة استعمال الطاقة االستيعابية  :2.3.1.907 مؤشر مبؤسسات التعليم العايل اجلامعي العمومي
 مبؤسسات التعليم العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج احملدود

نسبة التأطري البيداغوجي مبؤسسات  :1.4.1.907 مؤشر
عليم نسبة التأطري البيداغوجي مبؤسسات الت:    4.1.907 مؤشر التعليم العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج املفتوح

نسبة التأطري البيداغوجي مبؤسسات  :2.4.1.907 مؤشر العايل اجلامعي العمومي
 التعليم العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج احملدود

نسبة التأطري اإلداري مبؤسسات التعليم  :1.5.1.907 مؤشر
 العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج املفتوح

اإلداري مبؤسسات التعليم نسبة التأطري :   5.1.907مؤشر
 العايل اجلامعي العمومي
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نسبة التأطري اإلداري مبؤسسات التعليم  :2.5.1.907 مؤشر
 العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج احملدود

عدد املسالك املعتمدة مبؤسسات التعليم  :1.1.2.907 مؤشر
عدد املسالك املعتمدة مبؤسسات التعليم العايل  :1.2.907مؤشر العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج املفتوح

 اجلامعي العمومي
 تنويع عرض التكوين وضمان جودته  : 2.907 دها 

عدد املسالك املعتمدة مبؤسسات التعليم  :2.1.2.907 مؤشر
 العايل اجلامعي العمومي ذات الولوج احملدود

  
ذات  نسبة املسالك املمهننة يف املؤسسات  : 2.2.907 مؤشر

 االستقطاب املفتوح
نسبة التخرج الظاهرة لسلك اإلجازة/ :   1.1.3.907مؤشر 

نسبة التخرج الظاهرة لسلك اإلجازة/ :   1.3.907مؤشر  البكالوريوس عند اإلانث 
 البكالوريوس ابلتعليم العايل اجلامعي العمومي حسب اجلنس

ظومة حتسني املردودية الداخلية واخلارجية ملن : 3.907 دها 
 التعليم العايل 

نسبة التخرج الظاهرة لسلك اإلجازة/  :  2.1.3.907مؤشر 
 البكالوريوس عند الذكور

نسبة اهلدر ابلسنة األوىل لسلك :   1.2.3.907مؤشر 
نسبة اهلدر ابلسنة األوىل لسلك اإلجازة/ :   2.3.907مؤشر  اإلجازة/ البكالوريوس عند اإلانث

نسبة اهلدر ابلسنة األوىل لسلك  :  2.2.3.907مؤشر  نسالبكالوريوس حسب اجل
 اإلجازة/ البكالوريوس عند الذكور

 
عدد الطلبة املستفيدين من خدمات مراكز  :1.4.907مؤشر

 Career Centers  تنمية الكفاايت املهنية للطلبة
 حتسني قابلية تشغيل خرجيي التعليم العايل : 4.907 دها 

 
عدد الطلبة املستفيدين من خمتلف الربامج :   2.4.907مؤشر 

 اهلادفة لتشجيع رايدة األعمال لدى الطلبة
  عدد أطروحات الدكتوراه اليت مت ت مناقشتها  : 1.1.908مؤشر  

دعم البحث العلمي لتحسني إنتاجه  : 1.908 دها 
 وإشعاعه الدويل 

 :908برانمج 
 البحت العلمي والتكنولوجي

 
عدد املنشورات املفهرسة املشرتكة بني  :1.2.1.908 مؤشر 

 اجلامعات املغربية ونظرياهتا األجنبية
عدد املنشورات العلمية املفهرسة املنشورة   : 2.1.908 مؤشر

 يف اجملالت الدولية احملكمة
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ت عدد مشاريع البحث واالبتكار اليت أجنز   : 1.2.908مؤشر

 بشراكة مع املقاوالت يف إطار طلبات العروض الوطنية
 تثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي  : 2.908 دها 

 مسؤول الربانمج
 ير البحث العلمي واالبتكارمد

  
عدد براءات االخرتاع املسجلة ابسم   : 2.2.908مؤشر

 اجلامعات

  
عدد التحليالت والقياسات املختربية يف   : 1.3.908مؤشر

دات الدعم التقين للبحث جمال األحباث واالبتكار اليت أجري ت بوح
تعزيز االستعمال املشرتك للبنيات التحتية  : 3.908 دها  العلمي 

 للبحث 
  

عدد املنشورات العلمية احململة من قواعد  : 2.3.908مؤشر
املعطيات اإللكرتونية اليت يوفرها املعهد املغريب لإلعالم العلمي 

 والتقين 

 نيعدد الطلبة املمنوح : 1.1.909مؤشر  
 تعزيز الولوج ملنح التعليم العايل : 1.909 دها 

 : 909برانمج 
 الاعم االجتماعي لفائاة الطلبة

 
 مسؤول الربانمج

مدير املكتب الوطين لألعمال 
 اجلامعية االجتماعية والثقافية

 
نسبة االستجابة لطلبات املنح حلاملي  : 2.1.909مؤشر

 البكالوراي اجلدد

 ألسرةعدد ا : 1.2.909مؤشر  
 االستجابة لطلبات اإليواء للطلبة  : 2.909 دها 

 نسبة االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة : 2.2.909مؤشر  
 توفري الولوج خلدمات إطعام اقتصادية للطلبة  : 3.909 دها  : عدد الوجبات املقدمة سنواي  1.3.909مؤشر  

 
أمني عدد الطلبة املسجلني يف نظام الت : 1.4.909مؤشر

 اإلجباري عن املرض للطلبة
  ضمان تغطية صحية شاملة للطلبة : 4.909 دها 
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 -قطاع العال -وزارة العال  

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 : نسبة بناايت حماكم االستئناف املالئمة 1.1.1.300 مؤشر

 : نسبة البناايت املالئمة   1.1.300مؤشر 
 جودة البناايت والتجهيزات  حتسني : 1.300 دها 

 :300برانمج 
 املواكبة والقيادة

 
 مسؤول الربانمج

 مدير التجهيز وتدبري املمتلكات

 : نسبة بناايت احملاكم االبتدائية املالئمة  2.1.1.300مؤشر 
 املراكز القضائية املالئمة: نسبة بناايت 3.1.1.300 مؤشر
ام قضاء األسرة : نسبة بناايت أقس  4.1.1.300مؤشر

 املالئمة 
 نسبة بناايت احملاكم املتخصصة املالئمة:  5.1.1.300 مؤشر

 جناعة تدبري املكتبيات  :   2.1.300مؤشر  
: نسبة املوظفات املستفيدات من   1.1.2.300مؤشر 
 نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن : 1.2.300مؤشر التكوين

 اءات ودعم املساواة بني اجلنسنيتقوية الكف : 2.300 دها 

نسبة املوظفين املستفيدين من :   2.1.2.300مؤشر 

 التكوين
: عدد املوظفات املستفيدات من التكوين   1.2.2.300مؤشر 

عدد املوظفات واملوظفني املستفيدين من :   2.2.300مؤشر  التأهيلي لتولي مناصب املسؤولية
عدد املوظفين املستفيدين من التكوين :   2.2.2.300مؤشر  املسؤولية التكوين التأهيلي لتويل مناصب

 التأهيلي لتولي مناصب املسؤولية

 
نسبة املساعدات االجتماعيات املستفيدات  :  3.2.300مؤشر 

 من التكوين يف جمال قضاء األسرة

 
عدد املستفيدين من دورات بناء وتعزيز :   4.2.300مؤشر 

 ال املساعدة القانونية واالجتماعيةالقدرات يف جم

 حتسني تدبري أرشيف احملاكم :  3.300دها   معاجلة أرشيف املراكز اجلهوية للحفظ  سبةن :  1.3.300 مؤشر  
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: نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على  1.1.1.301مؤشر
عدي نسبة تنفيذ االجراءات احملالة على مسا : 1.1.301مؤشر املفوضني القضائيني

 القضاء
الرفع من وترية تنفيذ اإلجراءات احملالة على  : 1.301 دها 

 مساعدي القضاء

 :301 برانمج
 جناعة اإلدارة القضائية

 
 مسؤول الربانمج

 املدنيةمدير الشؤون 

نسبة تنفيذ اإلجراءات احملالة على  : 2.1.1.301 مؤشر
 اخلرباء القضائيني

كام املتعلقة بقضاء : نسبة تنفيذ األح 1.1.2.301 مؤشر
 األسرة 

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

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

  
ملبالغ املتكفل هبا : نسبة املبالغ احملصلة من ا1.3.301مؤشر

 خالل السنة 
الرفع من وترية تنفيذ املقررات القضائية  : 3.301 دها 

 الزجرية وحتصيل الغرامات والصوائر

  
عدد املستفيدين من خدمات املساعدة :   1.4.301مؤشر 

 القانونية واالجتماعية ابحملاكم

 تسهيل الولوج إىل القانون والعدالة  : 4.301 دها 
نسبة استفادة النساء من املساعدة  : 1.2.4.301مؤشر 

عدد مقررات االستفادة من املساعدة :  2.4.301مؤشر  القضائية مقارنة ابلطلبات املقدمة
نسبة استفادة الرجال من املساعدة  : 2.2.4.301مؤشر  القضائية

 القضائية مقارنة ابلطلبات املقدمة

  
تشريعية والتنظيمية : عدد مشاريع النصوص ال 1.1.302مؤشر

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

 :302برانمج 
حتايث املنظومة القضائية 

 والقانونية
 

 مسؤول الربانمج
مدير الدراسات والتعاون 

 والتحديث

  
تنظيمية : عدد مشاريع النصوص التشريعية وال 2.1.302مؤشر

 املعدة أو املعدلة يف امليدان اجلنائي 

 
نسبة تعميم نظام تدبري القضااي الزجرية :   1.2.302مؤشر 
 املمركز

: تعزيز التدبري الالمادي لإلجراءات واملساطر    2.302دها  
 ابحملاكم
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نسبة األنظمة املعلوماتية اليت متكن من :   2.2.302مؤشر 

 نوعتوفري املعطيات حول ال

 
 نسبة تفعيل األداء اإللكرتوين ابحملاكم  :  3.2.302مؤشر 

 
 

 
نسبة االخنراط يف منصة التبادل  :  1.1.3.302مؤشر 

 اإللكرتوين مع احملامني
 

نسبة االخنراط يف املنصات االفرتاضية :   1.3.302مؤشر 
 ملنتسيب العدالة

 
 يب العدالةتعزيز التبادل اإللكرتوين مع منتس :   3.302دها  

نسبة االخنراط يف منصة التبادل  :  2.1.3.302مؤشر 
 اإللكرتوين مع العدول

 
نسبة تطور استعمال اخلدمات اإللكرتونية :  1.4.302مؤشر 

 املوجهة للمتقاضني وعموم املواطنني 
 تعزيز رقمنة اخلدمات القضائية واإلدارية:  4.302دها  

 
ن املعتادين للموقع االلكرتوين نسبة الزائري:  2.4.302مؤشر 

 عدالة
  نسبة تعزيز األمن املعلوميايت لإلدارة القضائية:  1.5.302مؤشر  

 توفري الدعائم التقنية للتحول الرقمي للعدالة:  5.302دها  
 

نسبة تعزيز البنية التحتية املعلوماتية لإلدارة :   2.5.302مؤشر 
 القضائية

 الاي التكفل ابلنساء واألطفال اجملهزة: نسبة خ1.1.303مؤشر  
 

 محاية حقوق املرأة والطفل : 1.303دها  

 
 :303برانمج 

 تعزيز احلقوق واحلرايت
 

 مسؤول الربانمج
 مدير الشؤون اجلنائية والعفو

  
عدد املقررات الصادرة ابالستفادة من :   2.1.303مؤشر 

 التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي

 
نسبة فضاءات األطفال احملدثة أبقسام   : 3.1.303ر مؤش

 قضاء األسرة
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نسبة إجناز املشاريع املؤسساتية املرتبطة :  1.2.303 مؤشر

 ابلعدالة اجلنائية
تعزيز احلقوق واحلرايت عرب تطوير آليات  : 2.303 دها 

 العدالة اجلنائية

   

 
ترشيد االعتقال االحتياطي وتعزيز مراقبة  : 3.303 دها  نسبة االعتقال االحتياطي :  1.3.303 مؤشر 

 عدد زايرات املراقبة ألماكن االعتقال:    2.3.303 مؤشر  أماكن االعتقال

 
عدد التدابري املتخذة من طرف اللجنة الوطنية  :1.4.303مؤشر

 لتنسيق إجراءات مكافحة االجتار ابلبشر والوقاية منه
 االجتار ابلبشر محاية حقوق ضحااي : 4.303 دها 
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 -قطاع حقوق االنسان -وزارة العال 

 الربامج األدهاا  املؤشرات

مواكبة الفاعلني العموميني يف تنفيذ توصيات اآلليات األممية يف جمال :  1.125دها    نسبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات األممية:  1.1.125مؤشر 
 حقوق اإلنسان

 :  125 برانمج 
 نسانحقوق اإل 

 
 مسؤول الربانمج :

 الكاتب العام

 نسبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات األممية املتعلقة ابلنوع:  2.1.125مؤشر 

نسبة تفاعل اجلمعيات الشريكة مع املنظومة الدولية حلقوق :  1.2.125مؤشر 
  اإلنسان

 نسان والنهوض هباتقوية أدوار الفاعل املدين يف جمال محاية حقوق اإل:  2.125دها  
نسبة اخنراط اجلمعيات الشريكة حمليا وجهواي ووطنيا يف جمال محاية :  2.2.125مؤشر 

 حقوق اإلنسان

  نسبة التفاعل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان:  1.3.125مؤشر 
تعزيز التعاون والتفاعل واحلوار مع الفاعلني الدوليني يف جمال حقوق :  3.125دها  
 اإلنسان

  معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم املعلومات:  1.4.125مؤشر 

 نسبة معاجلة شكاايت املواطنني :  2.4.125مؤشر  تعزيز اإلدارة وإرساء أنظمة فعالة للحكامة:  4.125دها  

  نسبة معاجلة طلبات الولوج إىل املعلومة:  3.4.125مؤشر 
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  وزارة األوقا  والشؤون اإلسالمية  

 البرامج األهداف املؤشرات املؤشرات الفرعية

  : معدل جناعة تدبري املكتبيات 1.1.810مؤشر   

 : التدبري األمثل للمصاحل وجتويد اخلدمات 1.810دها  

 :  810 برانمج
 دعم وقيادة

 
 الربانمج :مسؤول 

 مدير الشؤون اإلدارية والتعاون 

  
: معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن  2.1.810مؤشر 

  نظم املعلومات

 : معدل جناعة تدبري املوارد البشرية 3.1.810مؤشر   

  
: نسبة االعتمادات امليزانياتية املرصودة  1.2.810مؤشر 

سهام يف بلورة خمتلف أبعاد التنمية املستدامة : اإل 2.810دها   للمصاحل الالممركزة
 والالمتركز اإلداري

  
: نسبة الدعم املقدم جلمعيات اجملتمع  2.2.810مؤشر 

 املدين

  : نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن 1.3.810مؤشر   
: التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على  3.810دها  

 نظام الكفاءات

 : نشر وتوزيع املصحف احملمدي الشريف 1.804دها   : معدل طبع القران الكرمي 1.1.804مؤشر   

 : 804 برانمج
 التأطري الايين 
 

 مسؤول الربانمج :
دير تدبري شؤون القيمني م

 الدينيني

 : معدل أتطري احلجاج 1.2.804مؤشر   
: أتطري احلجاج املغاربة وضمان سري مناسك    2.804دها  

 لظروفاحلج يف أحسن ا

  
: نسبة زوجات وأرامل وبنات القيمني  1.3.804مؤشر 

: حتسني األوضاع الصحية للقيمني الدينيني   3.804دها   الدينيني املستفيدات من خدمات التغطية الصحية
 وذوي حقوقهم

  
: املؤشر: نسبة اخنراط القيمني الدينيني  2.3.804مؤشر 

 املكلفني بنظام التغطية الصحية
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  : نسبة بناء مساجد جديدة 1.1.805ؤشر م  
: تلبية حاجيات مجيع فئات اجملتمع من األماكن  1.805دها  

 املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي

 : 805 برانمج
األماكن املخصصة إلقامة شعائر 
الاين اإلسالمي واألماكن 

 الثقافية
 

 مسؤول الربانمج :
 مدير املساجد

  
تعميم املركبات الثقافية لألوقاف  : معدل 2.1.805مؤشر 

 يف الوالايت و اجلهات
 : توفري ظروف الراحة والسالمة داخل املساجد  2.805دها   : معدل إجناز مشاريع جتهيز املساجد 1.2.805مؤشر   
 لتارخييةا : معدل احملافظة على املساجد 1.3.805مؤشر   

 عبادة التارخيية: أتهيل املساجد وترميم أماكن ال  3.805دها  
 معدل أتهيل املساجد املغلقة :  2.3.805مؤشر   
 : نسبة املستفيدين من حفظ القران الكرمي 1.1.806مؤشر   

 : مواكبة التعليم العتيق 1.806دها  

 : 806 برانمج
 التكوين والتعليم الايين

 
 مسؤول الربانمج :

ليم العتيق وحمو األمية مدير التع
 ابملساجد

  
: معدل ارتفاع عدد املتمدرسني املسجلني  2.1.806ر مؤش

 يف مؤسسات التعليم العتيق يف الطور التأهيلي والنهائي

  
: معدل جناح التالميذ املتمدرسني يف   3.1.806مؤشر 

 هناية الدورة
: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   1.1.2.806مؤشر 

 ابإلجازة العاملية

زايدة عدد الطلبة املسجلني  : معدل 1.2.806مؤشر 
 حسب الدورات وحسب التكوين

 : تطوير التعليم ابملؤسسات التابعة جلامعة 2.806دها  
 القرويني

: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   2.1.2.806مؤشر 
 ابإلجازة : القراءات والدراسات القرآنية

: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   3.1.2.806مؤشر 
 إلجازة: دار احلديث احلسنيةاب

: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   4.1.2.806مؤشر 
  ابملاسرت: القراءات والدراسات القرآنية

: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   5.1.2.806مؤشر 
 ابملاسرت: دار احلديث احلسنية
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: معدل زايدة عدد الطلبة املسجلني   6.1.2.806مؤشر 
 لدكتوراه: دار احلديث احلسنيةاب

: معدل خرجيي هناية طور اإلجازة  1.2.2.806مؤشر 
 العاملية

: معدل خرجيي هناية الطور حسب نوع  2.2.806مؤشر 
 التكوين

 القراءةمعدل خرجيي هناية طور إجازة :  2.2.2.806مؤشر 
 ةالقرآنيوالدراسات 
طور إجازة دار معدل خرجيي هناية :   3.2.2.806مؤشر 

 احلديث احلسنية
: "معدل خرجيي هناية طور املاسرت  4.2.2.806مؤشر 

 القرآنيةوالدراسات  القراءة"
: معدل خرجيي هناية طور املاسرت دار  5.2.2.806مؤشر 

 احلديث احلسنية
: معدل خرجيي هناية طور الدكتوراه دار  6.2.2.806مؤشر 

 احلديث احلسنية

  
: معدل انضباط األئمة يف اجتماعات  1.3.806شر مؤ 

 التأهيل يف إطار خطة ميثاق العلماء
 : أتهيل وتكوين القيمني الدينيني  3.806دها  

  
: نسبة األئمة املرشدين واملرشدات  2.3.806مؤشر 

  املستفيدين من برانمج التكوين
: معدل النجاح يف امتحاانت  1.1.4.806مؤشر 

 1) انمج حماربة األمية ابملساجد )املستوىالشهادات برب 
 : معدل النجاح يف امتحاانت الشهادات 1.4.806مؤشر 

: املسامهة يف اجملهودات الوطنية اهلادفة إىل   4.806دها  
معدل النجاح يف امتحاانت  : 2.1.4.806مؤشر  حماربة ظاهرة األمية

  2) الشهادات بربانمج حماربة األمية ابملساجد )املستوى
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 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة    

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 : نسبة ولوج النساء للتكوين 1.1.1.010مؤشر 

 التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على : 1.010 دها  نسبة الولوج إىل التكوين: 1.1.010مؤشر
 نظام الكفاءات

 :010برانمج 
 قيادة والاعمال

 
 مسؤول الربانمج

مدير املوارد البشرية وامليزانية 
 والشؤون العامة

 : نسبة ولوج الرجال للتكوين 2.1.1.010مؤشر 

 املسؤولية ملناصب النساء ولوج نسبة: 2.1.010مؤشر  
 تعادهلا اليت واملناصب النظامية

 منمعدل االمتثال مع التوجيه الوطين أل : 1.2.010مؤشر   
 نظم املعلومات

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات:  2.2.010مؤشر    : التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات 2.010دها  

 نسبة رقمنة اإلجراءات املهنية : 3.2.010مؤشر  
 واخلدمات املقدمة

 نسبة تنفيذ التزامات الوزارة يف اخلطة: 1.1.001مؤشر  
 احلكومية للمساواة

 بلورة وقيادة تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة : 1.001 دها 
 :001برانمج 

إدماج مقاربة النوع االجتماعي 
على مستوى النهوض حبقوق 

 املرأة
 

 مسؤول الربانمج
 املرأةمديرية مديرة  

 نسبة التنزيل الرتايب لربامج املساواة :2.1.001مؤشر  

  
 وجيه للنساء: عدد مراكز االستماع والت: 3.1.001مؤشر

 ضحااي العنف، اليت طورت خدمات ذات جودة مصنفة

 
 نسبة التغطية الرتابية للفضاءات:  4.1.001مؤشر 

 متعددة الوظائف للنساء احملدثة و املفعلة تبعا لدفاتر
 التحمالت املرتبطة هبا

 

نسبة إجناز اإلجراءات املربجمة يف برانمج  : 1.2.001 مؤشر
 مغرب التمكني

 تعزيز التمكني االقتصادي للنساء والفتيات : 2.001 دها 
عدد اجلهات اليت تتوفر على برانمج جمايل   :2.2.001مؤشر

 للتمكني االقتصادي للنساء والفتيات
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: عدد مشاريع اجلمعيات اليت تدعمها  1.1.1.002 مؤشر
 الوزارة يف إطار سياساهتا العمومية 

 يات املدعومة مشاريع اجلمع عدد : 1.1.002 مؤشر
تقوية مشاركة اجلمعيات، مبا فيها اجلمعيات  : 1.002 دها 

النسائية، يف تنفيذ السياسات العمومية املتعلقة ابلوزارة واستهداف 
 النساء والفتيات 

 :002برانمج 
التنمية االجتماعية والنهوض 
حبقوق األشخاص يف وضعية 
إعاقة ومحاية األسرة واألطفال 

 واألشخاص املسنني
 

 

 مسؤول الربانمج
 الكاتب العام

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

 السياسات العمومية املعتمدة
: عدد اجلمعيات املدرجة يف برانمج  1.2.1.002مؤشر

من تقوية  ناملستفيديعويني : عدد الفاعلني اجلم 2.1.002مؤشر تقوية القدرات 
: عدد اجلمعيات املدرجة يف برانمج  2.2.1.002مؤشر قدرات

 تقوية القدرات واليت تستهدف النساء والفتيات 

  
عدد اجملاالت الرتابية اليت قام ت ابعتماد  : 1.2.002مؤشر

 اجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة ابألقاليم النموذجية الثمانية

تصميم وتنسيق وتنفيذ السياسات العمومية يف  : 2.002 دها 
 جمال محاية الطفولة مع األخذ بعني االعتبار بعد النوع

  
عدد الفاعلني الذين أدرجوا معايري اجلودة :  2.2.002مؤشر

ابلوحدات واخلدمات املقدمة لألطفال وعائالهتم مع األخذ بعني 
 تياتاالعتبار احلاجيات اخلاصة ابلفتيان والف

  
عدد األقاليم اليت أحدث ت اإلسعاف   : 3.2.002 مؤشر

 االجتماعي املتنقل من بني األقاليم الثمانية النموذجية
 عدد مراكز الوساطة األسرية احملدثة واملفعلة:  1.3.002مؤشر  

احلماية و النهوض أبوضاع األسرة و  : 3.002 دها 
   األشخاص املسنني

سبة إرساء منهجية اجلودة على مستوى ن:    2.3.002 مؤشر
مراكز احلماية االجتماعية لألشخاص املسنني مع األخذ بعني 

 االعتبار احلاجيات اخلاصة ابلنساء والرجال

  
نسبة إجناز خمطط العمل الوطين للنهوض  : 1.4.002 مؤشر

 2026-2022 حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
ص يف وضعية اعاقة مع النهوض حبقوق االشخا : 4.002 دها 

 األخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة للنساء والرجال
  نسبة إجناز الربانمج الوطين "مدن ولوجة"  : 2.4.002 مؤشر 
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  -قطاع الشباب  -وزارة الشباب والثقافة والتواصل

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

  
للتسيري حسب كل  لكلفة املتوسطةا:  1.1.800مؤشر 
 التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات:  1.800دها   موظف

 :  800 برانمج 
 القيادة و احلكامة 

 
 مسؤول الربانمج :

 الكتابة العامة

 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية:  2.1.800مؤشر   
 نسبة ولوج النساء للتكوين:  1.1.2.800مؤشر 

  لولوج إىل التكويــــــــــن: نسبة ا 1.2.800مؤشر 
التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على :  2.800دها  

 نظام الكفاءات

 نسبة ولوج الرجال للتكوين:  2.1.2.800مؤشر 
نسبة الولوج غلى التكوين حسب :   3.1.2.800مؤشر 

  - 9إىل سلم  6من سلم  -الفئة املهنية 
وج إىل التكوين حسب نسبة الول:   4.1.2.800مؤشر 

 -إىل خارج السلم 10من السلم  -الفئة املهنية 
عدد الشباب و األطفال املستفيد :   1.1.1.801مؤشر 

 - ذكور -من املخيمات يف الوسط احلضري 

: عدد الشباب املستفيدين من املخيمات  1.1.801مؤشر 
النسيج تعزيز أتطري الشباب واألطفال ودعم :  1.801دها   حسب اجلنس

 اجلمعوي ومتكني املرأة

 : 801 برانمج 
 الشباب، الطفولة و املرأة 

 
 مسؤول الربانمج :

شباب و الطفولة و ال  مدير
 الشؤون النسوية

 

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

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

عدد الشباب و األطفال املستفيد :   4.1.1.801مؤشر 
 اانث -من املخيمات يف الوسط القروي 

عدد املستفيدات إانث من :   1.2.1.801مؤشر 
 األنشطة املنظمة مبؤسسات دور الشباب

نظمة : عدد املستفيدين من األنشطة امل 2.1.801مؤشر 
 مبؤسسات دور الشباب
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عدد املستفيدين ذكور من :   2.2.1.801مؤشر 
 األنشطة املنظمة مبؤسسات دور الشباب

  
نسبة مجعيات الشباب املستفيدة من منحة :  3.1.801مؤشر 
 الدعم

عدد أطر املخيمات احلاصلني على :  1.4.1.801مؤشر 
عدد أطر املخيمات احلاصلني على :  4.1.801مؤشر  -ذكور-الشواهد والديبلومات 

عدد أطر املخيمات احلاصلني :   2.4.1.801مؤشر  الشواهد والديبلومات
 -إانث-على الشواهد والديبلومات 

نسبة املستفيدات من التبادل :  1.5.1.801مؤشر 
الثقايف و املقامات اللغوية املنظمة لفائدة الشباب حسب 

ة املستفيدين من التبادل الثقايف و : نسب 5.1.801مؤشر  اجلنس
نسبة املستفيدين الذكور من :  2.5.1.801مؤشر  املقامات اللغوية املنظمة لفائدة الشباب حسب اجلنس

التبادل الثقايف و املقامات اللغوية املنظمة لفائدة الشباب 
 حسب اجلنس

 : النسبة السنوية لشغل مراكز االستقبال 6.1.801مؤشر   
 : نسبة اخلرجيات املؤهالت مهنيا 1.2.801مؤشر   

عزيز التأهيل املهين لفائدة املرأة والفتاة ت : 2.801دها  
   الصغرية

نسبة املتدرابت الذين أنشأوا أنشطة مدرة :  2.2.801مؤشر 
 للدخل

  عدد املخيمات املؤهلة و/أو اجملهزة:  1.1.3.801مؤشر 
املؤهلة و/أو اجملهزة مع عدد املؤسسات :  1.3.801مؤشر 

 مراعاة مقاربة النوع
 املرافق والتجهيزات  تطوير : 3.801دها  

عدد دور الشباب اليت مت إصالحها :  2.1.3.801مؤشر 
 وجتهيزها
 عدد املراكز النسوية املؤهلة:  3.1.3.801مؤشر 
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المحدثة مراكز محاية الطفولة عدد :  4.1.3.801مؤشر 
  هاأوالتي تم إصالح

عدد دور الشباب "اجليل اجلديد" :  1.2.3.801مؤشر 
: عدد مؤسسات "اجليل اجلديد" املؤهلة أو  2.3.801مؤشر  املؤهلة أو احملدثة

عدد املخيمات "اجليل اجلديد" :  2.2.3.801مؤشر  احملدثة
 املؤهلة أو احملدثة
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  - قطاع الثقافة - وزارة الشباب والثقافة والتواصل

 الربامج األدهاا  املؤشرات                          ؤشرات الفرعيةامل

  
نسبة االعتمادات امليزانياتية املرصودة :  1.1.820 مؤشر

 للمصاحل الالممركزة
 : 820 برانمج تدعيم الالمتركز وحتديث التدبري : 1.820 دها 

 القيادة واحلكامة

 مسؤول الربانمج :

 ليةمدير الشؤون اإلدارية واملا

 

  
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين :  1.2.820 مؤشر

 ابملقارنة مع العدد اإلمجايل ملوظفي الوزارة 
حتسني الكفاءات والقدرات التدبريية ملوظفي  : 2.820 دها 
 الوزارة

 نسبة املوظفات املستفيدات من التكوين:  2.2.820 مؤشر  

 ية املبنيةعدد املراكز الثقاف: 1.3.820 مؤشر  
تقوية البنية التحتية الثقافية وتقليص الفوارق  : 3.820 دها 

 بني اجلهات

  
عدد املمتلكات الثقافية احملصاة، املدروسة :  1.1.807 مؤشر

 واملنشورة
 تعزيز التعرف على الرتاث الثقايف : 1.807 دها 

 : 807 برانمج
 الرتاث الثقايف

 مسؤول الربانمج :
 مدير الرتاث الثقايف

  
عدد املواقع املعرفة وبرامج البحوث العلمية :  2.1.807 مؤشر
 املنجزة

  
نسبة معاجلة ملفات طلبات تقييد وترتيب :  1.2.807 مؤشر

 متابعة محاية وصون الرتاث الثقايف : 2.807 دها  املواقع واملعامل التارخيية والرتاث املنقول 
 والرتميم املنجزة عدد عمليات احملافظة :   2.2.807 مؤشر  

  
نسبة هتيئة املواقع التارخيية مبرافق التسيري :   1.3.807 مؤشر

 والتعريف ابلرتاث الثقايف
 تثمني وترويج الرتاث الثقايف : 3.807 دها 

  
عدد التظاهرات املنظمة أو اخلاضعة :   2.3.807 مؤشر

 للشراكة اهلادفة لرتويج الرتاث 
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تطور زايرة العموم للمعامل واملواقع  نسبة:  3.3.807 مؤشر

 التارخيية 

  
نسبة تطور زايرة الفئات الناشئة للمعامل :  4.3.807 مؤشر

 واملواقع التارخيية

  
نسبة املشاريع املدعمة يف جمال النشر :  1.1.808 مؤشر

 والكتاب
 دعم النشر و الكتاب : 1.808 دها 

 : 808 برانمج
 يةالكتاب والقراءة العموم 

 
 مسؤول الربانمج :

مدير الكتاب واخلزاانت 
 واحملفوظات

  
نسبة املشاريع النسوية املدعمة يف جمال :  2.1.808 مؤشر

 النشر والكتاب

  
نسبة املعارض اجلهوية املنظمة قياسا :  1.2.808 مؤشر

 ابملعارض املربجمة
 الرتويج للكتاب : 2.808 دها 

  
 50.000كتبات لكل معدل تغطية امل:  1.3.808 مؤشر
 نسمة

 توسيع شبكة القراءة العمومية : 3.808 دها 

  
نسبة األطفال املسجلني ابملكتبات :  1.4.808 مؤشر

تشجيع األطفال على ارتياد املكتبات  : 4.808 دها  العمومية
 العمومية

  
عدد األنشطة الثقافية املنظمة لفائدة :  2.4.808 مؤشر

 راءة العموميةاألطفال داخل فضاءات الق

نسبة املشاريع املدعمة لفائدة :  1.1.1.809 مؤشر
 النساء يف جمال املوسيقى والفنون الكوريكرافية

نسبة املشاريع املدعمة يف جمال املوسيقى :   1.1.809 مؤشر
الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال املوسيقى  : 1.809 دها  والفنون الكوريكرافية

 ةوالفنون الكوريغرافي

 :809 برانمج
 الفنون
 

 مسؤول الربانمج :
 مدير الفنون

نسبة الناجحات مبعاهد املوسيقى :  1.2.1.809 مؤشر
 والرقص التابعة لقطاع الثقافة

نسبة النجاح مبعاهد املوسيقى والرقص :   2.1.809 مؤشر
 التابعة لقطاع الثقافة

نسبة املشاريع املدعمة لفائدة :  1.1.2.809 مؤشر
 يف جمال املسرح النساء

 نسبة املشاريع املدعمة يف جمال املسرح:   1.2.809 مؤشر
الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال االبداع  : 2.809 دها 

 والرتويج املسرحي
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نسبة الناجحات ابملعهد العايل :  1.2.2.809 مؤشر
 للفن املسرحي والتنشيط الثقايف

 للفن املسرحي نسبة النجاح ابملعهد العايل:  2.2.809 مؤشر
 والتنشيط الثقايف

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

نسبة املشاريع املدعمة يف جمال الفنون :  1.3.809 مؤشر
الدعم والتكوين والتشجيع يف جمال الفنون  : 3.809 دها  التشكيلية و البصرية

نسبة الناجحات ابملعهد الوطين :  1.2.3.809 مؤشر التشكيلية
 للفنون اجلميلة

 نسبة النجاح ابملعهد الوطين للفنون اجلميلة:  2.3.809 مؤشر
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 - قطاع االتصال - وزارة الشباب والثقافة والتواصل  

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 اريمعدل رقمنة النشاط اإلد:   1.1.811 مؤشر  

 حتديث وسائل التدبري  :  1.811 دها 

 :811برانمج 
االتصال وتنمية وسائل اإلعالم 

 والعالقات العامة

 مسؤول الربانمج :

 الكاتب العام

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات:   2.1.811 مؤشر  

  
: عدد الدورات التدريبية املنظمة يف إطار التعاون   1.2.811 مؤشر
 الدويل

متثيل الوزارة من خالل تنظيم الدورات التدريبية  : 2.811 دها 
 واملؤمترات والورشات وغريها من األنشطة .

  
عدد تراخيص التصوير املمنوحة لوسائل االتصال :  1.3.811 مؤشر

 األجنبية

   الرتويج دوليا لصورة املغرب ومنوذجه احلضاري : 3.811 دها 
رب القنوات التلفزية عدد احلمالت اإلعالمية ع:  2.3.811 مؤشر

 األجنبية

  
عدد التظاهرات الدولية املنظمة من طرف وزارة :  3.3.811 مؤشر

 االتصال

 عدد املشاركات يف التظاهرات الدولية:  1.4.811 مؤشر  
تعزيز العالقات مع الصحفيني ووسائل اإلعالم  : 4.811 دها 

   األجنبية.
وراتجات اإلذاعية والتلفزية عدد التقارير والرب:  2.4.811 مؤشر

 املتعلقة ابملغرب

  
عدد املنشورات الصحفية حول تكريس تعددية :  1.5.811 مؤشر

 وتنوع الصحافة املكتوبة
توفري املوارد اإلضافية الالزمة للشركاء يف القطاع  : 5.811 دها 

 للقيام ابألنشطة املرتبطة ابلسياسة العمومية للوزارة

  
عدد النصوص التشريعية والتنظيمية احملققة، تبعا  : 1.6.811 مؤشر

 للمخطط التشريعي للوزارة
 توحيد وحتديث الرتسانة القانونية لقطاع التواصل :  6.811 دها 

  
على  Maroc.ma عدد زوار البوابة الوطنية:  1.7.811 مؤشر

 Maroc.maتعزيز أداء البواابت الوطنية  : 7.811 دها  املستوى الدويل 
  Sahara.gov.maو

  
 Sahara.gov.ma عدد زوار البوابة الوطين:  2.7.811 مؤشر

 على املستوى الدويل
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عدد األنشطة احملققة من أجل حماربة الصور :  1.8.811 مؤشر

 النمطية يف وسائل اإلعالم الوطنية
حتسني صورة املرأة يف اإلعالم و حماربة الصور  : 8.811 دها 

 عالم الوطنية.النمطية يف وسائل اإل

 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية 1.9.811 مؤشر  
 تطوير الكفاءات وترشيد تدبري املوارد البشرية :  9.811 دها 

 نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن :  2.9.811 مؤشر نسبة ولوج النساء للتكوين:  1.2.9.811 مؤشر
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 -قطاع السياحة -االجتماعي والتضامين التقلياية واالقتصادوزارة السياحة والصناعة  

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 : حجم الناتج الداخلي اخلام للسياحة 1.1.400مؤشر 

االستمرار يف جعل السياحة واحدة من  : 1.400 دها 
 األدوات الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب

 : 400برانمج 
 عم حكامة وقيادة اسرتاتيجيةد

 مسؤول الربانمج
 مدير االسرتاتيجية و التعاون

 حجم عائدات السياحة ابلعملة األجنبية  : 2.1.400 مؤشر 
 عدد الوافدين للمراكز احلدودية  : 3.1.400مؤشر 
 معدل توفر النظم املعلوماتية: 1.2.400 مؤشر 

 الوطين التوجيه مع االمتثال معدل:  2.2.400مؤشر  حل وجتويد اخلدماتلتدبري األمثل للمصاا:   2.400دها 
 املعلومات نظم ألمن

 نسبة جناعة تدبري املكتبيات:  3.2.400مؤشر  
 امليزانياتية االعتمادات نسبة: 1.3.400 مؤشر 

 إلدارةا مثالية أبعاد خمتلف بلورة يف اإلسهام :3.400  دها  الالممركزة للمصاحل املرصودة
 املاء استهالك ختفيض نسبة 2.3.400 : مؤشر  (...اإلداري الالمتركز املستدامة، التنمية)

 الطاقة استهالك ختفيض نسبة 3.3.400 : مؤشر 
 على مبنية صفةمن عمومية لوظيفة التأسيس : 4.400 دها  التكوين إىل الولوج نسبة 1.4.400: مؤشر للتكوين النساء ولوج نسبة : 1.1.4.400 مؤشر

 املسؤولية ملناصب النساء ولوج نسبة 2.4.400 : مؤشر  الكفاءات نظام
 

 القانونية اإلصالحات تنزيل معدل:   1.1.401مؤشر
حتديث ومالءمة اإلطار القانوين للمهن  : 1.401 دها 

 السياحية 
 :401 برانمج

تنافسية واستاامة سلسلة القيم 
 السياحية

 مسؤول الربانمج
 ر التقنني والتطوير واجلودةمدي

 : معدل مواكبة التمثيليات املهنية  1.2.401مؤشر 
أتطري، ومراقبة ودعم املقاوالت السياحية  : 2.401 دها 

 يف املنصات اإللكرتونية االخنراطمعدل :  2.2.401مؤشر  واجلمعيات املهنية 
 للمواكبة
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 عدد اخلرجيني املكونني  : 1.1.402 مؤشر 
 : 402برانمج  2022-2020تفعيل عقدة برانمج  : 1.402 دها 

 تطوير الرأمسال البشري
 مسؤول الربانمج

 مدير املوارد و التكوين

 : نسبة املتدرابت املسجالت 2.1.402مؤشر 
 

 :حتسني معدل التأطري الرتبوي  2.402 دها  معدل التأطري الرتبوي التقين : 1.2.402مؤشر

اإليوائية اإلضافية السنوية التوقع الطاقة  : 1.1.403مؤشر 
يوائية االضافية وحجم تعزيز الطاقة اإل : 1.403 دها  وضعها لالستغالل 

 االستثمارات السياحية املنجزة

 : 403برانمج 
 دهناسة وتطوير املنتوج السياحي

 مسؤول الربانمج
 بتنسيق االسرتاتيجية و التعاونمدير 
 للهندسة املغربية شركةال مدير مع

 ياحيةالس

 حجم االستثمار السياحي املنجز  : 2.1.403مؤشر 

 املعبئة االستثمارات حجم  1.2.403 : مؤشر 
 الصغرى السياحية املقاوالت عدد  2.2.403 : مؤشر  االستثمار حتفيز  2.403 : دها 

 احملدثة واملتوسطة
 اهإجراؤ  مت اليت املقاعد عدد  : 1.1.404 مؤشر 

 ر برجمة املغرب من خالل األسواقتطوي : 1.404 دها 
 املصدرة

 : 404برانمج 
 اإلنعاش السياحي

 مسؤول الربانمج
 بتنسيقاالسرتاتيجية و التعاون مدير 

 للسياحة املغريب الوطيناملكتب  مع

 الوافدين السياح عدد  2.1.404 : مؤشر 

 

 املنجزة املبي ت ليايل عدد  3.1.404 : مؤشر
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 –قطاع الصناعة التقلياية واالقتصاد االجتماعي والتضامين  –احة والصناعة التقلياية واالقتصاد االجتماعي والتضامينزارة السيو    

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية                       
 معدل جناعة املكتبيات  : 1.1.410مؤشر   

تلف تطوير نظام معلومايت آمن يشمل خم : 1.410دها  
 احلاجيات الوظيفية

 : 410 برانمج
 الاعم والقيادة 

 
 مسؤول الربانمج :

 مدير املوارد و أنظمة املعلومات

  
نسبة رقمنة اإلجراءات املهنية واخلدمات  : 2.1.410مؤشر 
 املقدمة

 نسبة رضى املستفيدين : 1.1.2.410مؤشر 
)عدد أايم التكوين )شخص| يوم|  : 1.2.410مؤشر 
 تكوين

تطوير مؤهالت املوظفني و حتسني جناعة  :  2.410ا  ده
 تدبري املوارد البشرية 

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية : 2.2.410مؤشر   

 عدد املعارض املنظمة :  1.1.406مؤشر   

إنعاش اجلودة واإلبتكار وتقوية ترويج  : 1.406دها  
 منتوجات الصناعة التقليدية

 :  406 برانمج 
 ناعة التقليايةالص

 
 مسؤول الربانمج :

مديرة االسرتاتيجية والربجمة 
 .والتعاون

 عدد احلمالت اإلعالمية املنجزة : 1.2.1.406مؤشر 
 عدد محالت التواصل املنجزة : 2.1.406مؤشر 

 عدد احلمالت الغري إعالمية املنجزة : 2.2.1.406مؤشر 

 عدد املواصفات : 3.1.406مؤشر   

نسبة الوحدات النسائية اليت مت  : 1.4.1.406 مؤشر
 افتحاصها

 عدد الوحدات اليت مت افتحاصها : 4.1.406مؤشر 

 عدد الفاعلني الذين مت ت مواكبتهم : 1.5.1.406مؤشر 
عدد املستفيدين من املعارض  :  2.5.1.406مؤشر  عدد املستفيدين من خدمات املواكبة : 5.1.406مؤشر 

 املنظمة 

 عدد املستفيدين من الدعم : 1.2.406مؤشر  نسبة املستفيدات من الدعم  : 1.1.2.406مؤشر 
حتسني وسائل االنتاج و مواكبة متدخلي  : 2.406دها  
 القطاع

عدد املستفيدين من البنيات التحتية  : 1.2.2.406مؤشر 
 اليت مت تشغيلها

 عدد البنيات التحتية اليت مت تشغيلها : 2.2.406مؤشر 
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عدد املستفيدات من البنيات  : 2.2.2.406مؤشر 
 التحتية اليت مت تشغيلها

 معدل إدماج خرجيي مؤسسات التكوين : 1.3.406مؤشر   

 تكوين وتقوية كفاءات الفاعلني يف القطاع : 3.406دها  

 عدد اخلرجيني :  1.2.3.406مؤشر 
 عدد اخلرجيني والصناع املكونني : 2.3.406مؤشر 

 عدد الصناع املكونني : 2.2.3.406مؤشر 

 متوسط كلفة التكوين عن كل خريج : 3.3.406مؤشر   

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

 عدد الصناع التقليديني الذين مت حتسيسهم : 1.4.406مؤشر   
ئدة الصناع تعميم التغطية االجتماعية لفا : 4.406دها  

 التقليديني

 معدل مواكبة التعاونيات : 1.1.407مؤشر   
 : 407 برانمج  تطوير كفاءات التعاونيات : 1.407دها  

 االقتصاد االجتماعي 
 مسؤول الربانمج :

مديرة إنعاش االقتصاد 
 االجتماعي.

 نسبة التحسيس : 2.1.407مؤشر   

 عدد املعارض املنظمة : 1.2.407مؤشر   

 تعزيز وتنسيق اقتصاد اجتماعي وتضامين فعال : 2.407  دها
 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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  ولة الصغرى والتشغيل والكفاءاتوزارة اإلدماج االقتصادي و املقا   

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

 
 التدبري األمثل للمصاحل وجتويد اخلدمات:  1.480دها   معدل جناعة تدبري املوارد البشرية : 1.1.480مؤشر

 : 480برانمج 
 الاعم والقيادة

 
 مسؤول الربانمج

 
مدير املوارد البشرية وامليزانية 

 العامة شؤونوال
 

 : معدل توفر النظم املعلوماتية  2.1.480مؤشر  

 

معدل جناعة تدبري املكتبيات للمصاحل  : 1.3.1.480مؤشر 
 معدل جناعة تدبري املكتبيات:  3.1.480مؤشر املمركزة
معدل جناعة املكتبيات للمصاحل الال :  2.3.1.480مؤشر 

 ممركزة

 
يزانية املخصصة للمصاحل نسبة اعتمادات امل:  1.2.480مؤشر

 الالممركزة
 اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية اإلدارة:  2.480دها  

 : نسبة ختفيض استهالك املاء 2.2.480مؤشر 
 نسبة ختفيض استهالك الطاقة:  3.2.480مؤشر 

 ويــــــــــننسبة الولوج إىل التك:  1.3.480مؤشر نسبة ولوج النساء للتكوين:  1.1.3.480مؤشر 
التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على :  3.480دها  

 نظام الكفاءات

 
عدد اللقاءات رفيعة املستوى يف إطار :  1.4.480مؤشر 

 جنوب-التعاون جنوب

دعم ومواكبة برامج الوزارة وتعزيز إشعاع املغرب  : 4.480 دها 
 على الصعيد الدويل والقاري

املستفيدات اإلانث من عدد :  1.2.4.480مؤشر 
 التكوينات يف إطار التعاون الدويل داخل املغرب

عدد األطر املستفيدة من التكوينات يف إطار :  2.4.480مؤشر 
 التعاون الدويل داخل وخارج املغرب

 
 

عدد املستفيدات اإلانث من :   2.2.4.480مؤشر 
 التكوينات يف إطار التعاون الدويل خارج املغرب

عدد اإلانث املشاركات يف التظاهرات :  1.3.4.480ر مؤش
 الدولية اليت يقوم قطاع التشغيل بتنسيق املشاركة فيها

عدد املشاركني يف التظاهرات الدولية اليت :  3.4.480مؤشر 
 يقوم قطاع التشغيل بتنسيق املشاركة فيها
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: نسبة إدماج املستفيدين من برانمج التكوين 1.1.432مؤشر
 جل اإلدماجمن أ

االقتصادي والتشغيل  ابإلدماجالنهوض :  1.432دها  
 للجميع، مبا فيهم النساء والشباب

 
 : 432برانمج 

دعم اإلدماج االقتصادي و 
  التشغيل ورصا سوق الشغل

 
 مسؤول الربانمج
 مدير التشغيل

 
عدد اجلهات اليت مت إطالق مبادرات جهوية :  2.1.432مؤشر 

 للتشغيل هبا

 
عدد األشخاص املدجمني يف إطار برانمج :  3.1.432ر مؤش

 "برانمج "أوراش -األوراش العامة الصغرى والكربى 

 
عدد املقاوالت احملدثة من طرف النساء اليت :   2.2.432مؤشر 

 "مت ت مواكبتهن يف إطار برانمج "من أجلك
نسبة اإلصدارات املتضمنة ملعطيات :  1.1.3.432مؤشر  

 ول النوعوحتاليل ح
 عدد اإلصدارات:   1.3.432مؤشر 

 تطوير منظومة رصد سوق الشغل:  3.432دها  
  

عدد عمليات تقييم الربامج النشيطة :   2.3.432مؤشر 
 للتشغيل

 : عدد النصوص القانونية والتنظيمية املعدة  1.1.433مؤشر   

تعزيز تشريع الشغل والنهوض ابملساواة املهنية :  1.433دها  
 احلقوق األساسية للفئات اخلاصة.و 

 : 433برانمج 
 الشغل
 

 مسؤول الربانمج
 مديرة الشغل

 

عدد اجلمعيات املتعاقد معها يف جمال :  1.2.1.433مؤشر 
عدد اجلمعيات املتعاقد معها يف جمال :   2.1.433مؤشر  حماربة تشغيل األطفال

عدد اجلمعيات املتعاقد معها يف جمال :  2.2.1.433مؤشر  اصةالنهوض ابملساواة املهنية واحلقوق األساسية للفئات اخل
 محاية حقوق املرأة يف العمل

  
عدد املقاوالت املرتشحة لنيل جائزة املساواة :   3.1.433مؤشر 
 املهنية

 
 نسبة انتظامية دورات اهليئات ثالثية الرتكيب : 1.2.433مؤشر   

اعي واملفاوضة اجلماعية النهوض ابحلوار االجتم:  2.433دها  
  والصحة و السالمة يف العمل

عدد املؤسسات اليت مت إدراجها يف الربانمج :  2.2.433مؤشر 
الوطين للنهوض ابملفاوضة اجلماعية وإبرام اتفاقيات الشغل 

 اجلماعية
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عدد املشاركني الذين مت حتسيسهم حول :  3.2.433مؤشر 

 يةأمهية الوقاية من املخاطر املهن

  
نسبة التقارير املرسلة اىل مكتب العمل :  1.3.433مؤشر 

 الدويل ومكتب العمل العريب

   تعزيز آليات املراقبة و املصاحلة:  3.433دها  
نسبة تغطية املقاوالت املستهدفة يف :   2.3.433مؤشر 

 الربانمج الوطين لتفتيش الشغل

  
شغل احملالة على نسبة التكفل بنزاعات ال:   3.3.433مؤشر 

 مفتشية الشغل 
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 -قطاع التكوين املهين-وزارة اإلدماج االقتصادي و املقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

 الربامج األدهاا  املؤشرات ملؤشرات الفرعيةا

 
 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية1.1.910مؤشر

 املوارد البشرية  ترشيد التنظيم وعقلنة تدبري : 1.910دها  
 : 910برانمج 

حكامة منظومة التكوين املهين 
 وتعبئة الفاعلني والشركاء

 مسؤول الربانمج
مدير الشؤون اإلدارية واملوارد 

 البشرية

 : معدل النجاعة املكتبية2.1.910مؤشر  

ة بقطاع ضمان المساواة المهني : 2.910 دها  نسبة النساء يف مناصب املسؤولية: 1.2.910مؤشر  

 التكوين المهني

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

 اإلمجايل 

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

 : 905برانمج 
 قيادة منظومة التكوين املهين

 مسؤول الربانمج
 مديرة التخطيط والتقييم

 

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

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

 -: نسبة املستفيدات من التكوين  1.3.1.905 مؤشر
 لتكوين ابلتمرس املهين ا

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

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

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

  
تطور حاجيات املقاوالت من التكوين املهين  :5.1.905رمؤش

 املستمر 

  
التكوين املهين األساسي  أعداد املستفيدين من :6.1.905مؤشر

 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف إطار
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: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات 1.1.2.905مؤشر
 اخلاصة املستفيدات من التكوين املهين 

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

توسيع ولوج األشخاص ذوي االحتياجات  : 2.905 دها 
مع مراعاة حاجيات النساء  اخلاصة إىل التكوين املهين

 والرجال 

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

: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة 2.2.905مؤشر
 -املستفيدة من التكوين املهين ــــــتكوين نزالء املؤسسات السجنية

 العدد اإلمجايل 
: نسبة الفتيات ذوات االحتياجات 1.3.2.905مؤشر

ـــــوين املهين ــــــتكــــوين األشخـــــاص اخلاصة املستفيدات من التكـ
 يف وضعية إعاقة 

: أعـــداد الفئـــــــات ذات االحتياجـــــات اخلــــــاصة 3.2.905مؤشر
املستفيدة من التكــــــوين املهين ــــــتكــــوين األشخـــــاص يف وضعية 

 العدد اإلمجايل  -إعاقة
دات )من الفئات املؤهلة( : نسبة املستفي1.4.2.905 مؤشر

من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسسات اخلاصة للتكوين 
 املهين املعتمدة 

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

 العدد اإلمجايل  -املعتمدة
ج خرجيات التكوين املهين نسبة إدما  : 1.1.3.905مؤشر

 ابلنسيج االقتصادي 
: النسبة االمجالية إلدماج خرجيي التكوين املهين 1.3.905مؤشر

حتسني جودة التكوين وجناعة أداء الفاعلني  : 3.905 دها  ابلنسيج االقتصادي 
 مع اعتبار النوع 

 املؤسسات اخلاصة للتكوين املهين : نسبة اعتماد2.3.905 مؤشر  

  
: عدد مؤسسات التكوين املهين العام و املعاهد 1.1.906ؤشرم

 املتخصص ذات التدبري املفوض احملدثة 
تنمية الطاقة االستيعابية واإليوائية ملنظومة  : 1.906 دها 

 التكوين املهين 

 : 906برانمج 
تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين 

 املهين

 مسؤول الربانمج
 مديرة التنسيق
اعالبيداغوجي والقط  

 اخلاص
 عدد الداخليات :2.1.906مؤشر  
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  -قطاع االنتقال الطاقي -وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستاامة

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

 
 نسبة املوظفات يف مناصب املسؤولية  :1.1.460مؤشر

 تأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنيةال : 1.460 دها 
  الكفاءاتنظام  على

 : 460برانمج 
 الاعم و القيادة

 
 مسؤول الربانمج

مدير املوارد والشؤون العامة 
 والنظم املعلوماتية

 نسبة ولوج الرجال للتكوين : 1.2.1.460مؤشر
 نسبة الولوج إىل التكوين: 2.1.460مؤشر

 نسبة ولوج النساء للتكوين : 2.2.1.460 مؤشر
  ات املتخذة ملأسسة مقاربة النوععدد اإلجراء : 3.1.460مؤشر 
 معدل جناعة تدبري املكتبيات: 1.2.460مؤشر  

 الداعمة  املهنية و معدل رقمنة االجراءات العملياتية: 2.2.460مؤشر   التدبري االمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات :2.460 دها 
 املعلوماتية : معدل توافر البنية التحتية 3.2.460مؤشر  
أبجهزة  : عدد أجهزة التكييف املغرية:  1.13.460 ؤشرم

 انجعة طاقيا

 : عدد التجهيزات املركبة 1.3.460مؤشر

استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية  : 3.460 دها 
 املعقلن للطاقة  لالستعمال

 

 املركبة الشمسية املاء سخاانت عدد : 2.1.3.460 مؤشر
  ليقظة املركبةعدد أنظمة ا:  3.1.3.460 مؤشر
 عدد العدادات الكهرابئية الذكية  : 4.1.3.460مؤشر
 ة: نسبة تركيب املصابيح االقتصادي 1.2.3.460شر ؤ م

 على املستوى اجلهوي

الطاقية على  نسبة استعمال تكنولوجيات النجاعة:  2.3.460مؤشر 
 مستوى املصاحل الالممركزة

الناجعة  : نسبة تركيب أجهزة التكييف 2.2.3.460مؤشر 
 على املستوى اجلهوي

الشمسية  نسبة تركيب سخاانت املاء:  3.2.3.460مؤشر 
 على املستوى اجلهوي

 : نسبة تركيب العدادات الكهرابئية 4.2.3.460مؤشر 
 الذكية على املستوى اجلهوي
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 نسبة ختفيض استهالك الكهرابء :  1.1.4.460. مؤشر
ختفيض استهالك الكهرابء واملاء واملعدات نسبة  :1.4.460 مؤشر

   املكتبية
 

 مثالية أبعاد خمتلف بلورة يف اإلسهام : 4.460 دها 
 اإلدارة

 نسبة ختفيض استهالك املاء : 2.1.4.460 مؤشر
نسبة ختفيض فاتورة استهالك املعدات  : 3.1.4.460 مؤشر

 املكتبية

 
النفاايت  وضعها لتدبريعدد املساطر اليت مت   : 2.4.460 مؤشر

   املكتبية
 : نسبة اخلرائط اجليولوجية املنجزة  1.1.1.426 مؤشر

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

 اجليوعلمية 
 : 426برانمج 

 اجليولوجيا و املعادن
 

 

 مجمسؤول الربان
 مدير املعادن واهليدركاربورات

 : نسبة اخلرائط اجليوفيزايئية املنجزة  2.1.1.426 مؤشر
 : نسبة اخلرائط اجليوكيميائية املنجزة  3.1.1.426 مؤشر

 نسبة الرخص املعدنية احملررة   : 1.2.426مؤشر  
إعطاء دينامية جديدة للقطاع املعدين  : 2.426 دها 

 الوطين 
  

املمنوحة يف إطار املنافسة ابملنطقة  األجزاء: عدد  2.2.426رمؤش
 املنجمية لتافيالل ت وفجيج 

 املساطر اليت مت الرفع املادي عنها  نسبة  : 3.2.426مؤشر  

  
نسبة تطور عدد الزايرات املنجزة للمراقبة التقنية   : 1.3.426مؤشر

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

 يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت املعدنية

  
نسبة القدرة الكهرابئية املنشأة من الطاقات   : 1.1.427مؤشر

 املتجددة
 تقليص التبعية الطاقية الوطنية  : 1.427 دها 

 : 427برانمج 
 الطاقة
 

 مسؤول الربانمج
 ءمدير الكهراب

 

 : اهلامش االحتياطي من الطاقة الكهرابئية 1.2.427مؤشر  
 ضمان أمن إمدادات الطاقة : 2.427 دها 

 : مدة انقطاع الكهرابء املكافئة 2.2.427مؤشر  

  
 نسبة الكهربة القروية  :1.3.427مؤشر

 
 تعميم الولوج إىل الطاقة  : 3.427 دها 
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لألداء  دد احلد األدى: عدد القرارات اليت حت 1.4.427مؤشر 

 الطاقية الطاقي و العنونة الطاقية للمعدات والتجهيزات
 الطاقية النجاعة تعزيز 4.427 :   دها 

 
 إلجراءاملرخصة  عدد هيئات االفتحاص الطاقي:  2.4.427مؤشر 

 االفتحاص الطاقي االلزامي

  
ذة من : نسبة تطور عدد عينات املواد البرتولية املأخو 1.5.427مؤشر

تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيما  : 5.427 دها  أجل مراقبة اجلودة
 يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت الطاقية

  
 نسبة تطور عدد الزايرات املنجزة  : 2.5.427مؤشر

 للمراقبة التقنية ابملنشآت الطاقية
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 – التنمية املستاامةقطاع  - ستاامةاالنتقال الطاقي و التنمية املوزارة    

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 التكلفة املتوسطة لتسيري كل موظف  : 1.1.500مؤشر   

 التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات:  1.500دها  
 : 500 برانمج

 الرايدة والاعم

 مسؤول الربانمج :
مديرة "الرصد والدراسات 

  والتخطيط"

 : نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية  2.1.500مؤشر   

  
معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم :   3.1.500مؤشر 

  املعلومات

  
نسبة االعتمادات امليزانياتية املرصودة :   1.2.500مؤشر 

 للمصاحل الالممركزة
 ارةاإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية اإلد:  2.500دها  

 عدد رزم الورق املستهلكة لكل موظف/سنة:   2.2.500مؤشر   
  : كمية الطاقة املخصصة سنواي لكل موظف  3.2.500مؤشر   

مبنية التأسيس لوظيفة عمومية منصفة :    3.500دها    : نسبة الولوج إىل التكويــــــــــن  1.3.500مؤشر  نسبة ولوج النساء للتكوين:  1.1.3.500مؤشر 
 نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية :  2.3.500مؤشر    على نظام الكفاءات

 نسبة املوافقات البيئية املسلمة سنواي :  1.1.501مؤشر   

 :501 برانمج  تعزيز اإلطار املؤسسايت و القانوين:   1.501دها  
ترسيخ احلكامة البيئية وتعبئة 

 الفاعلني

 مسؤول الربانمج :
 الشراكة والتواصل والتعاونمدير 

  
نسبة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية :   2.1.501مؤشر 

  املتعلقة ابلبيئة اليت مت إعدادها أو مراجعتها
 : نسبة إجناز التصاميم اجلهوية للساحل  3.1.501مؤشر   

نسبة القياسات والتحاليل اليت يسهر على  :  1.2.501مؤشر   
تقوية أجهزة الرصد واملراقبة واالمتثال :   2.501دها   خترب الوطين للدراسات ورصد التلوثإجنازها امل

 للقوانني البيئية
: نسبة تنفيذ الربانمج الوطين لرصد جودة   2.2.501مؤشر   

 اهلواء
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  : نسبة تنفيذ املخطط الوطين للمراقبة البيئية  3.2.501مؤشر   

 إجناز محالت الرتبية والتحسيسنسبة :   1.3.501مؤشر   
تعبئة الفاعلني األساسيني وتعزيز الثقافة :    3.501دها  

 البيئية
 : نسبة أنشطة التعاون الدويل املنجزة  2.3.501مؤشر   

  
نسبة املشاريع املنجزة بشراكة مع خمتلف :   3.3.501مؤشر 

 الفاعلني املعنيني

  
ايت مبراكز الطمر التقين نسبة طمر النفا:  1.1.502مؤشر 

مكافحة التلواثت و حتسني ظروف عيش  : 1.502دها   ومراكز تثمني النفاايت
 :  502 برانمج املواطنني

محاية و تثمني البيئة و تعزيز 
 اإلجراءات املتعلقة ابملناخ

 مسؤول الربانمج :
 مدير الربامج واإلجنازات

 نسبة أتهيل املطارح:   2.1.502مؤشر   
 نسبة اجناز مشاريع مكافحة التلواثت :  3.1.502ؤشر م  

  
: نسبة اجناز املشاريع املمولة على حنو مشرتك  1.2.502مؤشر 

محاية التنوع البيولوجي و تثمني األوساط :  2.502دها   يف جمال جتديد ومحاية املواقع البيئية
 البيئية

  
تدبري املندمج نسبة اجناز املشاريع يف جمال ال : 2.2.502مؤشر 

 للساحل
 تعزيز مكافحة التغري املناخي:  3.502دها   نسبة إجناز املخططات املناخية الرتابية:  1.3.502مؤشر   
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 الصناعة و التجارة  وزارة 

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:   1.1.470مؤشر   

 : 470 برانمج تنمية املهارات وحتسني استغالل املوارد : 1.470دها  
 دعم و قيادة
 مسؤول الربانمج :

 الكاتب العام

 نسبة مشاركة النساء يف التكوين:   1.2.1.470مؤشر 
( عدد أايم 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:  2.470دها  
  

عدد مشاريع إزالة الطابع املادي للعمليات :   2.2.470مؤشر 
 املهنية والداعمة

  
عدد مناصب الشغل احملدثة ابلقطاع :   1.1.428مؤشر 
 الصناعي

  شغل اضايفإحداث نصف مليون منصب :  1.428دها  
 : 428 برانمج

التنمية الصناعية و إنعاش 
 االستثمارات

 مسؤول الربانمج :
 املدير العام للصناعة

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

 التغطية الصحية لفائدة لتجار توفري:   1.431  دها لتجارانسبة إجناز التغطية الصحية لفائدة :   1.1.431مؤشر   

 : 431 برانمج
 تنمية التجارة و اجلودة
 مسؤول الربانمج :
 املدير العام للتجارة

 مواكبة رقمنة قطاع التجارة والتوزيع:   2.431دها    : عدد املقاوالت الناشئة املواكبة  1.2.431مؤشر   

  
جزة يف السنة فيما خيص عدد التحقيقات املن:   1.3.431مؤشر 

 احلماية التجارية
احلماية التجارية  تنظيم الواردات وتعزيز:    3.431دها  

 ضد املنافسة غري العادلة للواردات

  
: نسبة تطور رقم املعامالت عند التصدير  1.4.431مؤشر 

 للشركات املواكبة
  وتعزيز الصادرات تطوير:  4.431دها  
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ط مدة منح تراخيص االسترياد متوس:   1.5.431مؤشر 

 وتراخيص التصدير وطلبات االعفاء اجلمركي
: تبسيط و ازالة الطابع املادي على مساطر   5.431دها  

 التجارة اخلارجية
 عدد مفاوضات االتفاقيات التجارية التفضيلية:  1.6.431مؤشر  

 تعزيز العالقات التجارية الدولية:  6.431دها  
  

عدد املواد املستفيدة من ختفيف ومرونة قواعد  : 2.6.431مؤشر 
 املنشأ يف اطار اتفاقية التجارة احلرة مع الوالايت املتحدة

  
عدد املواصفات القياسية املغربية اإلجبارية :  1.7.431مؤشر 
 التطبيق

تقوية احلماية واالستماع والتوجيه لفائدة :  7.431دها  
  املستهلك

 شبابيك املستهلك املهنيةعدد :  2.7.431مؤشر   
  : عدد العينات املأخوذة 1.1.8.431مؤشر 

 : عدد نقط البيع املراقبة 1.8.431مؤشر 
حماربة املمارسات التجارية غري املشروعة :  8.431دها  

واألخطار املرتبطة ابستعمال املنتوجات الصناعية املعروضة يف 
 األسواق احمللية

  توجات املراقبةعدد املن:  2.1.8.431مؤشر 
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 وزارة التجهيز و املاء 

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

  
نسبة تقدم أشغال إجناز املوانئ اجلديدة املنبثقة  :  1.1.439 مؤشر

 2030عن االسرتاتيجية الوطنية املينائية يف أفق 

 : 439 جبرانم تطوير املنشآت املينائية والبحرية : 1.439 دها 
 املوانئ 

 مسؤول الربانمج :
ر املوانئ وامللك العمومي مدي

 البحري

  
نسبة تقدم الدراسات املتعلقة إبجناز املوانئ  :  2.1.439 مؤشر

 2030اجلديدة املنبثقة عن االسرتاتيجية الوطنية املينائية يف أفق

 نسبة اجناز مشاريع التوسيعات املينائية  :  3.1.439 مؤشر  

  
نسبة اجناز املشاريع البحرية املتعلقة حبماية :   1.2.439 مؤشر

 الساحل
محاية وحتديد وتثمني امللك العمومي  : 2.439 دها 

 البحري
 نسبة التحديد التقين للملك العمومي البحري :  2.2.439 مؤشر  

  
نسبة التحديد اإلداري للملك العمومي  :  3.2.439 مؤشر

 البحري

 تنمية الشبكة الطرقية : 1.408 دها  نسبة إجناز الطرق السريعة  :  1.1.408 مؤشر  

 : 408 برانمج
 برانمج الطرق 

 مسؤول الربانمج :
 مدير الطرق

  
نسبة تقدم أشغال برانمج حتسني حالة  :  1.2.408 مؤشر

 املنشآت الفنية
 صيانة وحفظ الشبكة الطرقية : 2.408 دها 

  
الطرق اليت توجد يف حالة جيدة إىل نسبة  :  2.2.408 مؤشر

 متوسطة 

  
نسبة هتيئة احملاور اليت تعرف تراكما يف حوادث :   1.3.408 مؤشر
 السري

 حتسني السالمة الطرقية : 3.408 دها 
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 معدل التعبئة اإلضافية للمياه السطحية :  1.1.601 مؤشر  
ئم حتديد وتعبئة املوارد املائية لتوفري الدا : 1.601 دها 

 للماء يف البالد

 : 601 برانمج
 املاء 

 مسؤول الربانمج :
 املدير العام للمياه

  
معدل عصرنة شبكات القياس على مستوى  :  2.1.601 مؤشر

 وكاالت األحواض املائية

  
معدل الرضا على طلب املاء من خالل  :  1.2.601 مؤشر

 السدود
 حتسني تدبري املاء :  2.601 دها 

  
عدد فرشات املياه اليت هلا حق األولوية تتوفر :   2.2.601 مؤشر

 على عقد الفرشة املائية

نسبة النساء املستفيدات من :   1.1.3.601 مؤشر
 احلماية من الفيضاانت

نسبة املناطق املغمورة املستفيدة من عملية  :  1.3.601 مؤشر
مكافحة الثلوت واملسامهة يف احلد من  : 3.601 دها  املعاجلة

 املخاطر املتعلقة ابملاء
 النسبة املئوية لتحديد امللك العمومي املائي :  2.3.601 مؤشر  

  
املدة املتوسطة لإلنذار يف احلاالت العادية  :  1.1.414 مؤشر
حتسني نظام اإلنذار لألرصاد اجلوية  : 1.414 دها  العامة

للمسامهة يف حفظ األرواح )رجال، نساء و أطفال و 
 : 414 برانمج ذوي االحتياجات اخلاصة( واملمتلكات األشخاص

 األرصاد اجلوية 

 :مسؤول الربانمج 
 املدير العام لألرصاد اجلوية

 املدة املتوسطة لإلنذار البحري:   2.1.414 مؤشر  

 عدد اللغات واللهجات إلذاعة النشرات اجلوية  :  3.1.414 مؤشر  

  
وقعات على املدى القصري : نسبة جناح الت:   1.2.414 مؤشر

 ثالثة أايم 
 حتسني جودة التوقعات الرصدية :  2.414 دها 

 نسبة جناح التوقعات يف ميدان قطاع الطريان :  1.3.414 مؤشر  
حتسني املواكبة ملختلف القطاعات  : 3.414 دها 

   اقتصادية واجملتمع املدين-السسيو
طاعات األخرى: نسبة جناح التوقعات للق :  2.3.414 مؤشر

 الفالحة، النقل الطرقي والسككي، املاء، الطاقة،.. اخل
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نسبة النساء املستفيدات من  :  1.1.1.420 مؤشر
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر  :  1.1.420 مؤشر التكوين

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية  : 1.420 دها  حسب اجلنس
 : 420 رانمجب على نظام الكفاءات

 برانمج القيادة والتوجيه 

 مسؤول الربانمج :
والتمويل  االسرتاتيجية مدير

 والتعاون

نسبة الرجال املستفيدين من :   2.1.1.420 مؤشر
 التكوين

 نساء -إطار يوم تكوين  :  1.2.1.420 مؤشر
 إطار يوم تكويين حسب اجلنس:   2.1.420 مؤشر

 رجال-وم تكوين إطار ي :  2.2.1.420 مؤشر

 التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات : 2.420 دها  معدل توفر النظم املعلوماتية  :  1.2.420 مؤشر  

  
معدل الوق ت ملعاجلة ملفات طلبات التأهيل :   1.3.420 مؤشر

اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية  : 3.420 دها  والتصنيف للشركات
 اإلدارة 

  
نسبة االعتمادات امليزانياتية املرصودة للمصاحل  :  2.3.420 شرمؤ 

 الالممركزة
 

https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/recueil_2021_-_version_arabe.pdf


 

 81  ملخص البرامج - األهداف - المؤشرات - المؤشرات الفرعية لسنة  2022                                                                                                                                     

 

 واللوجستيكالنقل  وزارة

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

  
اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات البطاقة :  1.1.411مؤشر 
 الرمادية

 جتويد اخلدمات للمزاولني يف القطاع :  1.411دها  

  : 411 مجبران 
 النقل الربي واللوجيستيك

 مسؤول الربانمج :
 النقل الربي واللوجيستيك مدير

  
اآلجال املتوسطة ملعاجلة ملفات رخص :   2.1.411مؤشر 
 السياقة 

  
نسبة تقليص عدد القتلى واملصابني جبروح :  1.2.411مؤشر 
 خطرية

   حتسني السالمة الطرقية :  2.411دها  
نسبة تنزيل اإلجراءات املسطرة يف برانمج  : 2.2.411مؤشر 

 العمل السنوي اخلاص ابلسالمة الطرقية

  
عدد عمليات املراقبة الطرقية املنجزة من  :  3.2.411مؤشر 

 طرف فرق املراقبة الطرقية التابعة ملديرية النقل الربي واللوجيستيك 

  
املهنية نسبة مراكز التكوين يف السياقة :  1.3.411مؤشر 

اخلاضعة لعمليات االفتحاص من طرف مديرية النقل عرب الطرق 
 واللوجستيك

 جتويد التكوين يف السياقة املهنية  : 3.411دها  

 نسبة جاهزية مؤسسات التشوير البحري:  1.1.441مؤشر   
ضمان سالمة املالحة الساحلية واملسامهة يف  : 1.441دها  

 األمن على شواطئ
 :  441 برانمج 
 املالحة التجارية 

 مسؤول الربانمج :
 التجارية مدير املالحة

 نسبة السفن التجارية األجنبية املفتشة : 1.2.441مؤشر   
 ضمان مراقبة وتتبع السفن التجارية:  2.441دها  

 عدد السفن التجارية الوطنية املفتشة:  2.2.441مؤشر   

 حتسني اخلدمات املقدمة للمرتفقني:   3.441دها   امللفاتاآلجال املتوسطة ملعاجلة :  1.3.441مؤشر   
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نسبة املوظفني املستفيدين من  : 1.1.1.490مؤشر 
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين :  1.1.490مؤشر  ذكور -التكوين املستمر

التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على  : 1.490دها   املستمر حسب اجلنس
 نظام الكفاءات

490 : 
 القيادة والتوجيه
 مسؤول الربانمج :

مدير اإلسرتاتيجية والتمويل 
 والتعاون

نسبة املوظفني املستفيدين من  : 2.1.1.490مؤشر 
 إانث -التكوين املستمر

 رجال-إطار يوم تكوين  :  1.2.1.490مؤشر 
 إطار يوم تكويين حسب اجلنس :  2.1.490مؤشر 

 نساء -م تكوين إطار يو  :  2.2.1.490مؤشر 

 التدبري األمثل للمصاحل وجتويد اخلدمات:  2.490دها   معدل توفر النظم املعلوماتية  :  1.2.490مؤشر   

 حجم الشحن اجلوي:   1.1.405مؤشر   

 تطور النقل اجلوي للمسافرين  : 1.405دها  

 : 405 برانمج 
 الطريان املاين 

 مسؤول الربانمج :
 ان املديناملدير العام للطري 

 حجم النقل اجلوي للمسافرين :   2.1.405مؤشر   

  
( معدل فعالة تنفيذ املعايري ICAO: ) 3.1.405مؤشر 

 واملمارسات املوصى هبا من قبل املنظمة العاملية للطريان املدين 
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  – قطاع الشؤون اخلارجية و التعاون اإلفريقي -التعاون اإلفريقي و املغاربة املقيمني ابخلارج  وزارة الشؤون اخلارجية و

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية                        
 نسبة امتالك مباين الدولة : 1.1.120مؤشر   

 تقوية و تعزيز الشبكة الدبلوماسية و القنصلية : 1.120دها  

 : 120 برانمج 
 دعم وقيادة

 مسؤول الربانمج :
الية لشؤون املمدير ا

ونظم املعلومات 
 واللوجستيك

 عدد املباين اخلاضعة للرتميم  : 1.2.1.120مؤشر 
 عدد املباين اخلاضعة لإلصالح والرتميم :  2.1.120مؤشر 

 عدد املباين اخلاضعة لإلصالح  :  2.2.1.120مؤشر 

 األشخاص املستفيدين من التكوين عدد :  1.2.120مؤشر  عدد املستفيدات من التكوين : 1.1.2.120مؤشر 
عدد النساء يف مناصب  : 1.2.2.120مؤشر  تقوية وأتهيل املوارد البشرية  : 2.120دها  

 املسؤولية
 عدد مناصب املسؤولية :  2.2.120مؤشر 

 نسبة الكفاءة املعلوماتية : 1.3.120مؤشر   

 تعزيز وحتديث األنظمة املعلوماتية : 3.120دها  

معدل املطابقة على مستوى أمن  : 1.2.3.120مؤشر 
االنظمة املعلوماتية مع اخلطة الوطنية لسالمة األنظمة 

 املعلوماتية على مستوى اإلدارة املركزية
معدل املطابقة على مستوى أمن االنظمة  :  2.3.120مؤشر 

 املعلوماتية مع اخلطة الوطنية لسالمة األنظمة املعلوماتية
معدل املطابقة على مستوى أمن  : 2.2.3.120مؤشر 

االنظمة املعلوماتية مع اخلطة الوطنية لسالمة األنظمة 
املعلوماتية على مستوى البعثات الدبلوماسية واملراكز 

 القنصلية

  
معدل إجناز املشاريع املربجمة يف إطار خارطة  : 3.3.120مؤشر 

 والتحضر الطريق املنجزة خالل عملية مراجعة أمن نظم املعلومات

  
)...عدد االتصاالت على مستوى عال  :  1.1.108مؤشر 

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

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

 موذج املغريب واإلصالحات الكربى املنجزةللن

 : 108 برانمج 
العمل الايبلوماسي وإشعاع 

 املغرب
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عدد الدول اليت تربطها مع املغرب عالقات  : 2.1.108مؤشر 

 صداقة وتعاون
 مسؤول الربانمج :

السفري، الكاتب العام 
عدد االجتماعات الدولية  :  1.3.1.108مؤشر  للوزارة

عدد األنشطة املنجزة لدعم املغرب يف  : 3.1.108مؤشر  يت يشارك فيها املغربواجلهوية ال
عدد املؤمترات الدولية واجلهوية  :  2.3.1.108مؤشر  املنظمات الدولية واجلهوية

 اليت نظمتها الوزارة أو سامه ت يف تنظيمها

عدد االتفاقيات ذات الطابع  : 1.4.1.108مؤشر 
 السياسي

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

عدد االتفاقيات ذات الطابع  : 2.4.1.108مؤشر 
 االقتصادي

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

هدات عدد االتفاقيات واملعا : 4.4.1.108مؤشر 
 املربمة يف جماالت خمتلفة

عدد النساء الدبلوماسيات  : 1.5.1.108مؤشر 
األجانب املستفيدات من التكوين ابألكادميية املغربية 

 للدراسات الدبلوماسية

عدد الدبلوماسيني األجانب املستفيدين من  : 5.1.108مؤشر 
 التكوين ابألكادميية املغربية للدراسات الدبلوماسية

  
عدد الفاعلني غري احلكوميني املستفيدين من  : 1.2.108مؤشر 

مواكبة الفاعلني غري احلكوميني يف إطار  : 2.108دها   الدعم املادي
 الدبلوماسية املوازية

  
عدد الفاعلني غري احلكوميني املستفيدين من  : 2.2.108مؤشر 

 الدعم التقين
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اثئق األجل املتوسط ملعاجلة و  : 1.1.1.109مؤشر 
 احلالة املدنية

 األجل املتوسط ملعاجلة طلبات املستفيدين : 1.1.109مؤشر 

 ضمان جودة اخلدمات القنصلية : 1.109دها  

 : 109 برانمج 
 الشؤون القنصلية واالجتماعية

 مسؤول الربانمج :
مدير الشؤون  السفري،

 القنصلية واالجتماعية

اقة األجل املتوسط ملعاجلة بط :  2.1.1.109مؤشر 
 التعريف

 األجل املتوسط ملعاجلة أتشرية : 3.1.1.109مؤشر 

  
العدد املتوسط للواثئق املسلمة من طرف كل  :  2.1.109مؤشر 

 موظف قنصلي يف اليوم

 نسبة امللفات املعاجلة عن طريق موعد  :  3.1.109مؤشر   

  
عدد اخلدمات ذات الطابع االجتماعي  :  1.2.109مؤشر 

 ملقدمة للمغاربة املقيمني ابخلارجا

ضمان احلماية وحقوق االجتماعية للمغاربة  :  2.109دها  
 املقيمني ابخلارج

نسبة الشكاايت املعاجلة من قبل  : 1.2.2.109مؤشر 
عدد الشكاايت املتوصل هبا من طرف املغاربة  : 2.2.109مؤشر  مصاحل الوزارة

نسبة الشكاايت املرسلة اىل  : 2.2.2.109مؤشر  املقيمني ابخلارج
 القطاعات احلكومية واملؤسسات املعنية

  
عدد اللجان والفرق املختلطة والدائمة  :  3.2.109مؤشر 

 املكلفة ابهلجرة

  
عدد االجتماعات الثنائية واملتعددة االطراف  :  1.3.109مؤشر 

 نب ابملغربحتسني تدبري شؤون االجا : 3.109دها   اليت شارك هبا املغرب
 املدة املتوسطة ملعاجلة الطلبات املتوصل هبا :  2.3.109مؤشر   
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 –قطاع املغاربة املقيمني ابخلارج  –التعاون اإلفريقي و املغاربة املقيمني ابخلارج  وزارة الشؤون اخلارجية و    

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 اعة تدبري املوارد البشرية: نسبة جن  1.1.160مؤشر   

 : حتديث االدارة 1.160دها  

 : 160 برانمج
 قيادة وحكامة 

 مسؤول الربانمج :
مدير املوارد البشرية واملالية ونظم 

 املعلومات

 : معدل توافر نظم املعلومات  2.1.160مؤشر   
 : نسبة الولوج إىل التكوين  3.1.160مؤشر   

  النساء يف مراكز املسؤولية: نسبة   4.1.160مؤشر   

: عدد املستفيدين سنواي من مغاربة   1.1.1.112مؤشر 
 العامل من الربامج الثقافية

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

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

 :  112 برانمج
 مغاربة العامل
 

 مسؤول الربانمج :
مدير العمل االجتماعي والثقايف 

 والرتبوي والشؤون القانونية

: عدد املستفيدين سنواي من مغاربة   2.1.1.112مؤشر 
 العامل من الربامج االجتماعية

ة : عدد املستفيدين سنواي من مغارب  3.1.1.112مؤشر 
 ةالعامل من الربامج الرتبوي

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

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

 : عدد الكفاءات املغربية املعبأة ابخلارج  1.2.112مؤشر   
: تشجيع مسامهة مغاربة العامل يف تنمية  2.112دها  
 املغرب

  
: عدد حاملي املشاريع من مغاربة العامل واليت   2.2.112مؤشر 

 مت ت مواكبتها من طرف الوزارة
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 : العدد الرتاكمي للشركاء املعبئني  1.1.3.112مؤشر 
: عدد اتفاقيات الشراكة والتعاون املربمة فيما   1.3.112ؤشر م

  يتعلق بشؤون املغاربة املقيمني ابخلارج

 : تعزيز احلكامة يف جمال مغاربة العامل 3.112دها  

: العدد الرتاكمي التفاقيات الشراكة   2.1.3.112مؤشر 
  على املستوى الدويل

  
للقاءات املنظمة من عدد التظاهرات وا :  2.3.112مؤشر 

 طرف الوزارة ابملغرب وابخلارج

  
: عدد املستفيدين من برامج مجعيات املغاربة  3.3.112مؤشر 

 املقيمني ابخلارج املدعمة من طرف الوزارة

  
: عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من  1.1.113مؤشر 

 املساعدة االجتماعية واإلنسانية

دماج املهاجرين والالجئني داخل تسهيل إ:  1.113دها  
 اجملتمع املغريب

 :  113 برانمج
 اهلجرة واللجوء
 

 مسؤول الربانمج :
 مدير شؤون اهلجرة 

: عدد املهاجرين والالجئني  1.2.1.113مؤشر 
 املستفيدين من الرتبية غري النظامية

: عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من  2.1.113مؤشر 
 والثقافةبرانمج التعليم 

: عدد املهاجرين والالجئني  2.2.1.113مؤشر 
 املستفيدين من التعليم األويل

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

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

  
: عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من  3.1.113مؤشر 

 التكوين املهين واملصاحبة من أجل اإلدماج يف سوق الشغل

  
: عدد األنشطة املنظمة من طرف الوزارة فيما   1.2.113مؤشر 

 خيص قضااي اهلجرة واللجوء
: تعزيز التوعية وتدخل الشركاء الفاعلني يف  2.113دها  

  جمال اهلجرة
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 -قطاع إعااد الرتاب الوطين والتعمري -املاينة  واإلسكان وسياسة وزارة إعااد الرتاب الوطين والتعمري  

 الربامج األدهاا  املؤشرات
  نسبة التغطية بواثئق التعمري:   1.1.602مؤشر 

 : 602 برانمج تعميم تغطية الرتاب الوطين بواثئق التعمري : 1.602دها  
 املعمارية التعمري و اهلناسة

 مسؤول الربانمج :
 مديرة التعمري

 املعمارية مديرة اهلندسة

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

  ايري وتوجهات لتأطري التعمريإعداد دالئل مرجعية، مع : 2.602دها   عدد الدالئل املرجعية واملعايري التقنية والقانونية املعتمدة :  1.2.602مؤشر 

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

 عدد الدراسات املعتمدة للتأهيل وتدارك اخلصاص:   2.3.602مؤشر 

تعزيز اجلودة املعمارية واملناظر الطبيعية وصوهنا واحلفاظ على الرتاث  : 4.602دها   ة واملناظر الطبيعيةمعدل تنفيذ برانمج إعداد املواثيق املعماري:   1.4.602مؤشر 
 نسبة تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار:   2.4.602مؤشر   املبين

نسبة اإلجابة عن اإلشكاليات اجملالية حسب حاجيات النساء :   1.1.603مؤشر 
 جال من خمتلف الفئاتوالر 

معاجلة اإلشكاالت اجملالية عرب بلورة خربات استشرافية وموضوعاتية  : 1.603دها  
 : 603 برانمج . واعتماد آليات التخطيط االسرتاتيجي

 إعااد الرتاب و دعم التنمية الرتابية
 

 مسؤول الربانمج :
 مديرة إعداد الرتاب الوطين

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

مواكبة اجملاالت يف إعداد رؤية اسرتاتيجية للتنمية ودعم برانمج التنمية  : 2.603دها  
 اجملالية 

 ا أو إجنازها عدد أدوات اليقظة واهلندسة الرتابية اليت مت ت صياغته:   1.3.603مؤشر 
دعم هيئات احلكامة إلعداد الرتاب الوطين وأدوات اليقظة واهلندسة  : 3.603دها  
 الرتابية.

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:   1.1.610مؤشر 

 عقلنة التنظيم و ترشيد تدبري املوارد : 1.610دها  

 : 610 برانمج
 الاعم واملصاحل املتعادة

 
 مسؤول الربانمج :

 املوارد البشرية والوسائل العامة مدير

 نسبة النساء املستفيدات من التكوين:   2.1.610مؤشر 

 نسبة النجاعة املكتبية:   3.1.610مؤشر 

 معدل أايم التكوين:   4.1.610مؤشر 

 نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية:   5.1.610مؤشر 

 نياتية املرصودة للمصاحل الالممركزةنسبة االعتمادات امليزا:   6.1.610مؤشر 
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 عــدد مسـالــك التكويــن املعتمــدة:   1.2.610مؤشر 

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

 نسبة التمويل الذايت:   3.2.610مؤشر 

تنمية البحث واخلربات و االرتقاء مبؤسسات التكوين إىل قطب  : 3.610دها   عـدد شواهــد الدكتـوراه احملصـل عليـها من طرف النساء و الرجال:   1.3.610مؤشر 
 ساءعدد اإلصدارات العلمية من قبل الرجال والن:   2.3.610مؤشر  للكفاءات يف ميادين اهلندسة املعمارية، التعمري وإعداد الرتاب.

 معدل رقمنة اخلدمات املقدمة للمرتفقني:   1.4.610مؤشر 

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

  معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم املعلومات:   3.4.610مؤشر 
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 -قطاع اإلسكان وسياسة املاينة  -واإلسكان وسياسة  وزارة إعااد الرتاب الوطين والتعمري     

 الربامج األدهاا  املؤشرات
 معدل االمتثال مع التوجيه الوطين ألمن نظم املعلومات  :  1.1.620مؤشر 

 :  620 برانمج  : التدبري األمثل للمصاحل و جتويد اخلدمات  1.620دها  
 عم وقيادةد

 : مسؤول الربانمج
مدير املوارد البشرية والشؤون املالية 

 والعامة

 معدل توفر النظم املعلوماتية  :  2.1.620مؤشر 

 : حتسني جناعة تدبري املوارد البشرية  2.620دها   معدل جناعة تدبري املوارد البشرية :  1.2.620مؤشر 

 : حتسني تدبري املكتبيات   3.620دها   تبياتنسبة جناعة تدبري املك :  1.3.620مؤشر 

 نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية :  1.4.620مؤشر 
 تعزيز وتطوير مهارات املوارد البشرية :  4.620دها  

 معدل أايم التكوين :  2.4.620مؤشر 

 نسبة القضاء على السكن الصفيحي :  1.1.604مؤشر 
 : 604 برانمج  ري الالئق وحتسني ظروف عيش الساكنةحماربة السكن الغ : 1.604دها  

 السكىن واتطري القطاع 

 مسؤول الربانمج :
 مديرة السكىن

 نسبة معاجلة السكن املهدد ابالهنيار :  2.1.604مؤشر 

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

 تنويع عرض السكن : 3.604دها   جتماعيمعدل إنتاج السكن اال :  1.3.604مؤشر 

حتسني نوعية البناء من خالل تعزيز الرتسانة الفنية والتنظيمية، وكذلك  :  4.604دها   عدد املعايري املصادق عليها :  1.4.604مؤشر 
 لشواهد املسلمة ألجل تصنيف وترتيب مقاوالت البناءعدد ا :  2.4.604مؤشر  تطوير قدرات القدرة التنافسية للشركات العاملة يف القطاع العقاري املغريب.

 نسبة إجناز مشاريع سياسة املدينة :  1.1.605مؤشر 

 : تعزيز اإلدماج احلضري 1.605دها  

 : 605 برانمج 
 سياسة املاينة 

 مسؤول الربانمج :
 مدير سياسة املدينة

 املعامل املايل :  2.1.605مؤشر 

 املايل الرتاكمي: املعامل   3.1.605مؤشر 

 أتهيل املراكز القروية : 2.605دها   : عدد املراكز القروية املستفيدة من تدخالت الوزارة   1.2.605مؤشر 
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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي      

 الربامج األدهاا  املؤشرات
رير واآلراء عدد التقارير واآلراء املصادق عليها مقارنة بعدد التقا : 1.1.129مؤشر 

 املربجمة يف برانمج عمل اجمللس
الرفع من جودة إنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتعزيز  : 1.129دها  

 قابلية توصياته للتطبيق

 : 129 برانمج 

املسامهة يف حتسني السياسات العمومية و 
 النهوض ابلاميقراطية التشاركية

 مسؤول الربانمج :

مجلس االقتصادي األمني العام لل
 واالجتماعي والبيئي

نسبة التقارير واآلراء املصادق عليها ابإلمجاع مقارنة ابلعدد  : 2.1.129مؤشر 
 اإلمجايل للتقارير واآلراء املصادق عليها من قبل اجلمعية العامة 

نسبة إنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي اليت أتخذ  : 3.1.129مؤشر 
 عتبار مقاربة النوعبعني اال

عدد املواطنني واملواطنات الذي مت ت استشارهتم يف إطار املقاربة  : 1.2.129مؤشر 
 تعزيز آليات الدميقراطية التشاركية : 2.129دها   التشاركية
 نسبة جلسات اإلنصات واالستماع املنظمة من لدن اجمللس : 2.2.129مؤشر 

 نفذة فعلياعدد الشراكات امل : 1.3.129مؤشر 

 تعزيز أداء اجمللس يف جمال التواصل والشراكات والتعاون  : 3.129دها  
عدد األنشطة املنظمة يف إطار اتفاقيات الشراكة أو مشاريع  : 2.3.129مؤشر 
 التعاون

عدد ورشات تقدمي اخلالصات والتوصيات مقارنة بعدد التقارير  : 3.3.129مؤشر 
 واآلراء املصادق عليها

 : نسبة جناعة تدبري املكتبيات  1.4.129مؤشر 

 معدل حتديث ورقمنة أنظمة املعلومات ابجمللس :  2.4.129مؤشر  حتسني أداء اجمللس يف جمال احلكامة والقيادة :  4.129دها  

 نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين :  3.4.129مؤشر 
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  اجمللس األعلى للسلطة القضائية    

 الربامج األدهاا  املؤشرات ؤشرات الفرعيةامل
 نسبة تصفية القضااي : 1.1.131 مؤشر  

 رفع وترية تصفية القضااي : 1.131 دها 

 :131 برانمج
 السلطة القضائية
 مسؤول الربانمج :

األمني العام للمجلس األعلى 
 للسلطة القضائية

 معدل أجال الب ت يف القضااي :  2.1.131 مؤشر  

  
نسبة احملاكم موضوع تشخيص الوضعية  : 1.2.131 مؤشر

 القضائية 

 ختليق القضاء ودعم نزاهته : 2.131 دها 
 نسبة احملاكم موضوع تفتيش قضائي ال مركزي  : 2.2.131 ؤشرم  

  
نسبة األحباث والتحرايت املنجزة واحملالة على  : 3.2.131 مؤشر

 أنظار اجمللس

 ة الشكاايت والتظلماتنسبة معاجل : 4.2.131 مؤشر  

  
نسبة االتفاقيات املربمة ابملقارنة مع االتفاقيات  : 1.3.131 مؤشر

املربجمة مع املؤسسات األجنبية املماثلة وكذا اهليئات األجنبية 
 والوطنية املهتمة بقضااي العدالة

تعزيز انفتاح اجمللس على حميطه الداخلي  : 3.131 دها 
 واخلارجي 

  
نسبة تغطية حماكم االستئناف ابلقضاة :  2.3.131 مؤشر

 املكلفني ابلتواصل

 نسبة رقمنة البياانت املتعلقة ابلقضاة : 1.4.131 مؤشر  
 حتديث وسائل وأساليب عمل اجمللس : 4.131 دها 

  
نسبة رقمنة املساطر املتعلقة بتدبري املوارد  : 2.4.131 مؤشر

 البشرية العاملة ابجمللس

نسبة استفادة القضاة الذكور من  : 1.1.5.131 مؤشر
 التكوينات والتداريب

نسبة استفادة القضاة من التكوينات  : 1.5.131 مؤشر
 والتداريب 

 ترشيد وتثمني املوارد : 5.131 دها 
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نسبة استفادة القاضيات من  : 2.1.5.131 مؤشر
 التكوينات والتداريب

الذكور من  نسبة استفادة العاملني : 1.2.5.131 مؤشر
نسبة استفادة العاملني ابجمللس من التكوينات  : 2.5.131 مؤشر التكوينات والتداريب

نسبة استفادة العامالت ابجمللس من :  2.2.5.131 مؤشر والتداريب
 التكوينات والتداريب

 معدل النجاعة املكتبية : 3.5.131 مؤشر  

 ارد البشريةنسبة جناعة تدبري املو  : 4.5.131 مؤشر  
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 املناوبية السامية للتخطيط

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية

نسبة استعمال النظم املعلوماتية يف مراحل :  1.1.150مؤشر  
 التدبري

التدبري األمثل للمصاحل وجتويد :  1.150 دها 
 اخلدمات

 : 150برانمج 
 القيادة والاعم

 مسؤول الربانمج
 البشرية والشؤون العامة مدير املوارد

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:  2.1.150مؤشر  
التكلفة السنوية املتوسطة للعتاد املعلومايت :  3.1.150مؤشر  

 املكتيب 
 عدد أايم /فرد/تكوين يف السنة:  4.1.150مؤشر  
عدد الواثئق اليت مت ت معاجلتها و نشرها على  : 1.2.150مؤشر  

لرفع من إمكانيات معاجلة و نشر : ا 2.150دها   "ابة "احبثبو 
 نشرها مت التي هاتیعدد المعلومات و التنب:  2.2.150مؤشر  الواثئق و تنبيهات الرصد واليقظة

 "مراصد" الرصد اتبواب على
 موقع من المنشورات التیعدد تحم:  1.3.150مؤشر  

 ملوقعل الخط على اراتیمن الزلرفع ا : 3.150دها   طللتخطي السامية املندوبية
الزايرات على اخلط ملوقع املندوبية عدد :  2.3.150مؤشر  طیللتخط ةیالسام للمندوبية املؤسسايت

 السامية للتخطيط
التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية :  4.150دها   نسبة النساء املستفيدات من التكوين:  1.4.150مؤشر  

نسبة اإلانث ضمن موظفي املندوبية السامية :  2.4.150مؤشر  تعلى نظام الكفاءا
 للتخطيط

رقمنة وتطوير نظم املعلومات :  5.150دها   معدل رقمنة العمليات اإلحصائية الدائمة:  1.5.150مؤشر  
 اإلحصائية

املنقولة أو املفوضة إىل  االختصاصاتعدد  : 1.6.150مؤشر  
 املصاحل الالممركزة

اإلسهام يف بلورة خمتلف أبعاد مثالية  : 6.150دها  
 اإلحصائيةاإلدارة 
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توسيع التغطية اجلغرافية واملوضوعاتية  : 1.126دها   عدد املؤشرات احملدثة:  1.1.126مؤشر  
 للبحوث

 : 126برانمج 
إنتاج املعلومة اإلحصائية واحلساابت 

 الوطنية
 

 مسؤول الربانمج
 املدير العام لإلحصاء

 الوطنية  بةاحملاس و

  عدد البحوث ذات متثيلية جهوية:  2.1.126مؤشر  

عدد العمليات اإلحصائية املبحوثة :   1.2.126مؤشر  
حتسني مسلسل جتميع، معاجلة و :    2.126دها   ابستعمال الوسائل احلديثة لتكنولوجيا التواصل والنشر

عدد األايم بني اتريخ نشر النتائج و اجلدول :   2.2.126شر مؤ  نشر املعلومة اإلحصائية ابستعمال التحول الرقمي.
 الزمين الوطين للنشر يف جمال اإلحصائيات

عدد األايم بني اتريخ نشر النتائج و اجلدول :  1.3.126مؤشر  
انتاج ونشر احلساابت الوطنية :   3.126دها   الزمين الوطين للنشر

معدل إجناز وإعداد احلساابت الوطنية :  2.3.126مؤشر  واجلهوية وفق املعايري الدولية.
 ونشرها بناء على سنة األساس اجلديدة

مقارنة  االقتصاديةدقة توقعات امليزانية  : 1.1.127مؤشر 
 ابإلجنازات 

: ضمان جودة التوقعات على املدى  1.127 دها 
 : 127برانمج  القريب و املتوسط 

الاراسات واألحباث السوسيو 
والاميوغرافية والاراسات اقتصادية 

املتعلقة ابلتنمية املستاامة ، 
 التوقعات واملستقبلية

 مسؤول الربانمج
 مدير التوقعات و املستقبلية 

 

عدد التقارير السنوية يف جمال الدراسات :  1.1.2.127مؤشر 
 و األحباث الدميوغرافية

 رير السنويةعدد التقا   :1.2.127مؤشر
ير سنوية حول الدراسات اعداد تقار :  2.127دها  

 السوسيواقتصادية والدميغرافية والسكانية يف املغرب

عدد التقارير السنوية يف جمال الدراسات :  2.1.2.127مؤشر 
 السوسيواقتصادية وتتبع ظروف معيشة السكان

عدد التقارير السنوية يف جمال الدراسات :   3.1.2.127مؤشر 
  ية املستدامةقطاعية ودراسات مرتبطة ابلتنم

 
 الفرق بني التوقعات و اإلجنازات الفصلية  :1.3.127مؤشر

حتسني دقة التوقعات املتعلقة ابلظرفية :  3.127دها  
 اإلقتصادية
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 INSEA معدل املتخرجني الذكور:  1.1.1.128مؤشر 

 معدل التخرج حسب اجلنس:   1.1.128مؤشر 

جمال  االستجابة للطلب املتزايد يف : 1.128دها  
 128 اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم املعلومات

 : برانمج 
تكوين االطر يف جمال االحصاء 
واالقتصاد التطبيقي وعلوم 

 املعلومات
 

 مسؤول الربانمج
مدير املعهد الوطين لإلحصاء 

 واالقتصاد التطبيقي

 INSEA معدل املتخرجات اإلانث:  2.1.1.128مؤشر 
 ESI عدل املتخرجني الذكورم:  3.1.1.128مؤشر 
 ESI معدل املتخرجات اإلانث:  4.1.1.128مؤشر 
عدد املسالك يف جمال اإلحصاء واالقتصاد :  2.1.128مؤشر  INSEA عدد املسالك:  1.2.1.128مؤشر 

 ESI عدد املسالك:  2.2.1.128مؤشر  التطبيقي وعلوم املعلومات
 INSEA ري البيداغوجينسبة التأط:  1.3.1.128مؤشر 

 نسبة التأطري البيداغوجي واإلداري:  3.1.128مؤشر 
 INSEA : نسبة التأطري اإلداري  2.3.1.128مؤشر 
 ESI نسبة التأطري البيداغوجي:  3.3.1.128مؤشر 
 ESI نسبة التأطري اإلداري:  4.3.1.128مؤشر 
عدد املنشورات العلمية وأطروحات الدكتوراه :  1.2.128 مؤشر INSEA عدد املنشورات:  1.1.2.128مؤشر 

 اليت مت ت مناقشتها

دعم البحث العلمي لتحسني إنتاجه :  2.128دها  
وإشعاعه الدويل يف جمال اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 

 ESI عدد املنشورات:  2.1.2.128مؤشر  وعلوم املعلومات

ت املنح لسلك نسبة االستجابة لطلبا : 1.3.128مؤشر  
 الدكتوراه 

جتويد خدمات الدعم االجتماعي :  3.128دها  
  لفائدة طلبة املعهد الوطين لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

نسبة االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة :  1.2.3.128مؤشر 
نسبة االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة :  2.3.128مؤشر  للطالبات

االستجابة لطلبات اإليواء اجلديدة نسبة :   2.2.3.128مؤشر  حسب اجلنس 
 للطالب
 نسبة االستجابة لطلبات اإلطعام:  3.3.128مؤشر  
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  املناوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 الربامج األدهاا  املؤشرات املؤشرات الفرعية
 -معدل شغل املؤسسات السجنية  : 1.1.1.312مؤشر 
معدل شغل املؤسسات السجنية  : 1.1.312شر مؤ  ذكور

 حسب اجلنس

 أنسنة ظروف االعتقال : 1.312دها  

 : 312 برانمج 
سياسة تابري الشان السجين 
 وإعادة إدماج السجناء

 مسؤول الربانمج :
 امليزانية والتجهيز مدير

 -معدل شغل املؤسسات السجنية  : 2.1.1.312مؤشر 
 إانث

ساحة املتوسطة لكل سجني : امل : 1.2.1.312مؤشر 
 ذكور

 املساحة املتوسطة لكل سجني : 2.1.312مؤشر 
املساحة املتوسطة لكل سجني:  : 2.2.1.312مؤشر 

 إانث

 عدد السجناء لكل طبيب  : 1.3.1.312مؤشر 

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

 عدد السجناء لكل ممرض  : 3.3.1.312ؤشر م

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

 أتهيل املعتقلني إلعادة اإلدماج : 2.312دها  

 معدل ولوج السجناء للتعليم: إانث : 2.1.2.312مؤشر 

السجناء للتكوين  معدل ولوج : 1.2.2.312مؤشر 
 املهين: ذكور

 معدل ولوج السجناء للتكوين املهين  : 2.2.312مؤشر 
: معدل ولوج السجناء للتكوين  2.2.2.312مؤشر 

 املهين: إانث
معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف  : 1.3.2.312مؤشر 

 و الفين: ذكور
معدل ولوج السجناء للتكوين احلريف و  : 3.2.312مؤشر 
 الفين 

https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/recueil_2021_-_version_arabe.pdf


 

 98  ملخص البرامج - األهداف - المؤشرات - المؤشرات الفرعية لسنة  2022                                                                                                                                     

 

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

معدل ولوج السجناء لربامج حمو  : 1.4.2.312مؤشر 
 األمية: ذكور

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

 األمية: إانث

  
نسبة السجناء املستفيدين من عائد  : 5.2.312مؤشر 
 الكلفة 

)عدد السجناء لكل حارس )خالل  : 1.1.3.312مؤشر 
 النهار

 عدد السجناء لكل حارس :  1.3.312مؤشر 

 تعزيز األمن و السالمة ابملؤسسات السجنية :  3.312دها  

)عدد السجناء لكل حارس )خالل  : 2.1.3.312مؤشر 
 الليل

 عدد حاالت فرار السجناء : 1.2.3.312مؤشر 
 عدد حاالت الفرار  : 2.3.312مؤشر 

 عدد حاالت فرار السجينات : 2.2.3.312مؤشر 

 معدل احلوادث : 3.3.312مؤشر   

 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية : 1.4.312مؤشر   

 تطوير القدرات املؤسساتية لإلدارة : 4.312دها  

 نسبة النجاعة املكتبية : 2.4.312شر مؤ   

نسبة املوظفني املستفيدين من :  1.3.4.312مؤشر 
نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين  : 3.4.312مؤشر  ذكور -التكوين املستمر

نسبة املوظفني املستفيدين من  : 2.3.4.312مؤشر  املستمر حسب اجلنس
 إانث -التكوين املستمر

 تكريس البعد البيئي و مقاربة النوع : 5.312دها   نسبة ولوج النساء ملناصب املسؤولية : 1.5.312مؤشر   
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 املناوبية السامية لقاماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير   

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

 احلفاظ على ذاكرة املقاومة وجيش التحرير املغريب:  1.030دها  

 : 030 برانمج
 قاماء املقاومني وقاماء أعضاء جيش التحرير

 مسؤول الربانمج :

 املندوب السامي

 عدد زوار فضاءات الذاكرة التارخيية للمقاومة وجيش التحرير:   2.1.030مؤشر 

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

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

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

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

 نسبة ملفات التغطية الصحية اليت مت إرجاع مصاريفها:   3.2.030مؤشر 

 لتقوية كفاءة املوارد البشريةعدد متوسط الساعات املخصصة  :  1.3.030مؤشر 

 جراءات االداريةاإلتحسين وتجويد تدبير  :  3.030ا  ده
 نسبة جناعة تدبري املكتبيات : 2.3.030مؤشر 

 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية : 3.3.030مؤشر 

 داريةزالة الطابع املادي على االجراءات اإلإنسبة :  4.3.030مؤشر 
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