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  األمانة العامة للحكومة  

 المؤشرات دهاا  األ البرامج
 
 : 121برنامج 

تابير وتنسيق العمل التشريعي 
 والتنظيمي للحكومة

  
 :مسؤول البرنامج 

 ماير الشؤون االدارية و المالية

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

 متوسط مدة دراسة اللجنة املعنية لطلبات الرتخيص بالتماس االحسان العمومي:  1.1.121المؤشر 
متوسط مدة دراسة طلبات االعرتاف باملنفعة العامة اليت صاغتها اجلمعيات وتقدميها إىل رئيس :  2.1.121المؤشر 

 احلكومة الختاذ القرار
السهر على تطبيق النصوص التشريعية :  2.121الها  

والتنظيمية املتعلقة باملهن املنظمة واهليئات 
 املهنية

 متوسط مدة إصدار الرتاخيص ملزاولة املهن املنظمة:  1.2.121المؤشر 

 حتسني تكلفة و تدبري وظائف الدعم:  3.121الها  
 البشريةنسبة جناعة تدبري املوارد :  1.3.121المؤشر 
 نسبة النجاعة املكتبية:  2.3.121المؤشر 
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 المجتمع المدني الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقة مع البرلمان و

 المؤشرات دهاا  األ البرامج

 : 123برنامج 
تقوية العالقات مع البرلمان والمجتمع 

 الماني
 

 :مسؤول البرنامج 
 الكتابة العامة

 حتسني تدبري املوارد : 1.123الها  
 استعمال املكتبيات : 1.1.123المؤشر 
 معدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا:  2.1.123المؤشر 
 : مؤشر رقمنة املساطر اإلدارية 3.1.123المؤشر 

 حتسني التفاعل بني احلكومة والربملان:  2.123الها  
 االليكرتونيةاملراسالت :  1.2.123المؤشر 
 اخلدمات االلكرتونية:  2.2.123المؤشر 

تعزيز و تطوير منظومة الشراكة بني الدولة  : 3.123الها  
 واجلمعيات

 نسبة استعمال بوابة شراكة من طرف املمولني العموميني:  1.3.123المؤشر 

ثنمني عمل مجعيات و منظمات اجملتمع  : 4.123الها  
 وتعزيز ادوارها املدين و تقوية قدراهتا

 عدد اجلمعيات و منظمات اجملتمع املدين املتبارية للحصول على اجلائزة:  1.4.123المؤشر 
 عدد اجلمعيات املستفيدة من برامج وأنشطة الوزارة مبناسبة اليوم الوطين:  2.4.123المؤشر 

 العرائض املعاجلةعدد :  1.5.123المؤشر  تشجيع ممارسة احلق يف تقدمي العرائض : 5.123الها  

 تشجيع ممارسة احلقوق الدستورية اجلديدة : 6.123الها  
 عدد أيام تكوين اجلمعيات لتقوية كفاءاهتا:  1.6.123المؤشر 
 عدد األشخاص الذين اطلعوا على التطبيق وقاموا بتحميله على اهلاتف النقال:  2.6.123المؤشر 

بإسم احلكومة دعم وظائف الناطق الرمسي :  7.123الها  
 وتعزيز مهامه التواصلية

 عدد أيام التكوين لفائدة املكلفني بالتواصل احلكومي:  1.7.123المؤشر 

تشجيع حضور الندوات الصحافية للناطق :  8.123الها  
 الرمسي باسم احلكومة

 عدد اهليئات اإلعالمية احلاضرة:  1.8.123المؤشر 
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 المكلفة بالشؤون العامة والحكامة  الحكومةلدى رئيس   الوزارة المنتدبة

 المؤشرات األدهاا  البرامج

 الحكامة، القارة الشرائية والتعاون

السهر على احرتام قواعد املنافسة وتتبع إسعار 1 : الها  
 املواد واخلدمات املقننة

 عدد النصوص القانونية : 1.1المؤشر 
 املقاصةنسبة التحكم يف نفقات    :2.1 المؤشر 

 حتسني حكامة السياسات العمومية2 :  الها 
 عدد املستفيدين من أنشطة تعزيز القدرات يف جمال حكامة السياسات العمومية : 1.2المؤشر 
 : عدد اجملاالت االسرتاتيجية اليت متت بشأهنا دراسة إشكالية االلتقائية2.2  المؤشر

االسرتاتيجية مع البنك إدارة تنفيذ إطار الشراكة 3 :  الها 
 مع باقي هيآت التنمية الدويل وتقوية التعاون

 النسبة املئوية لغالف التمويل السنوي املعبأ :1.3المؤشر 
 معدل صرف التمويل القروض: 2.3 المؤشر 

 و القيادة الاعم

 حتديث وسائل التدبري 4 : الها 
 

 معدل توافر النظام املعلومات:  1.4المؤشر
 كلفة التدبري املكتيب   : 2.4رالمؤش

 تطوير الكفاءات وترشيد تدبري املوارد البشرية 5 : الها 
 

 معدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا1.5 : المؤشر
 نسبة جناعة تدبري املوارد البشرية: 2.5المؤشر
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 العموميةإصالح اإلدارة والوظيفة ب المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة وزارةال

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

  124برنامج
إصالح اإلدارة وتطوير الخامات 

 العمومية
 مسؤول البرنامج:

 الكاتب العام 

: إرساء منظومة حديثة ومنصفة لتدبري املورد البشرية 1 الها 
 بالوظيفة العمومية 

  الوظيف والنوع االجتماعيعدد عناصر تدبري املوارد البشرية املبنية على مفهوم : 1.1المؤشر 
 : تقليص عدد املتغيبات واملتغيبني بصفة غري مشروعة عن العمل2.1  المؤشر
: نسبة القطاعات واالدارات العمومية اليت اعتمدت الدليل املرجعي املوحد الشامل للوظائف والكفاءات لإلدارة 3.1 المؤشر 

 تدبري املوارد البشريةالعمومية والدليل املنهجي إلدماج مقاربة النوع يف 
 : نسبة إجناز برنامج ، مأسسة املساواة بني اجلنسني بالوظيفة العمومية،4.1  المؤشر

حتسني اخلدمات العمومية أخدا بعني اإلعتبار حاجيات  :2 الها  
 النساء والرجال من مجيع الطبقات االجتماعية 

 : نسبة املساطر املبسطة املعتمدة1.2لمؤشر ا
 : نسبة الوحدات اليت اعتمدت النظام املرجعي لالستقبال يستجيب ملقاربة النوع2.2 المؤشر 
 : عدد اخلدمات العمومية اليت مت رفع مستوى حتوهلا االلكرتوين 3.2 المؤشر 

: تعزيز النزاهة والشفافية أخدا بعني االعتبار مقاربة النوع 3 لها  ا
 االجتماعي

املنجزة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد أخدا بعني االعتبار مقاربة النوع : نسبة املشاريع 1.3  المؤشر
 قطاع الوظيفة العمومية -االجتماعي

حتسني تدبري املوارد أخدا بعني االعتبار حاجيات  :4 الها  
 املوظفات واملوظفني

 : نسبة جناعة تدبري املكتبيات1.4  المؤشر
 جناعة تدبري املوارد البشرية بالوزارة حسب اجلنس نسبة IGRH: 2.4  المؤشر
 : نسبة استمرارية خدمات نظم املعلومات3.4 المؤشر 
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 الماليــــــــة و االقتصــــــاد وزارة

 المؤشرات  األدهاا   البرامج

 115برنامج 
السياسة االقتصادية واستراتيجية 

 المالية العمومية
 
 البرنامج مسؤول
 العام الكاتب

 

 معدل توثيق املؤشرات:  1.1.115المؤشر  حتسني تبين مقاربة األداء من طرف املدبرين  1.115 : الها 

  تعزيز التماسك االجتماعي للنساء يف وضعية اهلشاشة : 2.115 الها 
  RAMEDعدد النساء املستفيدات من نظام املساعدة 1.2.115 : المؤشر
 النساء األرامل املستفيدات من الدعم املباشر يف إطار صندوق دعم التماسك االجتماعيعدد  : 2.2.115 المؤشر

إدماج بعد النوع االجتماعي يف مسلسل إعداد ميزانية  :3.115  الها 
 القطاعات الوزارية

 عدد القطاعات الوزارية اليت اعتمدت ميزانية النوع االجتماعي:   1.3.115المؤشر
 

 دعم محاية الطفولة  :4.115 الها  
 الطفولة نسبة الفتيات املتخلى عنهن واليت مت التكفل هبن من طرف العصبة املغربية حلماية 1.4.115 : لمؤشرا

 عدد ملفات الفتيات ضحايا العنف اليت متت معاجلتها من طرف املرصد الوطين حلقوق الطفل : 2.4.115المؤشر 

 اخلزينةحتسني و تطوير أدوات متويل  :5.115  الها 

بنية حمفظة دين اخلزينة خاصة من حيث: أ( حصة الدين الداخلي واخلارجي، ، و ب( املدة   :1.5.115 المؤشر
 الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين اخلزينة

 متوسط معدل تغطية إصدارات سندات اخلزينة بعروض املستثمرين :2.5.115 المؤشر
الفائدة  سعراملتوسط السنوي للرصيد اليومي للحساب اجلاري للخزينة لدى بنك املغرب،  :4.5.115المؤشر 

املتوسط لعمليات التوظيف يف السوق القائمة ما بني البنوك وسعر الفائدة املتوسط لعمليات 
  التوظيف عن طريق االستحفاظ

الصغرية و املتوسطة املستفيدة من ضمان صندوق ضمان عدد مشاريع املقاوالت الصغرية جدا و  :4.5.115المؤشر 
 املقاوالت الصغرى و املتوسطة

 العدد الرتاكمي للنساء املستفيدات من صندوق "ضمان أسكان "لتمويل اإلسكان  :5.5.115 المؤشر
 التوقعاتالفرق يف   : 1.6.115  المؤشر اإلطار املاكرو اقتصادي وتتبع الظرفية االقتصادية :6.115 الها  
 عدد الدراسات املنجزة : 1.7.115المؤشر  املسامهة يف تقييم السياسات العمومية :7.115 الها 

 : دراسة النمو و التشغيل و التنافسية 8.115الها  
 الدراسات املنجزة عدد1.8.115 : المؤشر

 االجتماعيعدد الدراسات املنجزة اليت تأخذ بعني االعتبار النوع  :2.8.115 المؤشر  
 العمومية واملقاوالت املؤسسات من املتأتية املوارد اجناز معدل : 1.9.115 المؤشر العامة امليزانية موارد تقوية: 9.115 الها  
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 : 116برنامج 
 حماية و المبادالت تأمين تبسيط

 المستهلك
 
 البرنامج: مسؤول

 والضرائب الجمارك إلدارة العام الماير
 المباشرة غير

 مدة االستخالص اجلمركي دون احتساب مدة تدخل أجهزة املراقبة األخرى:  1.1.116المؤشر   تبسيط املساطر بغية تسهيل املبادالت:  1.116الها  

 املداخيل اإلضافية نتيجة املراقبة اجلمركية :  1.2.116المؤشر  ضمان الظروف املواتية للمنافسة املشروعة:  2.116الها  

 متوسط مدة معاجلة الشكايات وطلبات املعلومات :  1.3.116  المؤشر حتسني جودة اخلدمات وظروف العبور باملراكز احلدودية:  3.116الها  

 عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها : 1.4.116 المؤشر  حتسني ظروف عمل املوظفني واستقبال املرتفقني :4.116 الها  

 : 117برنامج 
و التحصيل  ،تنفيذ النفقة العمومية

 ومسك المحاسبة العمومية
 

 البرنامج: مسؤول
 الخازن العام للمملكة

 عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها:  1.1.117المؤشر  حتسني حميط عمل املوظفني و ظروف استقبال املرتفقني 1.117 :الها 

  الدولة واجلماعات الرتابية: تعبئة موارد  2.117الها  
   معدل التحصيل بالنسبة للسنة اجلارية:  1.2.117 المؤشر
 السابقة بالسنوات املتعلقة احملصلة املداخيل:  2.2.117 المؤشر

 املادية عنها عدد عمليات أداءات الضرائب والرسوم املنزوعة الصفة:  1.3.117المؤشر  تبسيط وحتديث أداء الضرائب والرسوم:  3.117الها  
 متوسط أجل التأشري على االلتزام بالنفقات:  1.4.117 المؤشر  ترشيد مسلسل تنفيذ ومراقبة نفقات الدولة:   4.117الها  
حتسني مسك حماسبة الدولة من طرف احملاسبني التابعني  : 5.117الها  

 للخزينة العامة للمملكة
  أجل الدفع احملاسيب:   1.5.117المؤشر 

 : 118برنامج 
 تعبئة و تحصيل الموارد الجبائية

 
 البرنامج: مسؤول
 للضرائب العام الماير

 حتسني جودة اخلدمات وتشجيع املواطنة اجلبائية :1.118الها  
 

 نسبة األداء بطريقة إلكرتونية:  1.1.118المؤشر 
   ابتداء من تاريخ ايداعهميوما  30النسبة املئوية للشكايات املعاجلة يف غضون : 2.1.118 المؤشر

 للضرائب العامة املديرية بوابة عرب املقدمة االلكرتونية املساطر عدد:  1.2.118المؤشر اخلدمات جودة حتسني و حتديث اإلدارة:   2.118الها  
 املديرية العامة للضرائب(نسبة تطور حتصيل الضرائب )اليت ختص :   1.3.118المؤشر حتسني حتصيل الضرائب والرسوم:   3.118الها  
  عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها : 1.1.118المؤشر حتسني حميط عمل املوظفني وظروف استقبال املرتفقني : 4.118الها 

 : 119برنامج 
 تابير الملك الخاص للاولة

العقاري املعبأ لفائدة االستثمار حتسني العرض :   1.119الها  
   والتجهيزات العمومية

 تصفية االحتالالت بدون سند أو قانون:   1.1.119المؤشر

 للدولة اخلاص امللك حتفيظ:   1.2.119المؤشر   محاية امللك اخلاص للدولة:   2.119الها  
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 البرنامج: مسؤول
 الاولة أمالك ماير

 احلكامة حتسني و حتديث:   3.119الها  
 (% اإلجناز نسبة ) الدولة بأمالك اخلاص املعلومايت النظام حتديث:   1.3.119المؤشر 
 عدد املقرات اإلدارية اليت متت إعادة هتيئتها 2.3.119 :المؤشر

 للدولة اخلاص امللك وعائدات إيرادات: 1.4.119 المؤشر للدولة اخلاص امللك تثمني:  4.119 الها 

 130 : برنامج
 دعم وقيادة
 
 البرنامج: مسؤول
 العام الكاتب

 التكوين خالل من للوزارة البشرية املوارد مهارات تطوير:  1.130الها  
 نسبة الولوج اىل التكوين:  1.1.130المؤشر 
 عدد املكونني يف ميزانية النوع االجتماعي:  2.1.130المؤشر 

 املكتبيةنسبة النجاعة :  1.2.130المؤشر  حتسني ادارة األجهزة املكتبية:  2.130الها 
 نسبة توفر النظم املعلوماتية:  1.3.130المؤشر  جاهزيتها وضمان املعلوماتية النظم تدعيم: 3.130 الها  
 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية:  1.4.130المؤشر  البشرية املوارد تدبري جناعة حتسني:  4.130الها  
 نسبة النجاعة اللوجستيكية: 1.5.130المؤشر  التحكم يف النفقات اللوجستيكية : 5.130الها  
 الفرق بني املبالغ املطالب هبا من طرف املدعني واملبالغ احملكوم هبا:  1.6.130المؤشر  حتسني وتطوير فعالية تدخل الوكالة القضائية للمملكة :6.130 الها  
 األحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة : نسبة 1.7.130 المؤشر الرفع من نسبة األحكام الصادرة لفائدة الدولة:  7.130الها  

 املسامهة يف حتسني تدبري املالية العمومية 8.130 : الها 
 نسبة التوصيات املصادق عليها يف هناية اإلجراء املتناقض:  1.8.130 المؤشر
 التقييم، املساعدة واملشورةنسبة الرضى لدى طاليب مهام التفتيش مثال مهمة الدراسة،  : 2.8.130المؤشر 
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   - الفالحة قطاع -والتنمية القروية والمياه والغابات  الفالحة والصيـد البحـري وزارة

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 حتسني أداء وتطوير سالسل اإلنتاج النبايت واحليواين : 1.415الها   نسبة تغطية احلاجيات الوطنية على مستوى ست منتجات فالحية أساسية:  1.1.415مؤشر ال

 : 415برنامج 
 تطوير السالسل المنتجة

 
 :البرنامج مسؤول

 ماير تنمية سالسل اإلنتاج

        العدد اإلمجايل للمشاريع التضامنية اليت مت إعطاء انطالقتها :1.2.415المؤشر 
 األخضر املساحة املغروسة اإلمجالية يف إطار مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب : 2.2.415المؤشر 

  تنمية الفالحة التضامنية:  2.415الها  

 عدد العالمات املميزة للمنشأ واجلودة املعرتف هبا: 1.3.415لمؤشر ا
 TERROIR DU:عدد املنتوجات اجملالية املستفيدة من الرمز اجلماعي   2.3.415 المؤشر

MAROC 
  نسبة إدماج النوع يف برنامج تنمية املنتوجات احمللية 3.3.415المؤشر

 تنمية الرتميز و حتسني عرض املنتجات احمللية : 3.415الها  
 

 تعزيز تثمني املنتجات الفالحية : 4.415الها   الفالحية عدد الوحدات الصناعية املرخص هلا ببناء وحدات تثمني املنتوج داخل األقطاب : 1.4.415المؤشر 
حتسني نسبة تغطية الفالحني املؤطرين من طرف  : 5.415الها   : عدد الفالحني املؤطرين من طرف املستشارين الفالحيني 1.5.415المؤشر 

  املستشارين الفالحيني
    نسبة إدماج اخلرجني من مؤسسات التعليم العايل:  1.1.416المؤشر 
 نسبة الرضا النوعي للمهنيني مقارنة مع أهداف املهنة : 2.1.416المؤشر 

 :  416 برنامج توجيه تكوين األطر العليا حسب حاجيات املهنيني : 1.416الها  
 تعليم و تكوين و بحث

 
 :البرنامج مسؤول

 ماير التعليم والتكوين والبحث

 تشجيع االخرتاع والبحث يف امليدان الفالحي : 2.416الها    الباحثنيمعدل إصدارات الباحثني واألساتذة  : 1.2.416المؤشر
 نسبة تأطري املتدربني املكونني : 1.3.416المؤشر 
  نسبة إدماج اخلرجيني  : 2.3.416المؤشر 

 حتسني جودة التعليم التقين والتكوين املهين الفالحي : 3.416الها  

 تنظيم مهنة املستشار الفالحي اخلاص : 4.416 الها   االعتمادات املمنوحة للمستشارين الفالحيني عدد1.4.416:  المؤشر
 نسبة إجراءات الوقاية أو املراقبة/عدد اإلجراءات املربجمة  :1.1.117 المؤشر
 نسبة احليوانات املرقمة:  2.1.117المؤشر
 املراقبةنسبة الضيعات الفالحية املتابعة أو : 3.1.117 المؤشر
  نسبة البذور واالغراس املعتمدة: 4.1.117 المؤشر

 محاية الرصيد احليواين والنبايت :  1.417لها ا

 : 417  برنامج
على الثروة الحيوانية  المحافظة 

والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات 
 الغذائية
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 :نسبة اللحوم املراقبة /كمية اللحوم املنتجة 1.2.417المؤشر
 نسبة ترخيص واعتماد املؤسسات واملقاوالت يف قطاع املنتجات النباتية وذات األصل النبايت  : 2.2.417مؤشرال

 :حتسني سالمة وجودة املنتجات الغذائية   :2.417 الها 
 :البرنامج مسؤول

المكتب الوطني للسالمة الصحية 
 ضمان االعتمادية واالعرتاف بنتائج التحاليل املخربية:  3.417الها   التحليل املعتمدة/ اجملاالت اليت عرضت لالعتمادنسبة جماالت : 1.3.417المؤشر  الغاائيةللمنتجات 

 املساحات اإلمجالية املسقية اليت متت عصرنتها:  1.1.418المؤشر 
 املساحة اإلمجالية اجملهزة بتقنيات الري املقتصدة للمياه:  2.1.418المؤشر 

 حتسني مردودية أنظمة الري:  1.418الها  
 : 418  برنامج

 و تهيئة الفضاءات الفالحية  ري
 
 :البرنامج مسؤول

 ماير الري وإعااد المجال الفالحي

 املساحات اإلمجالية اجلديدة اجملهزة:  1.2.418المؤشر 
تثمني املوارد املائية املعبأة بواسطة السدود املنجزة أو :  2.418الها  

 اليت يف طور االجنازتلك 
 املساحات املستصلحة بدوائر السقي الصغري واملتوسط:  1.3.418المؤشر 
 املساحات اجملهزة بتقنيات احملافظة على املياه والرتبة:  2.3.418المؤشر 
 مساحات املراعي اجملهزة:  3.3.418المؤشر 

 حتسني مستوى التنمية وإعداد اجملال الفالحي:  3.418 الها 

 :  430 برنامج تنميــة كفاءات موظفــي قطــاع الفالحــة:    1.430لها ا عدد املستفيدين من التكوين:  1.1.430المؤشر 
 دعم وخامات متنوعة

 
 :البرنامج مسؤول

 الكتابة العامة 

 النظم املعلوماتية وتقوية أمنهاتوفري : 2.430 الها   نسبة رضا مستعملي النظم املعلوماتية:  1.2.430المؤشر 

 حتسني التسيري اإلداري للمصاحل:  3.430الها   معدل كلفة التسيري اإلداري للمصاحل حسب املوظف :1.3.430 مؤشرال
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  -قطاع والتنمية القروية والمياه والغابات -وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 كيلومرت 1: نسبة الساكنة املوصولة بطريق معبدة أو مسلك قروي على مسافة أقل من1.1.419 المؤشر 

 : نسبة الساكنة املوصولة بالشبكة الكهربائية  2.1.419 لمؤشرا
 كيلومرت 10: نسبة الساكنة املوصولة مبؤسسة صحية على مسافة أقل من 3.1.419 المؤشر
 كيلومرت من  5نسبة الساكنة املوصولة مبؤسسة تعليمية على مسافة أقل  : 4.1.419المؤشر 
  : نسبة الساكنة املزودة باملاء الصاحل للشرب5.1.419 المؤشر

: حتسني ظروف عيش الساكنة املستفيدة من 1.419الها 
 الربنامج 

  : 419 برنامج 
 تطوير المجال القروي و المناطق الجبلية

 
 : البرنامج مسؤول

 المجال القروي و المناطق الجبليةتنمية  مايرية
 نسبة املساحة احملددة هنائيا  : 1.1.421المؤشر
 نسبة املساحة املصادق عليها 2.1.421 : المؤشر
 نسبة املساحة احملفظة 3.1.421 : المؤشر

: محاية اجملاالت الغابوية من خالل التحفيظ 1.421الها 
  الغابويةالعقاري لألمالك 

 : 421برنامج  
 حماية وتأمين الملك الغابوي 

 
 : مسؤول البرنامج

 مايرية الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات
 نسبة مباشرة مسطرة تنفيذ األحكام القضائية1.2.42 1 المؤشر
 نسبة فك العزلة على الغابات  2.2.421المؤشر

 الغابوية: تقليص تدهور اجملاالت 2.421الها 

 نسبة إجناز املساحات املشجرة  1.1.422المؤشر
 : نسبة جناح املساحات املشجرة2.1.422المؤشر

 اعادة تأهيل النظم الغابوية :1.422الها 
 : 422برنامج  

 التهيئة والتنمية الغابوية
 

 : مسؤول البرنامج
 التنمية الغابوية يةماير 

 هتيئة الغابات: نسبة إجناز خمططات  1.2.422المؤشر
 

التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية عرب تعميم  2.422الها 
 خمططات التهيئة

 نسبة تطبيق الربامج السنوية لتصاميم التهيئة والتدبري للمناطق احملمية 1.1423 : المؤشر
 تطور املساحات املعاجلة ضد التعرية املائية للرتبة 2.1.423 : المؤشر 

 تطور  املساحات املعاجلة ضد التعرية الرحيية للرتبة3.1.423 :  المؤشر

احلفاظ وإعادة تشكيل املوارد الطبيعية والتنوع : 1.423لها ا
 البيولوجي

 : 423برنامج  
 محاربة التصحر و المحافظة على الطبيعة

 
 : مسؤول البرنامج

 ماير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة
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 نسبة أيام التكوين املخصصة لوظائف اإلنتاج :  1.1.440المؤشر
 نسبة النجاعة املكتبية 2.1.440 : المؤشر
 معدل جناعة تدبري املوارد البشرية 3.1.440 : المؤشر

 : خلق الظروف املالئمة لتنفيذ الربامج املهنية 1.440الها  
 دعم و مصالح متعادة : 404برنامج   

 : مسؤول البرنامج
 المعلومات والتعاون ماير البرمجة ونظام
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 – البحري الصيد قطاع -والتنمية القروية والمياه والغابات  وزارة الفالحة والصيـد البحـري

 البرامج األدهاا  المؤشرات

 للمصائد اإلمجايل لإلنتاج بالنسبة احلصص( )بنظام املهيئة املصائد :1.1.424المؤشر 
 للمفرغات بالنسبة املراقبة عمليات نسبة:   2.1.424المؤشر 

 الصيد وحماربة البحرية املوارد واستدامة احملافظة:  1.424الها  
بإشراك املنظم  به وغري املصرح وغري القانوين غري

 (مجيع الفاعلني املعنيني )رجال و نساء
 :424 برنامج  

 الموارد تثمين و البحرية األحياء و الصيا تطوير
 
 : البرنامج مسؤول
 العامة الكاتبة

 املستهدفة للمراقبة بالنسبة املتوخاة املراقبة نسبة:  1.2.424المؤشر 
ضمان الظروف املثلى للجودة واألمن الصحي  : .2.424الها  

لقطاع الصيد بإشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية 
 )النساء و الرجال (

 التصدير عند احملقق املعامالت رقم:  1.3.424 المؤشر
 للسمك احمللي االستهالك نسبة:  2.3.424 المؤشر

 الصناعية والتنمية التنافسية و التثمني تشجيع:  3.424الها  
بإشراك مجيع  الصيد منتجات تثمني ملقاوالت

 )اجلهات الفاعلة املعنية )النساء و الرجال

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

 الرجال
باعتبار  املقاربة حسب إعدادها مت اليت التكوين برامج إ(.ع.)ن إرساء عملية نسبة:  1.1.425المؤشر 

 البحري التكوين مبؤسسات الكفاءات
 الشهادة على حصوهلم من أشهر 6 بعد  -ذكور و إناث-  اخلرجيني إدماج نسبة:  2.1.425.المؤشر
  املستمر التكوين من املستفيدين نسبة: 3.1.425المؤشر 

وضع رهن إشارة قطاع الصيد البحري يد عاملة  1.425 : الها 
   مؤهلة حترتم مقاربة النوع االجتماعي

 
 :   425برنامج

 رجال سالمة و المهنية و االجتماعية الترقية التأدهيل،
 البحر
 : البرنامج مسؤول

 اإلنقاذ و البحر ورجال البحري التكوين مايرة

 نسبة املستفيدين و املستفيدات من اإلرشاد1.2.425 : المؤشر
  السنة يف املؤطرة التعاونيات نسبة:  2.2.425المؤشر 
 نسبة االستشارات الطبية اجملراة من طرف وحدات صحة رجال البحر يف السنة : 3.2.425المؤشر

تنمية املبادرات االجتماعية و االقتصادية لفائدة   2.425الها  
مهنييي قطاع الصيد البحري مع مراعات مقاربة 

 النوع
 م(.أ.)ن املنسقة البحرية األحداث نسبة: 1.3.425المؤشر 
 تقليل املدة الزمنية لنشر وحدات اإلنقاذ 2.3.425المؤشر 

 البشرية األرواح وإنقاذ البحث جهاز فعالية من الرفع:  3.3الها  
 النوع مع مراعاة مقاربة بالبحر
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 سنة خالل موظف لكل للتسيري املتوسطة التكلفة: 1.1.450المؤشر 
 املكتب جناعة نسبة:  2.1.450المؤشر 

وأداء اخلدمات مع مراعات  جتهيزات حتسني:  .1.450الها  
 احتياجات املرأة والرجل

 : 450  برنامج
 حكامة و قيادة

 
 : البرنامج مسؤول

 القانونية و العامة الشؤون ماير

 البشرية املوارد تدبري جناعة نسبة:  1.2.450المؤشر 
مع األخذ بعني البشرية  املوارد تدبري جناعة حتسني:  2.450الها  

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

 )سبة مشاركة املوظفات واملوظفني يف برنامج التكوين )املوارد البشرية للقطاعن 2.3.450المؤشر 
 الصيد لقطاع البشرية املوارد كفاءات تقوية:  3.450الها  

 بطريقة عادلةالبحري 
 نسبة إجناز خطة مأسسة مقاربة النوع يف قطاع الصيد البحري 1.4.450المؤشر
 )حول مقاربة النوع )املشاركة العادلة بني النساء و الرجالعدد الدورات التكوينية :2.4.540المؤشر

 مأسسة مقاربة النوع بقطاع الصيد البحري 4.450الها 
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  الصحــــــــــــة وزارة

 البرامج األدهاا   المؤشرات
 البشرية باملوارد التغطية معدل : 1.1.700 المؤشر

 قانون برسم سنويا احملدثة املالية املناصب( استعمال) تنفيذ نسبة: االستعمال معدل : 2.1.700لمؤشر ا
   املالية

   واملهمشة  القروية املناطق يف األطباء لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 3.1.700المؤشر 
   واملهمشة  القروية املناطق يف الطبيبات لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 4.1.700المؤشر 
   واملهمشة  القروية املناطق يف الذكور األطباء لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 5.1.700المؤشر 
   واملهمشة  القروية املناطق يف املمرضني لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 6.1.700المؤشر 
   واملهمشة  القروية املناطق يف املمرضات لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 7.1.700المؤشر 
   واملهمشة  القروية املناطق يف املمرضني الذكور لتعيني املفتوحة املناصب نسبة : 8.1.700المؤشر 

 واملؤهلة الكافية البشرية باملوارد الصحية اهلياكل كل مد : 1.700الها  
 جيدة صحية خدمة أجل من

 : 700  برنامج
الموارد البشرية وتعزيز قارات 

 المنظومة الصحية
 
 البرنامج: مسؤول

 الصحة بوزارة البشرية الموارد ماير

  الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العليا خرجيي املعاهد عدد : 1.2.700المؤشر 
  الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العليا خرجيات املعاهد نسبة اإلناث : 2.2.700المؤشر 
  الصحة وتقنيات التمريضية للمهن العليا خرجيي املعاهد نسبة الذكور : 3.2.700المؤشر 
 خرجيي املدرسة الوطنية للصحة العمومية عدد : 4.2.700المؤشر 
 خرجيات املدرسة الوطنية للصحة العمومية نسبة اإلناث : 5.2.700المؤشر 
 خرجيي املدرسة الوطنية للصحة العمومية نسبة الذكور : 6.2.700المؤشر 
 وتقنيات التمريضية للمهن العليا باملعاهد مسجل طالب لكل السنوية املصاريف : 7.2.700المؤشر 

 .الصحة
  املستمر التكوين دورات من املستفيدين املوظفني عدد : 11.2.700المؤشر 

 جودة وذو متنوع ومستمر، أساسي تكوين ضمان  : 2.700الها  
 لشغللالوطين  سوقال ومتطلبات يتناسب

 احلج لعملية اإلمجالية بالتكلفة يتعلق فيما االجتماعية األعمال مصاحل مسامهة نسبة : 1.3.700المؤشر 
 الصحة وزارة ملوظفي املشرتك النقل استعمال خالل من ملوظف اليومي الربح نسبة : 2.3.700المؤشر 
 عدد أبناء موظفي وزارة الصحة املستفيدين من خميمات العطل السنوية : 3.3.700المؤشر 

 عالية جودة وذات منصفة اجتماعية خدمة ضمان  : 3.700الها  
 الصحة وموظفي موظفات من كبري عدد لصاحل
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 والنفقات املعدات لفص(التسيري  ميزانية يف املركزية اإلدارة لنفقات املخصصة احلصة:  1.1.701المؤشر 
 )املختلفة

 معاجلتها تتم اليت العمومي بالشراء املرتبطة وامللتمسات للشكايات املئوية النسبة : 2.1.701المؤشر 
 .املالية السنة داخل هبا للمعين واملرحلية النهائية النتائج وإبالغ شأهنا يف واحلسم

 .املالية السنة داخل تنفيذها مت اليت التنفيذية بالصيغة املذيلة القضائية األحكام نسبة :3.1.701المؤشر 

 وتكريس اإلدارة عيش بنمط املرتبطة النفقات ضبط :1.701الها  
 املايل التدبري جمال يف الشفافية

 :701 برنامج
 ودعم والتنسيق والبرمجة التخطيط
 الصحية المنظومة مهام

 
 مسؤول البرنامج:

 ماير التخطيط والموارد
 المالية

 املرض عن االجباري النظام من املستفيدة الساكنة نسبة : 1.2.701المؤشر 
 الطبية املساعدة النظام من املستفيدة الساكنة نسبة : 2.2.701المؤشر 
 املستهدفة الفئات جمموع من الطبية املساعدة النظام من املستفيدة الساكنة نسبة: 3.2.701المؤشر 
 املستهدفة الفئات من جمموع الطبية املساعدة النظام من املستفيدات النساء : نسبة 4.2.701 المؤشر
 املستهدفة الفئات من جمموع الطبية املساعدة النظام من املستفيدين الذكور : نسبة 5.2.701 المؤشر

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

  معدل  النساء املتزوجات يف سن اإلجناب  لكل مولدة : 1.3.701مؤشر ال

 والدةسرير  لكل  اإلجناب سن يف املتزوجات النساء  معدل : 2.3.701المؤشر 
 والدة يف الوسط القروي سرير لكل  اإلجناب سن يف املتزوجات النساء  معدل : 3.3.701المؤشر 

 اخلريطة معايري حسب للعالجات الصحي العرض تأهيل : 3.701الها  
 الصحية

 والطفل األم بربنامج صحة اخلاص إلعالما نظام واستعملت أدخلت اليت اجلهات عدد : 1.4.701المؤشر 
 االستشفائية والعالجات األسرة وتنظيم

   2017 األسرة وصحة السكان حول الوطين املسح إجناز نسبة : 2.4.701المؤشر 
 اإلعالم الصحي  مبنظومة املخطط املديري اخلاص إجناز نسبة : 3.4.701المؤشر 

 الصحي اإلعالم نظام تطوير:  4.701الها  

 املشاريع وتدبري امليزانية بتنفيذ املتعلقة واملذكرات الدورية التقارير إصدار وثرية:  1.5.701المؤشر 
 االستثمارية

 املوازنايت اإلصالح برنامج تفعيل دعم و التعاقدية دعم:  5.701الها  
 الصحة بقطاع

 القطاع على الوقع ذات مشاريع لتنفيذ الوزارة دعم من املستفيدة اجلمعيات عدد: 1.6.701المؤشر 
 الصحي

نسبة اجلمعيات  العاملة  يف احلقل الصحي بغرض إجناز مشاريع  هتدف اىل املساعدة  :  2.6.701المؤشر 
 يف تقليص الفوارق حسب النوع االجتماعي

 

 والتعاون الشراكة آليات تعزيز : 6.701الها  
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والعالجية لكل طفل معدل استعمال املؤسسات الصحية األولية لالستشارات الطبية :  1.1.702المؤشر 
  سنوات يف السنة 5أقل من 

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

 نسبة  التغطية باجلرعة الثانية من فيتامني  'د' لدى األطفال أقل من سنة : 3.1.702المؤشر 
 نسبة تغطية التالميذ و الطلبة بالفحص الطيب املنتظم.   : 4.1.702المؤشر 

 تأمني الوقاية الصحية لفائدة األطفال  و الشباب:  1.702لها  ا

 :702 برنامج
الصحة اإلنجابية، وصحة األم 
والطفل والشاب والساكنة ذات 

 االحتياجات الخاصة
 

 مسؤول البرنامج:
 السكان مايرية  ماير

 نسبة الوالدات مبؤسسة صحية عمومية   : 1.2.702المؤشر 
  عن سرطان الثدي املبكر  نسبة املشاركة يف الكشف : 2.2.702المؤشر 
  عدد زيارات الفرق املتنقلة املنجزة : 3.2.702المؤشر
 معدل استعمال وسائل تنظيم األسرة لدى األزواج احملميني من احلمل خالل السنة 4.2.702 : المؤشر
 الوحدات داخل هبن التكفل مت الالئي اجلنسي و اجلسدي العنف ضحايا النساء عدد:  5.2.702المؤشر

 باملستشفيات املتواجدة

 حتسني الصحة اإلجنابية وصحة األم:  2.702الها  

عدد األشخاص الذين يعانون من قصور أو إعاقة حركية ومستوجيب معدات التقومي  : 1.3.702المؤشر 
 واألطراف االصطناعية

عدد احلاالت اجلديدة لألشخاص املستفيدين من حصص التأهيل الوظيفي ) الرتويض  : 2.3.702المؤشر 
 (، تقومي النطق، تقومي البصر واحلركي النفسي

ضمان خدمات ذات جودة لفائدة األشخاص يف :  3.702الها   
 وضعية اإلعاقة واملسنني

 اإلشعار حلالة طارئة هتم الصحة العموميةاملهلة املتوسطة للكشف/  : 1.1.703المؤشر 
 املهلة املتوسطة ما بني الكشف واالستجابة : 2.1.703المؤشر 

 الطارئة للحاالت واالستجابة الكشف قدرات تعزيز:  1.703 الها 
 العمومية الصحة ختص اليت

 : 703 برنامج
الرصا الوبائي واليقظة واألمن 
 الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض

 مسؤول البرنامج:
علم األوبئة ومحاربة  مايرية ماير

 األمراض

 والذين املكتسبة املناعة نقص بفريوس املصابني)للبالغني واألطفال(  األشخاص نسبة : 1.2.703المؤشر 
  للفريوس املضاد العالج يتلقون

 نسبة جناح عالج السل جبميع أشكاله : 2.2.703المؤشر 
 األوىل ساعة 48 خالل السحاياتهاب ال حول أجريت اليت الكشوفات نسبة :3.2.703المؤشر 

 

حتسني ولوج السكان إىل خدمات الوقاية ومراقبة :  2.703الها  
 األمراض املعدية
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 الرتفاع الضغط الدموي اليت يتم تشخيصها  اجلديدة احلاالت عدد : 1.3.703 المؤشر
 السكري اليت يتم تشخيصهاملرضى  اجلديدة احلاالت عدد:  2.3.703 المؤشر

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

  السرطان يف مراكز الذي يتابعون: عدد األشخاص  1.4.703المؤشر 
 الذين يعانون من اضطرابات نفسية هبم املتكفل املرضى عدد: 2.4.703المؤشر 
 يف مراكز اإلدمان هبا املتكفل احلاالت عدد : 3.4.703المؤشر 

 تقوية تغطية املعاينات النفسية والسرطان:  4.703الها  

 نسبة تغطية املؤسسات الغذائية املشمولة باملراقبة الصحية : 1.5.703المؤشر 
 نسبة مراقبة األنتلوجيا : 2.5.703المؤشر 
  املراقبة الصحية للمياه املخصصة لالستهالك البشرينسبة أخد عينات :  3.5.703المؤشر 
ة نسب /نسبة املختربات اجلهوية واإلقليمية  للصحة البيئية اليت تستجيب للمعايري اخلاصة : 4.5.703المؤشر 

 للصحة البيئيةاملختربات اجلهوية واإلقليمية 

 باحملددات املرتبطة املخاطر وتقييم الكشف نظام تعزيز:  5.703 الها 
 البيئية

 نسبة االستشارات الطبية العالجية   : 1.1.704المؤشر 
حتسني التكفل على مستوى مؤسسات عالجات  : 1.704الها  

 الرعاية الصحية   

 : 704 برنامج
إجراءات وخامات الرعاية الصحية 
األولية وما قبل االستشفائية 

 واالستشفائية
 

 :مسؤول البرنامج
والعالجات ماير المستشفيات 
 المتنقلة

 نسبة النقل االستعجايل املنظم : 1.2.704المؤشر 
 عدد وحدات املستعجالت الطبية للقرب  : 2.2.704المؤشر 
 عدد مصاحل املستعجالت االستشفائية املؤهلة  : 3.2.704المؤشر 
 عدد مروحيات النقل الطيب االستعجايل املشغلة  : 4.2.704المؤشر 
 عدد سيارة االسعاف اليت مت اقتناءها : 5.2.704المؤشر 

 .الطبية باملستعجالت التكفل حتسني : 2.704الها  

 ئي االستشفا معدل الولوج :1.3.704المؤشر 
 معدل تنفيذ امليزانية املتعلقة باملصاحل املسرية بطريقة مستقلة : 2.3.704المؤشر 
 : نسبة الوالدات القيصرية 3.3.704 المؤشر

 حتسني الولوج للعالجات والتكفل االستشفائي :  3.704الها  

 حتسني جودة املواكبة الطبية االجتماعية : 4.704الها   املواطنني شكاياتمعدل الرد على  : 1.4.704المؤشر 
 معدل مشاركة املستشفيات يف مباريات اجلودة  : 1.5.704المؤشر 
 عدد املؤسسات املسجلة للمشاركة يف برنامج االعتماد  : 2.5.704المؤشر 

 حتسني تدبري اجلودة على مستوى املؤسسات الصحية : 5.704الها  
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 االستشفائية اليت مت إجنازها وتشغيلها  عدد املؤسسات  : 1.1.705المؤشر 
 وتشغيلها إجنازها مت اليت  الثالث من املستوى  االستشفائية املؤسسات عدد :2.1.705 المؤشر
 الكلي غسيل وجتهيزات مبعدات جمهزة الكلي تصفية مراكز عدد :3.1.705المؤشر 

 بشكل االستشفائية العالجات عرض وتوزيع وضع : 1.705الها  
 الوطين الرتاب صعيد  على متكافئ

 : 705 برنامج
 العالجات عرض واستمرارية توفر
 والتجهيزات األساسية البنية وصون

 الصحية
 
 البرنامج: مسؤول

 والصيانة التجهيزات ماير

 ها وتشغيلها إجناز  مت اليت األولية الصحية الرعاية مؤسسات عدد :1.2.705لمؤشر ا
وضع وتوزيع عرض العالجات األساسية بشكل متكافئ  : 2.705الها  

  الرتاب الوطين  مستوى على وأحسن توزيعا
 الطاقم التقين و االستشفائي تعزيز و حتديث  : 3.705الها   البيو طبية االستشفائية اليت مت تعزيزها و/أو جتديد أجهزهتا  عدد املؤسسات : 1.3.705المؤشر 
جودة التكفل باملرضى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، عرب  :4.705الها   عدل توفري التجهيزات البيو طبية م : 1.4.705المؤشر 

 توفري التجهيزات الضرورية 
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 –قطاع التربية الوطنية  - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 نسبة املدرسني الذين ينجزون جدول احلصص النظامية بالكامل : 1.1.900المؤشر 
 معدل األساتذة لكل مفتش : 3.1.900المؤشر 

 تطوير تدبري املوارد البشرية:   1.900الها 

 : 900  برنامج
 الريادة وتعزيز القيادة و الحكامة
 

 مسؤول البرنامج:
 العام الكاتب

 املربمة بني األكادمييات والوزارةعدد عقود الربامج  : 1.2.900المؤشر 
 نسبة املؤسسات اليت تتوفر على مشروع املؤسسة مفعل : 2.2.900المؤشر 

 حتسني حكامة املنظومة الرتبوية : 2.900الها  

 الرتبوي وحتسني جودة التعليم اخلصوصيتوسيع العرض  : 900.3لها  ا نسبة مشاركة التعليم اخلصوصي من حيث عدد التالميذ يف خمتلف األسالك : 1.3.900 المؤشر
 عدد املتعلمني مبختلف األسالك : 1.4.900 المؤشر
 عدد املتعلمني بالسنة األوىل ملختلف األسالك : 2.4.900 المؤشر
 عدد املرتشحني لالمتحانات اإلشهادية يف خمتلف األسالك : 3.4.900 المؤشر
 املتقاعديننسبة تعويض املوظفني  : 4.4.900 المؤشر

إجناح احملطات الكربى للموسم الدراسي  :الدخول املدرسي  4.900 : لها ا
 واالمتحانات اإلشهادية

 عدد فرق تدبري مقاربة النوع احملدثة على الصعيدين املركزي واجلهوي : 1.5.900 المؤشر
 عدد التقارير املنجزة من طرف فرق تدبري مقاربة النوع : 2.5.900 المؤشر
 نسبة املستفيدين من التكوينات حول مقاربة النوع )أساتذة وإداريني( : 3.5.900 المؤشر

 مأسسة مقاربة النوع يف املنظومة الرتبوية : 5.900لها  ا

 سنوات( 5و  4النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم األويل )بني  : 1.1.901المؤشر 
 مؤشر التكافؤ : 2.1.901المؤشر 

 سنوات 5و  4تدريس األطفال ما بني  : 1.901لها  ا
 : 901  برنامج

 والجودة اإلنصا  لضمان التعليم إلزامية
 

 مسؤول البرنامج:
 العام الكاتب

 النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبتدائي : 1.2.901 المؤشر
 )واملطاعم املدرسيةنسبة املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي باالبتدائي  )الداخليات  : 2.2.901المؤشر
 نسبة االنقطاع عن الدراسة )إمجايل( : 1.3.2.901المؤشر 
 نسبة احلصول على شهادة التعليم االبتدائي : 4.2.901المؤشر 
 للمستويات املتعلقة باالبتدائي  PNEAنسبة التالميذ احلاصلني على معدالت معيار   : 5.2.901المؤشر 

إىل غاية هناية السلك االبتدائي ومتكينهم  تدريس مجيع التالميذ : 2.901لها  ا
 من املهارات الالزمة
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 النسبة الصافية للتمدرس باإلعدادي : 1.3.901 المؤشر 
 نسبة املستفيدين من خدمات الدعم االجتماعي باإلعدادي)الداخليات واملطاعم املدرسية( : 2.3.901المؤشر 
 اإلعدادينسبة االنقطاع عن الدراسة يف  : 3.3.901المؤشر 
 نسبة احلصول على الشهادة اإلعدادية : 4.3.901المؤشر 
 للمستويات املتعلقة باإلعدادي  PNEAنسبة التالميذ احلاصلني على معدالت معيار  :5.3.901المؤشر 
  نسبة تالميذ الشعب املهنية باإلعدادي : 6.3.901المؤشر 

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

 نسبة األقسام املشرتكة بالتعليم االبتدائي : 1.4.901المؤشر 
 معدل التالميذ لألستاذ الواحد باالبتدائي : 2.4.901المؤشر 
 نسبة االكتظاظ باالبتدائي : 3.4.901المؤشر 
 معدل التالميذ لألستاذ الواحد باإلعدادي : 4.4.901المؤشر 
 نسبة االكتظاظ باإلعدادي : 5.4.901المؤشر 

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

 النسبة الصافية للتمدرس بالثانوي التأهيلي : 1.1.902المؤشر 
 حصة التالميذ املتأخرين : 2.1.902المؤشر 
 خدمات الدعم االجتماعي بالثانوي التأهيلي )الداخليات(نسبة املستفيدين من  : 3.1.902المؤشر 
 نسبة االنقطاع عن الدراسة بالسلك التأهيلي : 4.1.902المؤشر 
 نسبة النجاح بالبكالوريا : 5.1.902المؤشر 
 نسبة استكمال الدراسة باألسالك الثالثة : 6.1.902المؤشر 
 نسبة تالميذ الشعب العلمية والتقنية  : 7.1.902المؤشر 
 نسبة تالميذ الباكلوريا الدولية : 8.1.902المؤشر 
 نسبة تالميذ الباكلوريا املهنية : 9.1.902المؤشر 

متكني أغلب التالميذ من مستويات الكفايات املطلوبة يف هناية  : 1.902لها  ا
 التكوين األساسي ومن احلصول  على الشواهد املناسبة

 :  902 برنامج
 لالرتقاء الثانوي بعا وما التأدهيلي التعليم

 والمجتمع بالفرد
 :مسؤول البرنامج

 العام الكاتب

 معدل التالميذ لألستاذ الواحد بالثانوي التأهيلي : 1.2.902المؤشر 
 نسبة االكتظاظ بالثانوي التأهيلي : 2.2.902المؤشر 
 الواحد بالسلك ما بعد الثانويمعدل التالميذ لألستاذ  : 3.2.902المؤشر 

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

 نسبة متابعة الدراسة للحاصلني على الباكلوريا : 1.3.902المؤشر 
 :نسبة النجاح يف املباراة الوطنية لولوج املدارس العليا : 2.3.902المؤشر 

  تعزيز االرتقاء الفردي واجملتمعي للشباب بعد التعليم التأهيلي : 3.902لها  ا
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( سنة يف التعليم  15-8نسبة إدماج األطفال غري املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة ) : 1.1.903المؤشر 
 النظامي والتكوين املهين من خالل املكون اخلاص بإعادة التمدرس واإلدماج

واإلدماج يف التعليم النظامي لألطفال غري ضمان التمدرس  : 1.903لها  ا
(والراغبني 15-8املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة  )

 بااللتحاق بالسلك النظامي
 

 : 903برنامج 
 التربية غير النظامية

 
 :البرنامج مسؤول
 العام الكاتب

-20) املنقطعني عن الدراسةنسبة اإلدماج السوسيومهين لألطفال غري املمدرسني أو  : 1.2.903المؤشر 
 - NGاملسجلني واملدجمني حسب املكون اخلاص باإلعداد لإلدماج السوسيو مهين  (سنة13

E2C  

سنة الراغبني يف التعلم  18-13تأهيل األطفال واليافعني  : 2.903لها  ا
أواإلدماج يف التكوين املهين وتوفري برامج التأهيل احلريف واملواكبة 

 االدماج السوسيو مهين لليافعني من اجل
 عدد األطفال املدجمني عرب عملية من الطفل إىل الطفل : 1.3.903المؤشر 
 عدد األطفال الغري املمدرسني أو املنقطعني عن الدراسة املسرتجعني خالل عملية قافلة : 2.3.903المؤشر 
 عدد التالميذ املستفيدين من املواكبة الرتبوية : 3.3.903المؤشر 

مواكبة أطفال الرتبية غري النظامية املدجمني يف التعليم النظامي  : 3.903لها  ا
وتعزيز التعبئة اجملتمعية من خالل حتسيس خمتلف الشركاء من أجل 

 اإلدماج املباشر لألطفال غري املمدرسني
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 -العلمـــي والبحــث العالــــي بالتعليـــم المكلفة الدولة كتابة-وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 حسب اجلنس املسجلني الطلبة عدد تطور:  1.1.907المؤشر 
 االستيعابية الطاقة استعمال نسبة:  2.1.907المؤشر 

 العايل التعليم على املتزايد للطلب االستجابة  1.907 : الها 

 : 907  برنامج
 العالي التعليم
 

 : مسؤول البرنامج
 البيااغوجية والتنمية العالي التعليم ماير

 املفتوح االستقطاب ذات املؤسسات يف املمهننة املسالك نسبة :1.2.907المؤشر 
 االستقطاب ذات املؤسسات يف املمهننة املسالك يف حسب اجلنس  املسجلني الطلبة نسبة : 2.2.907المؤشر 

  املفتوح
 اجلامعية املؤسسات يف املمهننة املسالك يف حسب اجلنس املسجلني الطلبة نسبة : 3.2.907المؤشر
 العمومي العايل بالتعليم املمهننة املسالك يف حسب اجلنس املسجلني الطلبة نسبة:  4.2.907المؤشر

 جودته وضمان التكوين عرض تنويع2.907 : الها 

 حسب اجلنس اخلرجيني أعداد : 1.3.907المؤشر
 خترجهم مدة حسب حسب اجلنس و املتخرجني نسبة : 2.3.907المؤشر

 العايل التعليم ملنظومة واخلارجية الداخلية املردودية حتسني : 3.907الها  

   مناقشتها متت اليت الدكتوراه أطروحات عدد:  1.1.908المؤشر 
 صنفةامل الدولية اجملالت يف  العلمية املنشورات عدد: 2.1.908 المؤشر 
 األجنبية ونظرياهتا املغربية اجلامعات بني املشرتكة املفهرسة املنشورات عدد: 3.1.908 المؤشر 

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

 والتكنلوجي العلمي البحث
 

 : مسؤول البرنامج
 واالبتكار العلمي البحث ماير

 العروض طلبات إطار يف املقاوالت مع بشراكة أجنزت اليت واالبتكار البحث مشاريع عدد:  1.2.908المؤشر
 الوطنية

 املبتكرة املقاوالت إحداث الحتضان مشاريع املغربية الشبكة إطار يفاملدعمة  شاريعامل عدد:  2.2.908المؤشر
 االحتضان مرحلة استكملت واليت

 اجلامعات باسم املسجلة االخرتاع براءات عدد: 3.2.908 المؤشر

 والتكنولوجي العلمي البحث نتائج تثمني : 2.908الها  
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 الدعم بوحدات أجريت اليت واالبتكار األحباث جمال يف املختربية والقياسات التحليالت عدد:  1.3.908المؤشر 
 العلمي للبحث التقين

 املغريب املعهد يوفرها اليت اإللكرتونية البيانات قواعد من احململة العلمية املنشورات عدد: 2.3.908 المؤشر 
 والتقين العلمي لإلعالم

 للبحث التحتية للبنيات املشرتك االستعمال تعزيز : 3.908الها  

 : 909  برنامج العايل للتعليم الولوج يف اإلنصاف تعزيز:  1.909الها   و حسب اجلنس األسالك حسب املمنوحني الطلبة عدد تطور:  1.1.909المؤشر 
 الطلبة لفائاة االجتماعي الاعم

 
 : مسؤول البرنامج

المكتب الوطني لألعمال الجامعية ماير 
 الثقافية و ةاالجتماعي

 األسرة عدد تطور:  1.2.909المؤشر 
 حسب اجلنس اجلديدة اإليواء لطلبات االستجابة نسبة:  2.2.909لمؤشر 

 للطابة اإليواء لطلبات االستجابة : 2.909الها  

 للطلبة اقتصادية إطعام خلدمات الولوج توفري : 3.909الها   حسب اجلنس سنويا املقدمة الوجبات عدد : 1.3.909المؤشر 

 البيداغوجي التأطري نسبة: 1.1.920المؤشر 
 اإلداري التأطري نسبة : 2.1.920المؤشر  

 البشرية املوارد تدبري حتسني : 1.920الها  
 : 920  برنامج
 والحكامة القيادة

 
 : مسؤول البرنامج

 للوزارة العام الكاتب السيا

 املستعملني لفائدة املتوفرة اإللكرتونية اخلدمات عدد :1.2.920 المؤشر 
 

 مندجمة إعالم منظومة إرساء 2.920 : الها 
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 -المهني بالتكوين المكلفة الدولةكتابة  -المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوينالتربية الوطنية  وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرامج

 : 905برنامج 
 قيادة منظومة التكوين المهني

 
 : مسؤول البرنامج

 مايرية التخطيط والتقييم

من ضمان تقريب عرض التكوين من احلاجيات  : 1.905الها  
 اعتبار النوعمع الكفاءات 

العدد  - : أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس 1.1.905المؤشر 
 - اإلمجايل

العدد  – : أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس 2.1.905المؤشر 
 اإلمجايل ]ذكور[

العدد - ملستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنسأعداد ا:  3.1.905المؤشر 
 اإلمجايل ]إناث[ 

التكوين  أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس : 4.1.905المؤشر 
 داخل املؤسسات ]ذكور[

التكوين  حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس أعداد املستفيدين من التكوين املهين:  5.1.905شر المؤ 
 داخل املؤسسات ]إناث[

التكوين  أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس : 6.1.905المؤشر 
 بالتمرس املهين ]ذكور[

التكوين  أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس : 7.1.905المؤشر 
 بالتمرس املهين ]إناث[

التكوين  أعداد املستفيدين من التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس : 8.1.905المؤشر 
 بالتدرج املهين ]ذكور[

التكوين  التكوين املهين حسب أمناط التكوين املهين وحسب اجلنس : أعداد املستفيدين من 9.1.905المؤشر 
 بالتدرج املهين ]إناث[

 تطور أعداد التكوين املهين األساسي يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص : 10.1.905المؤشر 
 تطور حاجيات املقاوالت من التكوين املهين املستمر : 11.1.905المؤشر 
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: توسيع ولوج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة إىل  2.905الها  
 النساء والرجال التكوين املهين مع مراعاة حاجيات

 : أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من التكوين املهين مع اعتبار النوع 1.2.905المؤشر 
تكوين  التكوين املهين حسب اجلنس: أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من  2.2.905المؤشر 

 السجناء  ]رجال[
تكوين  : أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من التكوين املهين حسب اجلنس 3.2.905المؤشر 

 السجناء ]نساء[
تكوين  : أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من التكوين املهين حسب اجلنس 4.2.905المؤشر 

 شخاص يف وضعية إعاقة ]رجال[األ
تكوين  أعداد الفئات ذات االحتياجات اخلاصة املستفيدة من التكوين املهين حسب اجلنس:  5.2.905المؤشر 

 األشخاص يف وضعية إعاقة ]نساء[
أعداد املستفيدين  ) من الفئات املؤهلة( من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسساتاخلاصة :  6.2.905المؤشر 

 كوين املهين املعتمدةللت
: أعداد املستفيدين  ) من الفئات املؤهلة( من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسساتاخلاصة  7.2.905المؤشر 

 للتكوين املهين املعتمدة حسب اجلنس ]ذكور[
ة : أعداد املستفيدين )من الفئات املؤهلة( من املسامهة يف نفقات متدريب املؤسساتاخلاص 8.2.905المؤشر 

 للتكوين املهين املعتمدة حسب اجلنس ]إناث[

حتسني جودة التكوين وجناعة أداء الفاعلني مع اعتبار :  3.905الها  
 النوع

 : نسبة إدماج خرجيي التكوين املهين بالنسيج االقتصادي 1.3.905المؤشر 
 اجلنس ]ذكور[: نسبة إدماج خرجيي التكوين املهين بالنسيج االقتصادي حسب  2.3.905المؤشر 
 نسبة إدماج خرجيي التكوين املهين بالنسيج االقتصادي حسب اجلنس ]إناث[:  3.3.905المؤشر 
 تطور نسبة اعتماد املؤسسات اخلاصة للتكوين املهين:  4.3.905المؤشر 

 : 906برنامج 
 التكوين المهني تنمية ودعم تنفيذ عرض

 : مسؤول البرنامج
 المهنيماير التكوين في الوسط 

 : تنمية الطاقة االستيعابية واإليوائية ملنظومة التكوين املهين 1.906الها  
 عدد مؤسسات التكوين املهين العام و املعاهد املتخصص ذات التدبري املفوض احملدثة:  1.1.906المؤشر 
 تطور أعداد الداخليات واملستفيدين : 2.1.906المؤشر 
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 : 910برنامج 
 االختصاصدعم وخامات متعادة 

 
 : مسؤول البرنامج

 ماير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

 ترشيد التنظيم وعقلنة تدبري املوارد البشرية:  1.910الها  
 فعالية تدبري املوارد البشرية:  1.1.910المؤشر 
 ترشيد وعقلنة املوارد املعلوماتية:  2.1.910المؤشر 

 صعيد القطاع الوزاري مأسسة مقاربة النوع على:  2.910الها  
 نسبة النساء يف العدد اإلمجايل للموظفني:  1.2.910المؤشر 
 نسبة النساء يف مناصب املسؤولية:  2.2.910المؤشر 
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 العدل  وزراة

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 تصفية القضايا   نسبة:  1.1.1المؤشر 
 مساعدي القضاءتنفيد االجراءات احملالة على  نسبة : 2.1.1المؤشر 
 معدل اجال البت يف القضايا يف امليدان املدين : 3.1.1 المؤشر
  اجلنائيمعدل اجال البت يف القضايا يف امليدان  : 4.1.1 المؤشر

 الرفع من وترية تصفية القضايا : 1.1الها  

 : األولالبرنامج 
 النجاعة القضائية

 
 : مسؤول البرنامج

 العام الكاتب

 امليدان املديناالحكام مقارنة بالطلبات املقدمة يف تنفيد  نسبة : : 1.2.1المؤشر 
 االحكام املتعلقة بقضاء االسرةتنفيد  نسبة:  2.2.1المؤشر 

 امليدان املدينالرفع من تنفيد االحكام الصادرة يف  2.1 : الها 

 تطور املبالغ احملصلة نسبة : 1.3.1 المؤشر
 احملصلة من املبالغ املتكفل هبا خالل السنةاملبالغ  نسبة : 2.3.1 المؤشر

الرفع من وترية تنفيد املقررات القضائية الزجرية و حتصيل  : 3.1: الها 
 الغرامات و الصوائر

 الزائرين املعتادين للموقع االلكرتوين عدالة نسبة : 1.4.1 المؤشر
 اجلنساملستفيدين من املساعدة القضائية حسب  عدد : 2.4.1 المؤشر
 عدد الوحدات القضائية احملدثة : 3.4.1 المؤشر
 تطور استعمال خدمة تتبع امللفات عن بعد نسبة : : 4.4.1 المؤشر

 تسهيل الولوج اىل القانون و العدالة : 4.1: الها 

 االعتقال االحتياطي نسبة:  1.1.2المؤشر 
 االشخاص املستفيدين من بدائل االعتقال االحتياطي  نسبة:  2.1.2المؤشر 

 : الثانيالبرنامج  ترشيد االعتقال االحتياطي  1.2 : الها 
 تعزيز الحقوق و الحريات

 
 : مسؤول البرنامج

 العام الكاتب

 عدد زيارة املراقبة الماكن االعتقال : 1.2.2المؤشر 
 القضائية لطلبات اخلربة الطبيةاستجابة السلطات  نسبة : 2.2.2المؤشر 

املراقبة القضائية الماكن االعتقال و احلماية من  تعزيز  .2 : 2الها  
 التعذيب 

 خاليا التكفل بالنساء و االطفال اجملهزة نسبة : 1.3.2المؤشر 
 النساء و االطفال املستفيدين من صندوق التكافل العائلي نسبة : 2.3.2المؤشر 

 محاية حقوق املرأة و الطفل  : 2.3الها  
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 و تطوير الرتسانة التشريعية و التنظيمية حتديث : 1.3الها      امليدان املدينالنصوص التشريعية او التنظيمية املعدة او املعدلة يف  عدد:  1.1.3المؤشر 

 : الثالثالبرنامج 
 تحايث المنظومة القضائية و القانونية

 
 : مسؤول البرنامج

  العام الكاتب

 و تطوير املساطر و االجراءات  حتديثتبسيط و  : 2.3الها      امليدان املديناملساطر و االجراءات اليت مت تبسيطها او حتديثها يف  عدد:  1.2.3المؤشر 

 تغطية احملاكم من الوحدات االساسية للنظام املعلومايت نسبة:  1.3.3المؤشر 
 ااملساطر و االجراءات اليت متت حوسبته عدد: 2.3.3 المؤشر 
 اخلدمات االلكرتونية املوجهة للمقتاضني و عموم املواطنني عدد: 3.3..3 لمؤشر 
 احملاكم املتوفرة على نظام معلومايت ممركز يف املادة الزجرية  نسبة:  4.3.3المؤشر
 تطور استعمال بوابة اخلدمات االدارية و القضائية عرب اخلط نسبة: :  5.3.3المؤشر

 توفري الربامج و االنظمة املعلوماتية : 3.3الها  

 البنايات املالئمة نسبة:  1.1.4المؤشر 
 كلفة جناعة تدبري املكتبيات:  2.1.4المؤشر 
 تغطية احملاكم من البنية التحتية و التجهيزات املعلوماتية نسبة:  3.1.4المؤشر 

حتسني جودة البنايات و التجهيزات و البنية التحتية :  1.4الها  
 : الرابعالبرنامج  املعلوماتية

 المواكبة و القيادة
 

 : مسؤول البرنامج
  العام الكاتب 

 

 جناعة تدبري املوارد البشرية نسبة:  1.2.4المؤشر 
 املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر حسب اجلنس نسبة:  2.2.4لمؤشر 

 جناعة تدبري املوارد البشرية : 2.4الها  

 مناصب املسؤولية املمنوحة للنساء بالقطاع نسبة : 1.3.4المؤشر 
 التمثيلية النسائية  بالقطاع نسبة : 2.3.4المؤشر 

 تكافؤ الفرص دعم املساواة بني اجلنسني و : 3.4الها  

 اخنراط احملاكم يف حتويل ارشيفها الوسيط و النهائي اىل املراكز اجلهوية للحفظ نسبة :1.4.4المؤشر 
 حسابات التسيري املقدمة خالل سنة نسبة :2.4.4المؤشر 

 الرفع من جناعة االداء االداري  : 4..4الها  
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  سالميةاألوقاف والشؤون اإل وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 804برنامج   
 التأطير الايني
 

 مسؤول البرنامج:
 الكاتب العام

 التوعية الدينية و ترسيخ مبادئ االسالم: 1.804 الها  
 معدل التأطري الديين :1.1.804المؤشر 
 معدل قياس السمع 1.2.804 : المؤشر

 نشر و توزيع املصحف احملمدي الشريف :2.804 الها  
 معدل طبع املصحف احملمدي الشريف :1.2.804 المؤشر 
 نسبة املساجد املستفيدة من املصحف احملمدي الشريف :2.2.804 المؤشر 

تأطري احلجاج املغاربة و ضمان ممارسة مناسك احلج يف : 3.804الها  
 احسن الظروف.

 نسبة تأطري احلجاج  املغاربة :1.3.804المؤشر 

 حتسني ظروف التغطية الصحية للقيمني الدينيني  4.804 : الها 
 معدل التعويض 1.4.804 :المؤشر
 عدد املستفيدين يف السنة حسب االصناف 2.4.804 : المؤشر

 805برنامج   
 االماكن الروحية و الثقافية

 
 مسؤول البرنامج:
 الكاتب العام

لبناء تلبية احلاجيات املعرب عنها من طرف الساكنة : 1.805الها  
 االماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين االسالمي

 ةاملشيد نسبة الساكنة املستفيدة من املساجد اجلديدة: 1.1.805المؤشر 
 معدل تعميم املركبات الثقافية لألوقاف يف الواليات و اجلهات: 2.1.805المؤشر 

 معدل تأهيل املساجد املغلقة : 1.2.805المؤشر  تأهيل االماكن الدينية و الثقافية :2.805الها  

 توفري ظروف الراحة و السالمة داخل املساجد: 3.805 الها 

 نسبة اجناز تقارير تشخيص كفاءة بنايات املساجد :1.3.805المؤشر 
 معدل اجناز مشاريع النجاعة الطاقية باملساجد :2.3.805المؤشر 
 نسبة اقتصاد الطاقة باملساجد 3.3.805 المؤشر
 للمساجد بيئيالنسبة تنفيد مشروع التأهيل  4.3.805 : المؤشر
 نسبة تفريش املساجد 5.3.805: المؤشر
 تقدم مشروع وقاية املساجد من خماطر احلريق و اهللع  نسبة 6.3.805: المؤشر

 ترميم اماكن العبادة التارخيية  :4.805الها  
 نسبة احملافظة على املساجد التارخيية : 1.4.805 المؤشر 
  معدل اطالق عمليات الرتميم للزوايا و االضرحة و االثار االخرى 2.4.805 : المؤشر
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 806برنامج   
 التكوين و التعليم الايني

 
 :مسؤول البرنامج
 الكاتب العام

 تطوير التعليم العتيق  :1.806الها  

 معدل املستفيدين من حفض القران الكرمي :1.1.806 المؤشر 
 سنوات( و املستفيدين من الطور االويل العتيق 5اىل  4معدل ارتفاع عدد املتمدرسني ): 2.1.806 المؤشر 
معدل ارتفاع عدد املتمدرسني املسجلني يف مؤسسات التعليم العتيق يف الطور التأهيلي و  :3.1.806 المؤشر 

 النهائي
 ميذ املتمدرسني يف هناية الدورةمعدل جناح التال :4.1.806المؤشر 

 تطوير التعليم باملؤسسات التابعة جلامعة القرويني : 2.806 الها  
 معدل زيادة عدد التالميذ املسجلني حسب الدورات و حسب التكوين :1.2.806المؤشر 

 جيي هناية الطور حسب نوع التكوينمعدل خر  :2.2.806المؤشر  

 تكوين االئمة املرشدين و املرشدات : 3.806الها  
 معدل خرجيي التكوين األساسي: 1.3.806المؤشر 
 معدل خرجيي التكوين قصري االمد 2.3.806المؤشر 
  معدل مشاركة االئمة يف اجتماعات التأهيل يف نطاق ميثاق العلماء 3.3.806المؤشر

املسامهة يف اجملهودات الوطنية اهلادفة اىل حماربة ظاهرة  4.806 : الها 
 االمية

 يف امتحانات االشهادية معدل املشاركة 1.4.806 : المؤشر
 دل النجاح يف امتحانات االشهاديةمع 2.4.806 : المؤشر

 810برنامج   
 دعم و قيادة

 
 مسؤول البرنامج:

 ماير الشؤون االدارية و التعاون
 

 ضمان تدبري معقلن ألرشيف االدارة :1.810الها  
  معدل شغل مساحة التخزين ألرشيف العمر الثالث 1.1.810 : المؤشر
 تكلفة حفض االرشيف  :2.1.810المؤشر 

 معدل فعالية تدبري املوارد البشرية :1.2.810المؤشر  حتسني فعالية تدبري املوارد البشرية :2.810الها  
املوارد البشرية للوزارة عن طريق  تطوير كفاءات 3.810 : الها 

 التكوين 
 ايام التكوين لكل موظف: 1.3.810المؤشر 

  تطوير محاية النظام املعلومايت: 4.810الها 
 نضام املعلوماتلالتقدم احملرز يف تنفيد املخطط املديري ل 4.810 .1: المؤشر
   معدل التطابق مع التوجيهات الوطنية لتامني النظام املعلومايت 2.4.810 : المؤشر

 الفرق بني املبالغ املطالب هبا من طرف املدينني و املبالغ املمنوحة من طرف احملاكم 1.5.810 : المؤشر  الرفع من فعالية التدخل يف الشؤون القانونية 5.810 : الها 
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  االجتماعية والتنمية والمساواة والتضامن األسرة وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

  001 برنامج
 مستوى على االجتماعي النوع مقاربة إدماج

 المرأة بحقوق النهوض
 
 البرنامج:مسؤول 
 المرأة مايرية  مايرة

 

 إىل هتدف اليت احلكومية السياسة تنسيق و إعداد .1.001الها  
 و الرتايب و الوطين على املستوى اإلنصاف و املساواة
 تنفيذها على العمل

 خطة يف االجتماعية، املربجمة والتنمية واملساواة والتضامن األسرة وزارة أهداف إجناز نسبة 1.1.001 : المؤشر
  2017 -2021  إكرام

 تبعا لدفاتر املفعلة و احملدثة للنساء الوظائف متعددة للفضاءات الرتابية التغطية نسبة 2.1.001 : المؤشر
 هبا املرتبطة التحمالت

 جمال العاملة يف اجلمعيات طرف من املسرية العنف ضحايا للنساء االستماع مراكز عدد3.1.001 :  المؤشر
 التحمالت لدفاتر واملطابقة الوزارة من املدعومة ومتكينها، املرأة حبقوق النهوض

 002 برنامج
 بحقوق والنهوض االجتماعية التنمية
 األسرة وحماية إعاقة وضعية في األشخاص

 المسنين واألشخاص واألطفال
 مسؤول البرنامج:

 العام الكاتب

 النسائية، اجلمعيات فيها مبا اجلمعيات، مشاركة تقوية .1.002الها  
 واستهداف بالوزارة العمومية املتعلقة السياسات تنفيذ يف

 والفتيات النساء

 املدعومة اجلمعيات مشاريع1.1.002 : المؤشر
 اجلمعويني الفاعلني قدرات تقوية2.1.002 : المؤشر

 جمال يف العمومية السياسات وتنفيذ وتنسيق تصميم .2.002الها  
 بعني األخذ مع املسنني واألشخاصوالطفولة  األسرة محاية

 النوع بعد االعتبار

 السيما حلماية الطفولة املندمج الرتايب اجلهاز باعتماد قامت اليت الرتابية اجملاالت عدد  1.2.002 : المؤشر
 الفقر خريطة يف املستهدفة اجملاالت

 لألطفال وعائالهتم املقدمة واخلدمات بالوحدات اجلودة معايري أدرجوا الذين الفاعلني عدد 2.2.002 : المؤشر
 والفتيات بالفتيان اخلاصة احلاجيات االعتبار بعني األخذ مع

 بعني مع األخذ احلمائية االجتماعية املعايري تعزيز أجل من املنجزة التحسيس انشطة عدد  3.2.002 : المؤشر
 بالنوع املتعلقة فيها مبا األطفال اجتاه العنف أشكال مجيع االعتبار

 واملفعلة احملدثة األسرية الوساطة مراكز عدد  4.2.002 : المؤشر
 مع لألشخاص املسنني االجتماعية احلماية مراكز مستوى على اجلودة منهجية إرساء نسبة  5.2.002 : المؤشر

 والرجال بالنساء اخلاصة احلاجيات االعتبار بعني األخذ
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 األخذ مع اعاقة وضعية يف االشخاص حبقوق النهوض. 3.002الها  
 والرجال للنساء االحتياجات اخلاصة االعتبار بعني

 

 اإلطار مقتضيات القانون مع الوطين والتنظيمي التشريعي واإلطار الرتسانة مالءمة نسبة 1.3.002 :  المؤشر
 املعاقني األشخاص حلقوق الدولية واالتفاقية 13 - 97

 االعاقة تقييم نظام تنفيذ يف التقدم نسبة 2.3.002 : المؤشر
 حسب اجلنس بالتوحد التكفل يف جمال املكونني املمارسني واملهنيني املؤطرين نسبة 3.3.002 : المؤشر

  003 برنامج
 والاعم القيادة

 
 مسؤول البرنامج:

 والشؤون والميزانية البشرية الموارد ماير
 العامة

 بعد أخذ مع البشرية املوارد وحضور كفاءة من الرفع. 1.003الها  
 االعتبار بعني النوع

 المستمر للتكوين السنوات متعدد مخطط وتنفيد إنجاز في التقدم معدل1.1.003 : المؤشر
 اجلنس حسب العمل عن التغيب وقت ختفيض نسبة2.1.003 : المؤشر
 املسؤولية ملناصب املرأة لولوج املشجعة األنشطة عدد  3.1.003 المؤشر
 النوع آلية لرتسيم املنجزة اإلجراءات عدد  4.1.003 المؤشر
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 وزارة الشباب و الرياضة

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 تطور امليزانية املخصصة لدعم املهام :.1.1 المؤشر 
  :نسبة جهوية وال متركز امليزانية : .2.1المؤشر 

  تدبري مايل أمثل وتطوير احلكامة 1 :الها  

 :  800برنامج 
 القيادة والحكامة

 
 :مسؤول البرنامج

 السيد الكاتب العام
 
 

  الوزارة نسبة املنازعات اليت متت تسويتها لفائدة :  1.2المؤشر
 مدة معاجلة املنازعات :  2.2المؤشر

 معاجلة القضايا واملنازعات الرائجة ضد الوزارة 2 : الها  

 نسبة التجهيز من حيث أثاث املكتب:  1.3المؤشر 
 نسبة فعالية التجهيز املكتيب:  2.3المؤشر 
 نسبة فعالية النظام املعلومايت  للوزارة:   3.3المؤشر 

 التدبري األمثل لإلدارة املكتبية:   3الها  

 نسبة الفعالية يف تدبري املوارد البشرية :  1.4المؤشر 
 نسبة النساء يف مراكز املسؤولية:    2.4المؤشر
 عدد ساعات التكوين يف اليوم للفرد :   3.4المؤشر
 نسبة النساء املستفيدات من التكوين :  4.4 المؤشر
 النساء يف صنف األطر و األطر العليانسبة  :  5.4المؤشر 

 التدبري األمثل للموارد البشرية:   4الها  

 نسبة رضى املنخرطني على اخلدمات املقدمة هلم:    1.5المؤشر
 تطور عدد املنخرطني باملؤسسة:   2.5المؤشر 

 تسهيل ظروف العمل 5 :  الها 

 املوقعةعدد اتفاقيات الشراكة   :  1.6المؤشر 
  عدد اتفاقيات التعاون املوقعة مع اجلماعات  احمللية وشركاء الوزارة  :  2.6لمؤشر ا

 تنمية الشراكات والتعاون على الصعيدين الوطين والدويل  :   6الها  

 نسبة الشباب املستفيد من املخيمات حسب اجلنس:   1.1المؤشر 
 أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة واملرأةعدد املستفيدين من :   2.1المؤشر 

 تنشيط وتأطري الشباب والطفولة واملرأة:   1 لها  ا
 : 801برنامج 

 الشباب، الطفولة والمرأة
 مسؤول البرنامج:

 مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية
 االطر املكلفة باملخيماتتأهيل   2 :  الها  عدد الشواهد الديبلوماسية املسلمة:    1.2المؤشر
  دعم التأهيل املهين للشباب للمالئمة مع سوق الشغل: 3الها   عدد اخلرجيات املؤهالت مهنيا حسب اجلنس:   1.3 المؤشر
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 تطور عدد األنشطة املدرة للدخل:   2.3المؤشر 
  نسبة اإلدماج املهين: 3.3 المؤشر 

 
 
 
 

 املنظمة لفائدة الشباب الرحالت الثقافية واللغويةنسبة الرضا من :   1.4المؤشر 
  الرحالت الثقافية واملقامات اللغويةنسبة مشاركة الفتيات والنساء يف  :  2.4المؤشر 

رفع عدد الفرص أمام الشباب الكتشاف حضارات  :4 الها  
 وثقافات جديدة

 عدد املخيمات احملدثة أو اليت مت إصالحها:    1.5المؤشر
 عدد مؤسسات الشباب اليت مت إصالحها وجتهيزها:  2.5  المؤشر
 عدد املراكز النسوية املؤهلة:    3.5المؤشر

 تطوير املرافق والتجهيزات: 5الها  

 نسبة األطفال اجلاحنني املندجمني داخل أوساطهم:   1.6المؤشر 
  اقتصاديةنسبة األطفال املدجمني يف احلياة السوسيو :    2.6المؤشر

إعادة تربية الشباب يف نزاع مع القانون واإلدماج :    6الها 
 السوسيومهين

 عدد احلضانات ورياض األطفال املرخص هلا و التجهيزات:   1.7 المؤشر
 عدد املستفيدين من احلضانات ورياض األطفال املدبرة من طرف الوزارة:    2.7المؤشر

 للوسط ما قبل املدرسيتسهيل ولوج األطفال  :7الها  

 يف اطار مقاربة النوع دعم اجناز الربامج الرياضية للجامعات:  1الها   قسط التمويل اخلارجي  :   1.1المؤشر

 : 802برنامج  
 رياضة المستوى العالي
 مسؤول البرنامج:

 مدير الرياضة
 

 نسبة النساء يف الرياضة ذات املستوى العايل:    1.2 المؤشر
 يف اطار مقاربة النوع يف اجلامعات  نسبة متثيلية النساء:     2.2المؤشر

 إنعاش دور املرأة يف الرياضة الوطنيةمع مراعاة مقاربة النوع : 2الها  

 الوطنيةتطوير احلكامة اجليدة وتتبع تنفيذ السياسة الرياضية :    3الها    نسبة االلتزام بالعمليات املنجزة :   1.3المؤشر 
 تطوير أداء  الرياضة ذات املستوى العايل: 4 الها   نسبة املشاركة يف امللتقيات الرياضية الدولية حسب اجلنس: 1.4  المؤشر 
 نسبة إجنازات برامج التجهيز الرياضي :1.5  المؤشر 
 اخلاصة بالفتيات و النساء نسبة تطور املرافق الرياضية: 2.5  المؤشر
 نسبة املرافق الرياضية اليت مت إصالحها:  3.5المؤشر 

 ذات املستوى العايل تقوية وتأهيل املنشآت الرياضية  5 : الها 

 للرياضة   املمارسة   الساكنة   نسبة :1.1  المؤشر 
    للرياضة   املمارسات   النساء   نسبة :2.1   المؤشر

 للرياضة   املمارسني   قاعدة   توسيع   :  1الها 
 : 803  برنامج
 العموم   الرياضة
 : البرنامج   مسؤول
 الرياضة.   مدير

 السن   حسب   النساء   لفائدة   املنظمة   الرياضية   التظاهرات   عدد   :    1.2المؤشر
    اعاقة   وضعية   يف   والفتيات   النساء   لفائدة   املنظمة   الرياضية   التظاهرات   عدد    2.2  :المؤشر

   املمارسة   من   املستفيدات   النساء   عدد  رفع : .2الها 
 الرياضية
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 واالقتصاد ةيديالتقل بالصناعة المكلفة الدولة كتابة- وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

  -االجتماعي

 المؤشرات األدهاا  البرامج

 :  406  برنامج
   التقلياية   الصناعة

 
 البرنامج: مسؤول

 والتعاون   والبرمجة   االستراتيجية  مايرة

   ترويج   وتقوية   االبتكار   و   اجلودة   إنعاش   :  1.406  الها 
 التقليدية   الصناعة   منتوجات

 املستفيدين   و   املنظمة   املعارض   عدد   :   1.1.406 المؤشر
 املنجزة   التواصل   محالت   عدد   :   2.1.406 المؤشر
 املواصفات   وضع   :   3.1.406 المؤشر
 اجلماعية   العالمات   استعمال   حق   منح   :   4.1.406 المؤشر

   مواكبة   و   االنتاج   وسائل   حتسني   :  2.406  الها 
 القطاع   متدخلي

       الدعم   من   املستفيدين   و   الدعم   :   1.2.406 المؤشر
 يئتهاهت   يتم   اليت   او   احملدثة   التحتية   البنيات   من   واملستفيدين   اإلجناز   عدد   :   2.2.406 المؤشر

   يف   الفاعلني   كفاءات   وتقوية   تكوين   :  3.406  الها 
 القطاع

 التكوين   مؤسسات   خرجيي   إدماج   معدل   :   1.3.406 المؤشر
 املكونني   والصناع   اخلرجني   عدد   :   2.3.406 المؤشر
 خريج   كل   عن   التكوين   كلفة   متوسط   :   3.3.406 المؤشر
 االستيعابية   القدرة   :   4.3.406 المؤشر

 :407   برنامج
 االجتماعي االقتصاد
 البرنامج: مسؤول

 االجتماعي االقتصاد  إنعاش   ماير 

 
 التعاونيات   تنمية   :  1.407  الها 

 
 

    التعاونيات   مواكبة   معدل   :   1.1.407 المؤشر
 التوعية   :   2.1.407  المؤشر
 التعاونيات   استدامة   :   3.1.407  المؤشر

 :   410  برنامج
 والقيادة   الاعم
 البرنامج: مسؤول

 المعلومات   أنظمة   و   الموارد   ماير

   يشمل   آمن   معلومايت   نظام   تطوير   :  1.410  الها 
 الدولة   لكتابة   الوظيفية   احلاجبات   خمتلف

    املعلومايت   النظام   فعالية   معدل   :   1.1.410  المؤشر
    املكتبات   جناعة   معدل   :   2.1.410  المؤشر

   لكتابة   البشرية   املوارد   التهمؤ   تطوير   :  2.410  الها 
 الدولة

 املستمر   التكوين   :   1.2.410   المؤشر
 البشرية   املوارد   تدبري   :   2.2.410   المؤشر
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 -   الجوي   النقل و  بالسياحة   المكلفة  الدولة   كتابة - وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 :   400   برنامج
 استراتيجية   وقيادة   حكامة   دعم

    
 البرنامج:   مسؤول
 العامة   الكاتبة

   بإجناز   السياحة   قطاع   مواكبة   :   1.400   الها 
   التنمية   دعم   املناسبة،   التحاليل   الدراسات
 2020   الرؤية   ومشاريع

 بشأهنا   املتعاقد   التدابري   ووضع   اآلليات   احداث   نسبة   1.1.400 :المؤشر

   اجلانب   الثنائية   الشراكة   اتفاقيات   تطوير   :2.400   الها 
 اجلوانب   املتعددة   و

          املوقعة   الدولية   التعاون   اتفاقيات   اجناز   نسبة   :1.2.400  المؤشر

   بالنسبة   جديدة،   احلكامة   هيئات   ارساء   :3.400   الها 
   إلضفاء   اخلاص،   و   العام   للقطاعني

 القطاع   يف   قيادية   دينامية

 املتوقعة   احلكامة   هيئات   خلق   معدل   :1.3.400 المؤشر
 للسياحة   اجلهوية   الفيدراليات   احدات   معدل   :2.3.400  المؤشر

 األشخاص   /   التدريبية   األيام   عدد   :1.4.400  المؤشر األشخاص   /   التدريبية   األيام   عدد   :4.400  الها 
   املوظفني   ظروف   و   العمل   حميط   حتسني :  5.400 الها 

 اإلدارة   داخل
    املوظف   حسب   التهيئة   اشغال   كلفة   معدل   :1.5.400   المؤشر

    املوارد   حسب   املكاتب   وأثاث   باملعدات   التجهيز   تكلفة   متوسط   :2.5.400   لمؤشرا
   يغطي   آمن   معلومايت   نظام   تطوير :6.400    الها 

 السياحة   لوزارة   الوظيفية   املتطلبات
 املعلوم   نظم   ألمن   الوطين   التوجيه   مع   االمتثال   معدل   : 1.6.400 المؤشر

 السياحية   األنشطة   حتديث   معدل   :2.6.400   لمؤشرا

 :   401   برنامج
 السياحية   القيم   سلسلة   واستاامة   تنافسية

    
 البرنامج:   مسؤول

 والجودة   والتطوير   التقنين   ماير   

   للمهن   القانوين   اإلطار   ومالءمة   حتديث   :1.401    الها 
 السياحية

    واملعيارية   القانونية   النصوص   إعداد   معدل   :1.1.401  لمؤشرا

   املقاوالت   ودعم   ومراقبة   تأطري،   :2.401    الها 
 املهنية   واجلمعيات   السياحية

   نظام   إصالح   إطار   يف   السياحي   اإليواء   مؤسسات   مواكبة   تقدم   معدل   :1.2.401  لمؤشرا
    التصنيف

 السياحية   لألنشطة   املادية   الغري   املنصات   يف   االخنراط   معدل   :2.2.401  المؤشر
 املهنية   التمثيليات   مواكبة   معدل   :3.2.401  المؤشر

 اإلستدامة   قيادة   :3.401    الها 
   4   مستوى   على   املستدامة   السياحة   مؤشرات   حول   دراسات   إجناز   معدل   :1.3.401  المؤشر

 جماالت
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 :   402   برنامج
    البشري   الرأسمال   تطوير

 البرنامج:   مسؤول
 العامة   الكاتبة

   البشرية   املوارد   عقدة   حماور   تفعيل   :1.402    الها 
2014-2020 

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

    الرتبوي   التأطري   معدل   حتسني :2.402    الها 
 )العام والتقين( معدل التأطري الرتبوي :1.2.402  لمؤشرا

 :   403   برنامج
 السياحي   المنتوج   وتطوير   دهناسة

 البرنامج:   مسؤول   
 السياحية   للهناسة   المغربية   الشركة   

   خلق   و   سياحية   إيوائية   طاقة   خلق :1.403   الها 
 ترفيهية   منشآت

 
 لالستغالل   وضعها   التوقع   السنوية   اإلضافية   اإليوائية   الطاقة   :1.1.403  المؤشر
 إحداثها   سيتم   اليت   املهيكلة   التنشيط   مشاريع   عدد   :2.1.403  المؤشر

 :   404 برنامج
 السياحي   اإلنعاش

 
    البرنامج:   مسؤول

 للسياحة   المغربي   الوطني   المكتب

   املراكز   على   للسياح   العام   التدفق   :1.404الها    
 الدول   حسب   احلدودية

 احلدود   نقوط   عرب   الوافدين   السياح   عدد   :1.1.404  المؤشر

   املرسلة   األسواق   يف   املغرب   مسعة   :2.404   لها ا
 والناشئة(   )االسرتاتيجية

 اململكة   جهات  مسعة :1.2.404  المؤشر

   املرسلة   األسواق   يف   املغرب   مسعة   :3.404   لها ا
    والناشئة(   )االسرتاتيجية

 اململكة   جهات  صورة 1.3.404 :المؤشر

   لعائالهتم   زاروا   الذين   السياح   توصية   :4.404   الها 
 وأصدقائهم

 واألصدقاء   العائلة   إىل   املغرب   زاروا   الذين   السياح   توصية   معدل   :1.4.404  المؤشر

   حسب   املسجلة   املبيت   ليايل   عدد   :5.404   لها ا
    اجلهات

 اجلهة   حسب تاملبي   ليايل   عدد   :1.5.404   المؤشر

    اململكة   جهات   مسعة   :1.6.404   المؤشر    )الوجهات(   اجلهات   مسعة      :6.404   الها 
    اململكة   جهات   صورة   :1.7.404   المؤشر )الوجهات(   اجلهات   صورة      :7.404   الها 
    سياحية   كوجهة   املغرب   اعتبار   معدل   :1.8.404  المؤشر باملغرب   االهتمام   :8.404   الها 
          املغرب   بوجهة   الرضا   معدل   :1.9.404    المؤشر املغرب   بوجهة   الرضا   معدل   :9.404   الها 
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 :   405   برنامج
 الماني   الطيران   برنامج

 :   البرنامج   مسؤول
 الماني   للطيران   العامة   المايرية   

   للمسافرين   اجلوي   النقل   تطور   :1.405   الها 
 )اإلمجايل(

 اإلمجايل   اجلوي   الشحن   تطور   :1.1.405   المؤشر
 اإلمجايل   للمسافرين   اجلوي   النقل   تطور   :2.1.405   المؤشر
   املنظمة   قبل  من هبا   املوصى   واملمارسات   املعايري   تنفيذ   فعالة   معدل   (ICAO)   :3.1.405   المؤشر

 املدين   للطريان   العاملية
 املدين   الطريان   لسالمة   الوطين   الربنامج   تنفيذ   معدل :4.1.405   المؤشر



  الصفحـة | 41
 

 المهني واالدماج الشغل وزارة

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 (تقارير   و   مذكرات   اخبارية،   نشرات)   إلصدارات   ا   عدد   :   1.1.432  المؤشر
         الشغل   لسوق   الوطين   املرصد   بوابة   مستعملي   اضر    نسبة   :  2.1.432  المؤشر

 النوع(   ملراقبة   )حساس

   االستشرايف   إلحصائيا   اإلطار   تطوير   1.432 :   الها 
 الشغل   لسوق   رجعي   وبأثر

 :   432  برنامج
 الشغل   سوق   ورصا   تشغيل

 
 :   البرنامج   مسؤول
 التشغيل   مايرة

   )حساس      للتشغيل   النشيطة   الربامج   من   املستفيدين   إدماج   نسبة   :  1.2.432  المؤشر
 النوع(   ملراقبة

 املنتج   التشغيل   إنعاش   2.432  :   الها 

 املنشورة   التقييم   تقارير   عدد   :   1.3.432 المؤشر
   وسوق   التشغيل   برامج   فعالية   حتسني  : 3.432   الها 

 الشغل
 للمصادقة   املقرتحة   النصوص   عدد   :   1.1.433   المؤشر
   مع   مقارنة   الدويل   العمل   مكتب   اىل   املرسلة   التقارير   نسبة   :2.1.433   المؤشر

 املطلوبة   التقارير

   مع   الوطنية   القانونية   الرتسانة   مالءمة  : 1.433   الها 
 الدولية   العمل   معايري

 :   433   برنامج
 الشغل
 

 :   البرنامج   مسؤول
 الشغل   مايرة   

 الرتكيب   الثالثية   اهليئات   دورات   انتظامية1.2.433   :    المؤشر
   ملقاربة  ل حساس) الشغل مفتشية   على   احملالة   الشغل   بنزاعات   التكفل   نسبة :  2.2.433   المؤشر

 النوع(
   يف   واملواكبة   الدعم   بإجراءات   املستهدفة   املؤسسات   تغطية   نسبة   :   3.2.433   المؤشر

      اجلماعية   الشغل   اتفاقيات   وابرام   اجلماعية   ةضباملفاو    النهوض   جمال
 النوع(   ملراقبة   )حساس

 ومأسستها   املهنية   بالعالقات   النهوض  : 2.433   الها 

      املهنية   املخاطر   من   الوقاية   أمهية   حول   املشغلني   حتسيس   نسبة   :   1.3.433   المؤشر
 النوع(   ملراقبة   )حساس

 العمل   يف   والسالمة   بالصحة   النهوض : 3.433   الها 

      هبا   املعمول   املعايري   مع   املنجزة   الزيارة   مطابقة   نسبة   :1.4.433      المؤشر
 النوع(   ملراقبة   )حساس

   تفتيش   جهاز   تدخل   فعالية   حتسني :  433.4   الها 
 .املراقبة   جمال   يف   الشغل
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   هبم   التكفل   و   العمل   من   انتشاهلم   مت   الذين   األطفال   عدد   :   1.5.433   المؤشر
 (النوع   ملقاربة   حساس)   املدعمة   اجلمعيات   طرف   من

 العمل   يف   باملساواة   النهوض   يف   املسامهة   اجلمعيات   عدد2.5.433   :   المؤشر

   و   العمل   يف   باملساواة   النهوض :   433.5   الها 
 اخلاصة   الفئات   محاية

 املسرية   األجهزة   قرارات   تفعيل   نسبة   :   1.1.434   المؤشر
 للقانون   احملرتمة   دياتضالتعا   نسبة   :   2.1.434   المؤشر
 الشغل   فقدان   عن   التعويض   نظام   تغيري   من   املستفيدين   نسبة   :   3.1.434   المؤشر

 االجتماعية   احلماية   أنظمة   تطوير   : 1.434   الها 
 :   434    برنامج
 للعمال   االجتماعية   الحماية

 
 :   البرنامج   مسؤول

 للعمال   االجتماعية   الحماية   مايرة

 

 للمستقلني   االجتماعية   التغطية   نظام   يف   املدجمة   الفئات   نسبة   :   1.2.434   المؤشر
 باخلارج   املقيمني   املغاربة   تغطية   نسبة   :   2.2.434   لمؤشر

 االجتماعية   التغطية   توسيع   :  2.434   الها 

 الشغل   حوادث   ضحايا   ملفات   تنفيذ   نسبة   :   1.3.434   المؤشر
   عن   التعويض   نظام   قيادة   حتديث   :   3.434   الها 

 الشغل   حوادث
 االدارة   حتديث   2.480 :   الها     البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   نسبة   :   1.2.480المؤشر 

 :   480برنامج    
 الاعم   و   القيادة

 
 مسؤول   البرنامج   :

   و   الميزانية   و   البشرية   الموارد   ماير
 العامة   الشؤون

 املعلوميايت   النظام   مشاريع   إجناز   معدل:      1.3.480المؤشر 
 املكتبية   النجاعة   معدل:      2.3.480المؤشر 

 املعلوميايت   النظام   تنمية   : 3.480الها    

 التكوين   حاجيات   إجناز   نسبة   :   1.4.480 المؤشر
   األعمال   ودعم   البشرية   املوارد   تقييم   : 4.480الها    

 االجتماعية
 العامة   املفتشية   توصيات   تنفيذ   نسبة   :1.5.480  المؤشر
 الشكايات   عن   الرضا   معدل   :2.5.480  المؤشر

 العامة   املفتشية   توصيات   تنفيذ   : 5.480الها    

 واملنجزة   املربمة   للتعاون   القانونية   واألطر   واملشاريع   الربامج   عدد   :   1.6.480 المؤشر
   التعاون   عرب   الوزارة   ومواكبة   دعم   : 6.480الها    

 والشراكة   الدويل
 والتشاور   االجتماعي   احلوار   :  7.480الها     -----------------------
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 - الثقافة   قطاع  - واالتصال الثقافة   وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 والحكامة   القيادة
 
 :البرنامج   مسؤول

 والمالية   اإلدارية   الشؤون   ماير

   الالمتركز   وتدعيم   الدعم   تقدمي   :   1.1الها 
 للموارد   األمثل   واالستعمال

 االعتمادات   التركيز   نسبة   :1.1.1   المؤشر
    الوزارة   أطر   طرف   من   املنجزة   املعلوماتية   الربامج   عداد   :2.1.1   المؤشر

   التدبريية   والقدرات   الكفاءات   حتسني   :12.   الها 
 الوزارة   ملوظفي

 

 الوزارة  ملوظفي   االمجايل   العدد   مع   باملقارنة   التكوين   من   املستفيدين   املوظفني   نسبة   :1.2.1   المؤشر
 النوع   حسب   موزعني   التكوينية   الدورات   من   املستفيدين   عدد:2.2.1المؤشر
 النوع   جمال   يف   تكوين   من   املستفيدين   واإلناث   الذكور   من   األطر   عدد   :3.2.1   المؤشر
 املسؤولية  مناصب   يف   النساء   تكوين   نسبة   :4.2.1   المؤشر

   وتقليص   الثقافية   التحتية   البنية   تقوية   :13.   الها 
 اجلهات   بني   الفوارق

   بالنساء   اخلاصة   للحاجيات   االعتبار   بعني   األخذ   مع   املبنية   الثقافية   املراكز   عدد   :1.3.1   المؤشر
 والرجال

   للحاجيات   االعتبار   بعني   األخذ   مع   اجملهزة   أو   املهيأة   الثقافية   املراكز   عدد   :2.3.1   المؤشر
 والرجال   بالنساء   اخلاصة

 الثقافي   التراث
 
 البرنامج:   مسؤول
 الثقافي   الثرات   ماير

 

 والتعرف   التعريف1.2   :   الها 
 واملنشورة   املدروسة   احملصاة،   الثقافية   املمتلكات   عدد   :1.1.2   المؤشر
 العلمية   البحوث   وبرامج   املعرفة   املواقع   عدد   :2.1.2   المؤشر

 احملافظة   و   احلماية   :2.2   الها 
 التارخيية   واملعامل   املواقع   وترتيب   تقييد   نسبة   :1.2.2   المؤشر
 املنجزة   والرتميم   احملافظة   عمليات   عدد   :2.2.2  المؤشر

 والرتويج   التثمني   :3.2   الها 
 الثقايف   بالثراث   والتعريف   تسيري   مرافق   إحداث   نسبة   :1.3.2   المؤشر
 الثراث   لرتويج   اهلادفة   للشراكة   اخلاضعة   أو   املنظمة   التظاهرات   عدد   :2.3.2   المؤشر

 الثقافية   باهلوية   الناشئة   الفئات   حتسيس   :4.2   الها 

 

 النوع   حسب   التارخيية   واملواقع   للمعامل   الناشئة   الفئات   زيارة   تطور   :1.4.2   المؤشر
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 العمومية   والقراءة   الكتاب
 
 البرنامج:   مسؤول

 والمحفوظات   والخزانات   الكتاب   ماير
 

    والكتاب   النشر   دعم   :1.3الها 

 الدعم   نسبة   :1.1.3   المؤشر
 املشاريع   مبجموع   مقارنة   النساء   طرف   من   املقدمة   املشاريع   نسبة   :2.1.3   المؤشر
 املدعمة   املؤلفات   بإمجايل   مقارنة   للكاتبات   املدعمة   املؤلفات   نسبة      :3.1.3   المؤشر
 للكتاب   اجلهوية   املعارض   يف   العارضني   مشاركة   تطور   نسبة   :4.1.3   المؤشر

 العمومية   القراءة   شبكة   توسيع   : 2.3 الها 
 نسمة   50.000   لكل   املكتبات   معدل   :1.2.3  المؤشر
 نسمة   1000   لكل   الوثائق   معدل   :2.2.3   المؤشر

 العمومية   القراءة   شبكة   ملكتبات   األطفال   ارتياد   نسبة   :1.3.3   المؤشر األطفال   لدى   القراءة   عادات   تنمية   : 3.3   الها 

 الفنون
 
 البرنامج:   مسؤول
 الفنون   ماير

 

   املوسيقى   وتشجيع   تكوين   دعم،   : 1.4   الها 
 الكوريكرافية   والفنون

 املدعمة   املشاريع   عدد   :1.1.4   المؤشر
 املوسيقية   باملعاهد   املسجلني   عدد:   42.1. المؤشر
 التظاهرات واملهرجانات املوسيقية عدد3.1.4 :    المؤشر
  نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء  4.1.4 المؤشر

   االبداع   وتشجيع   تكوين   دعم،   :   42.   الها 
    املسرحي   والرتويج

 املدعمة   املشاريع   عدد   :1.2.4  المؤشر
   عدد   مع   باملقارنة   الثقايف   والتنشيط   املسرحي   للفن   العايل   املعهد   خرجيي   نسبة   :2.2.4  المؤشر

 املسجلني
  عدد التظاهرات املسرحية املنظمة 3.2.4 : المؤشر

 التشكيلية   الفنون   وتشجيع   تكوين   دعم،   :3.4   الها 
 املدعمة   الفنية   املشاريع   عدد   :1.3.4   المؤشر
  املسجلني   عدد   مع   باملقارنة   اجلميلة   للفنون   الوطين   املعهد   خرجيي   نسبة   :2.3.4   المؤشر
    عدد قاعات العرض اجملهزة واملهيأة :3.3.4المؤشر   
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 - االتصال   قطاع  - واالتصال  الثقافة وزارة
 المؤشرات    دهاا األ البرامج

 
 :   811   برنامج

   و   اإلعالم   وسائل   تنمية   و   االتصال
 العامة   العالقات

 
 :   البرنامج   مسؤول

 العام   الكاتب

   املوارد   كفاءات   وتعزيز   األداء   حتسني   : 1.811الها 
 التكوين   خالل   من   البشرية

 املربجمة   التكوين   أنشطة   إجناز   معدل   /   للسنة   التكوين   خمطط   إجناز   معدل   : 1.1.811  المؤشر
 املوظفني   فئات   حسب   التكوين   أنشطة   من   املستفيدين   نسبة   : 2.1.811   المؤشر
 الوزارة   أجنزهتا   اليت   بالنوع   اخلاصة   التكوينية   الدورات   عدد   :  3.1.811   المؤشر
   للنوع   املخصصة   اإلعالميني   للمهنيني   املوجهة   التكوينية   الدورات   عدد   : 4.1.811   المؤشر

 االجتماعي
 اإلدارية   املصاحل   جتهيز   معدل   :   1.2.811   المؤشر الوزارة.   موظفي   عمل   ظروف   حتسني : 2.811   الها 

 اإلداري   العمل   حتديث :   3.811   الها 
 اإلداري   النشاط   رقمنة   معدل   :   1.3.811   المؤشر
 الوزارة   داخل   املسؤولية   ملناصب   النساء   ترقي   نسبة   :   2.3.811   المؤشر

   اجلهوي   املستوى   على   الوزارة   متثيل :   4.811  الها 
   التدريبية   الدورات   تنظيم   خالل   من

   األنشطة   من   وغريها   والورشات   واملؤمترات
 اجلهوي   املستوى   على

 املربجمة   األنشطة   اإلجناز   معدل   :   1.4.811 المؤشر

   ومنوذجها   املغرب   لصورة   دوليا   الرتويج   : 5.811 الها 
 احلضاري

 األجنبية   اإلعالم   وسائل   يف   املغرب   شهرة   معدل   :   1.5.811   المؤشر
 والبصرية   السمعية   االتصاالت   محالت   متابعة   معدل   :   2.5.811   المؤشر
 املتلفزة   السياسية   املداخالت   يف   للمرأة   النوعي   احلضور   نسبة   :   3.5.811   المؤشر

   الصحفيني   مع   العالقات   تعزيز   6.811 :   الها 
 .األجنبية   اإلعالم   ووسائل

 املغرب   على   األجنبية   التلفزيونية   القنوات   أعدهتا   اليت   التقارير   عدد   :   1.6.811   المؤشر
 األجنبية   املنشورات   يف   املغرب   حول   املقاالت   عدد   :   2.6.811   المؤشر

   للشركاء   الالزمة   اإلضافية   املوارد   توفري   : 7.811 الها 
   املرتبطة   باألنشطة   لقيام   القطاع   يف

 للوزارة   العمومية   بالسياسة

 السينمائي   و   البصري   السمعي   لإلنتاج   املخصصة   امليزانية   تطور   معدل   :   1.7.811   المؤشر
 الربنامج   وعقود   االتفاقيات   أهداف   حتقيق   مدى   :   2.7.811   المؤشر
   "النوع"   درسوا   الذين   االتصال   و   لإلعالم   العايل   املعهد   خرجيي   الطلبة   عدد   : 3.7.811   المؤشر

 الدراسي   مسارهم   خالل
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   قطاع   لتطوير   العامة   السياسة   تنفيذ  :  8.811 الها 
 االتصال

   تشريعية   نصوص   إعداد   خالل   من   للوزارة   تشريعية   عمل   خطة   إجناز   : 1.8.811   المؤشر
 وتنظيمية

   بدفاتر   اللتزاماهتم   البصري   السمعي   امليدان   يف   الفاعليني   احرتام   مدى   :  2.8.811   المؤشر
 اإلعالم   يف   املرأة   صورة   خيص   فيما   التحمالت

   الوطنية   البوابات   أداء   تعزيز : 9.811   الها 
Maroc.ma   وSahara.ma 

 الدويل   املستوى   على   MAROC.MA   الوطنية   البوابة   زيارات   عدد   :   1.9.811  المؤشر
 الدويل   املستوى   على   SAHARA.MA   البوابة   زيارات   عدد   :   2.9.811  المؤشر

   التنافسية   القدرة   وتعزيز   حتسني :  10.811  الها 
   واحلفاظ   اإلعالم   وسائل   ومهنية   ،حكامة

 واستقالله   حريته   على
 البصري   للسمعي   العمومني   للمشغلني   التحمالت   دفرت   إلتزامات   إجناز   معدل   :   1.10.811 المؤشر

   السمعي   اإلنتاج   وتعزيز   تطوير :11.811   الها 
   خارجيا   الوطين   السنيمائي   و   البصري

 داخليا   و
 السينمائي   و   البصري   السمعي   لإلنتاج   املخصصة   امليزانية   تطور   :   1.11.811 المؤشر

 اإلدارة   يف   للمساواة   األفقي   اإلدماج :  12.811  الها 
   أو   خارج   تكوينية   دورات   من   استفدن   اللوايت   الوزارة   مسئوالت   عدد   :   1.12.811 المؤشر

 بالنوع   خاصة   الوطن   ارض   داخل
 نساء   رأسها   وعلى   العمومي   الدعم   من   املستفيدة   الصحفية   املقاوالت   عدد   :   1.13.811 المؤشر النساء   لفائدة   العمومية   املنح   حتسني : 13.811  الها 
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المستدامة   والتنمية  والمعادن   الطاقة  وزارة  

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 اجليومعلوماتية   اخلرائط   من   الوطنية   التغطية   لنسب   السنوي   االرتفاع :   1.1.2 المؤشر
 اجليوعلمية   املعلومة   مستعملي   إرضاء   نسبة  :   2.1.2 المؤشر

   التحتية   بالبنية   الوطين   الرتاب   تزويد   :  1.2 لها ا
 واجليوموضوعاتية   اجليوعلمية

 :   426   برنامج
 المعادن   و   الجيولوجيا

 
 البرنامج:   مسؤول

 والهياركاربورات   المعادن   ماير

 ماخلا   الوطين   الداخلي   الناتج   يف   املعدين   القطاع   حصة   : 1.2.2  المؤشر
 القطاع   معامالت   رقم   تطور   :2.2.2   المؤشر

املعدنية   الصادرات   وقيمة   حجم   :  المؤشر 3.2.2   
    القطاع   يف   احملدثة   اجلديدة   الوظائف   عدد   :   4.2.2المؤشر

   يف   املعدين   القطاع   مسامهة   من   لرفعا  2.2 : لها ا
 االجتماعي   والتطور   الوطين   االقتصاد

 اخلرجيني   إدماج   معدل   : 1.3.2 المؤشر

   تقدمها   اليت   التكوين   جماالت   تكييف   : 3.2 لها ا
   احتياجات   مع   للوزارة   التابعة   املؤسسات

   جمال   يف   سيما   ال   الشغل،   سوق
 والطاقة   واجليولوجيا   املعادن

   واإلقليمية   اجلهوية   املديريات   طرف   من   ضبطها   مت   اليت   املخالفات   عدد   ختفيض   :   1.4.2 المؤشر
 ةاملراقب   عمليات   خالل

 اجليولوجية   العينات   حتليل   عمليات   عدد   من   الرفع   :   2.4.2   المؤشر

   واملعادن   الطاقة   قطاع   قدرات   تعزيز :  4.2  لها ا
   وتوقع   السالمة   مبراقبة   يتعلق   فيما

 املعدنية   املنشآت   يف   املخاطر

 ةالطاقي   التبعية   نسبة   :   1.1.3   المؤشر
 املتجددة   الطاقات   من   املنشأة   الكهربائية   القدرة   نسبة   :   2.1.3   المؤشر

 للبلد   الطاقية   التبعية   تقليص 1.3 :  لها ا
 :   427   برنامج

 الطاقة
 
 :البرنامج   مسؤول
 الكهرباء   ماير

 الكهربائية   الطاقة   من   االحتياطي   اهلامش   :   1.2.3   المؤشر
 املكافئة   الكهرباء   انقطاع   مدة      :   2.2.3   المؤشر
 البرتولية   املواد   ختزين   قدرات   أيام   عدد   :   3.2.3   المؤشر
     الكهرباء   أجل   من   الغاز   مشروع   إجناز   نسبة   :   4.2.3   المؤشر

   

 الطاقة   إمدادات   أمن   ضمان 2.3 :   لها ا
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 الطاقة   إىل   الولوج   تعميم3.3 :  لها ا القروية   الكهربة   نسبة   :   1.3.3   المؤشر

 الطاقة      طلب   يف   التحكم   :4.3    لها ا كاملعتاد   العمل   سيناريو   مع   مقارنة   الطاقة   يف   االقتصاد   نسبة :1.4.3  المؤشر

 اجلهوية   املديريات   طرف   من   الحظةامل   الطبيعية   الغري   احلاالت   عدد   ختفيض   :1.5.3  المؤشر
 ةاملراقب   زيارات   خالل   واإلقليمية

   قطاع   طرف   من   املنجزة   البرتولية   املواد   حتاليل   النتائج   للزبناء   تسليم   مدة   ختفيض :2.5.3 المؤشر
   اجلمارك   ومصاحل   واملعادن   الطاقة   لقطاع   اإلقليمية   اجلهوية   )املديريات   واملعادن   الطاقة

 اخلواص   و   والشركات

   واملعادن   الطاقة   قطاع   قدرات   تعزيز   :5.3    لها ا
   والوقاية   السالمة   مبراقبة   يتعلق   قيما
 الطاقية   باملنشآت   املخاطر   من

 ورجال(   )نساء   املستمر   التكوين   من   املستفيدين   للموظفني   املئوية   النسبة   :  1.1.1 المؤشر
 اجلدد   واملوظفات   املوظفني   نسبة   :      :  2.1.1 المؤشر
 املسؤولية   مناصب   يف   واملوظفات   املوظفني   نسبة      : 3.1.1  المؤشر

   املوظفني   كفاءات   وتعزيز   حتسني   :   1.1   الها 
   التكوين   خالل   من   واملوظفات
   مناصب   وتقلد   التوظيف   املستمر،
 املسؤولية

 :   460  برنامج
 القيادة   و   الاعم

 
 البرنامج:   مسؤول

   والنظم   العامة   والشؤون   الموارد   ماير  
 المعلوماتية

 املستفيدات   املوظفات   ورضا      ارتياح   معدل   :  1.2.1 المؤشر
 تاملستفيدا   األمهات   نسبة : 2.2.1  المؤشر

   بطريقة   العمل   مساحات   ظيمتن   :   2.1   الها 
   اخلاصة   لالحتياجات   ومراعية   عادلة

   )املراحيض،   واملوظفات   باملوظفني
   وتشجيع (   ذلك   إىل   وما   املساجد،

   داخل   أطفاهلم   رعاية   مسطرة   وتعزيز
 لالعم   أوقات

 املكتبية   التجهيزات   تدبري   حتسني   :   3.1   لها ا املكتبية   الكفاءة   نسبة   :  1.3.1 المؤشر
 الداعمة   و   املهنية      العملياتية   االجراءات   رقمنة   معدل   :  1.4.1 المؤشر
 املعادن   و   الطاقة   لقطاع   املعلومايت   النظام   توفر   معدل   :  2.4.1 المؤشر

   لقطاع   املعلومايت   النظام   حتديث   :      4.1   لها ا
 املعادن   و   الطاقة
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 -كتابة   الدولة  المكلفة   بالتنمية المستدامة - المستدامة   والتنمية  والمعادن  الطاقة   وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 :   500  برنامج
 والاعم   الريادة

 
 البرنامج:   مسؤول
 العام   الكاتب

 املكتبية   النجاعة   نسبة   :1.1.500   المؤشر املكتيب   التدبري   حتسني   :1.500   الها 

 املوارد   تدبري   وترشيد   حتديث   :2.500   الها 
 التكوين   من   املستفيدين   املوظفني   نسبة   :1.2.500   المؤشر
 البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   معدل   :2.2.500   المؤشر
 املعلومات   لنظم   االداء   جناعة   معدل   :3.2.500   المؤشر

   الربامج   يف   النوع   مقاربة   إدماج   :3.500   الها 
 البيئية   واألنشطة

 والبيئة   النوع   ملقاربة   املنجزة   املشاريع   نسبة   :1.3.500   المؤشر

 :   501   برنامج
   والتنمية   البيئية   الحكامة   ترسيخ
 األساسيين   الفاعلين   وتعبئة   المستاامة

 
 :البرنامج مسؤول

 والتعاون   والتواصل   الشراكة   ماير

 البيئية   واملراقبة   القانوين   اإلطار   تعزيز   :1.501  الها 
 الرمسية   اجلريدة   يف   املنشورة   النصوص   نسبة   :1.1.501   المؤشر
 البيئية   للمراقبة   الوطين   املخطط   تنفيذ   نسبة   :2.1.501   المؤشر

   واليقظة   املراقبة   أجهزة   ودعم   تقوية   :2.501   الها 
   املستقبلية   والتوقعات   والوقاية   البيئية

 املستدامة   والتنمية   البيئة   جمال   يف   والتخطيط

   للدراسات   الوطين   املخترب   إجنازها   على   يسهر   اليت   والتحاليل   القياسات   نسبة   :1.2.501   المؤشر
 التلوث؛   ورصد

 القانونية   اآلجال   يف   املسلمة   البيئية   املوافقات   نسبة   :2.2.501   المؤشر
   والتنمية   البيئة   حول   اجلهوية   ماتاملعلو    نظم   تبنت   اليت   اجلهات   نسبة   :3.2.501  المؤشر

 املستدامة
   والتنمية   البيئة   على   للحفاظ   هويةج   اسرتاتيجية   اعتمدت   اليت   اجلهات   نسبة   :4.2.501 المؤشر

 املستدامة
 املنجزة   الدويل   التعاون   أنشطة   نسبة   :5.2.501   المؤشر

   وتعزيز   األساسيني   الفاعلني   تعبئة   :3.501  الها 
 املستدامة   التنمية

 املستدامة   للتنمية   الوطنية   االسرتاتيجية   تطبيق   أجل   من   املوقعة   االتفاقيات   نسبة   1.3.501   :المؤشر
 املعنيني   الفاعلني   خمتلف   مع   بشراكة   املنجزة   املشاريع   نسبة   : 2.3.501  المؤشر
 والتحسيس   الرتبية   محالت   إجناز   نسبة   :3.3.501   المؤشر

   املناخ   تغري   مكافحة   يف   املسامهة   :4.501  الها 
 البيولوجي   التنوع   وتثمني   ومحاية

 االسرتاتيجية   براجمها   يف   املناخية   التغريات   ادجمت   اليت   القطاعات   نسبة   :1.4.501   المؤشر
 االسرتاتيجية   براجمها   يف   البيولوجي   التنوع   ادجمت   اليت   القطاعات   نسبة   :2.4.501   المؤشر
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 :   502     برنامج
   االنتقال   وتشجيع   البيئة   وتثمين   حماية

 االخضر   االقتصاد   نحو
 
 البرنامج:   مسؤول

 واإلنجازات   البرامج   ماير

   ظروف   حتسني   و   البيئة   على   احلفاظ   :1.502  الها 
 املواطن   عيش

 العادمة   املياه   معاجلة   نسبة   : 1.1.502  المؤشر
 النفايات   وتثمني   طمر   مبراكز   النفايات   طمر   نسبة   :2.1.502   المؤشر
 املؤهلة   املطارح   نسبة   :3.1.502   المؤشر
   الكيماوية   املواد   وتدبري   الصناعي   التلوث   من   بالوقاية   املتعلقة   املشاريع   عدد   :4.1.502   المؤشر

 اخلطرة

 البيئية   األوساط   وتثمني   محاية   2.502 :   الها 
 للساحل؛   املندمج   والتدبري   البيئية   األوساط   وتثمني   حبماية   املتعلقة   املشاريع   عدد   :1.2.502  المؤشر
 للساحل؛   اجلهوية   التصاميم   إجناز   نسبة   :2.2.502   المؤشر

   االقتصاد   حنو   االنتقال   تشجيع   :3.502   الها 
 األخضر

   املتعلق   العمل   وخمطط   االسرتاتيجية   إطار   يف   املربجمة   األنشطة   إجناز   نسبة   :1.3.502   المؤشر
 األخضر   االقتصاد   حنو   االنتقال   بتشجيع

 خلقها   مت   اليت   النفايات   تثمني   منظومات   عدد   :2.3.502   المؤشر
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 الرقمي االقتصاد و التجارة و االستثمار و الصناعة  وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج
       428  برنامج

   إنعاش   و   الصناعية   التنمية
 االستثمارات

 البرنامج:   مسؤول
 للصناعة   العام   الماير   

   شغل   منصب   مليون   نصف   إحداث   :1.428   الها 
 اضايف

 الصناعي   بالقطاع   الشغل   مناصب   إحداث   نسبة   :1.1.428  المؤشر

 الصناعي   للتصدير   املوجه   املعامالت   رقم   رفع   :2.1.428  المؤشر التجاري   امليزان   عجز   تقليص   :2.428   الها 

  429  برنامج
 الرقمي   االقتصاد
 
    البرنامج:   مسؤول

 الرقمي.   االقتصاد   ماير

   االقتصاد   قطاع   حكامة   حتسني   :1.429   الها 
 الرقمي

 الرقمية   املشاريع   يف   املستهدفة   اإلدارات   اخنراط   نسبة   :1.1.429 رالمؤش
 الرقمية   التنمية   وكالة   إحداث   تقدم   نسبة   :2.1.429  رالمؤش

   اخلدمات   على   املادي   الطابع   إزالة   :   2.429   لها ا
 العمومية

 اخلدمة   تستعمل   اليت   اإلدارات   نسبة   :1.2.429  المؤشر

 السوسيو   الفاعلني   تنمية   مواكبة   :3.429  لها ا
 إقتصاديني

 املشروع   من   املستفيدين   الفاعلني   نسبة   :1.3.429  لمؤشرا
 والتحسيس   التكوين   مبادرات   إجناز   معدل   :2.3.429  المؤشر

 الرقمي   باالقتصاد   املتعلق   القانوين   اإلطار   مواءمة   تفعيل/   مراحل   تقدم   نسبة   3.3.429   : مؤشرال

     431 برنامج
 الجودة   و   التجارة   تنمية

 
    البرنامج:   مسؤول
 .للتجارة   العام   الماير

   القطاع   فاعلي   تنافسية   من   الرفع   :1.431   لها ا
 املنظم

 املهيكلني   املتجولني   والباعة   البيع   نقاط   عصرنة   نسبة   :   1.1.431  المؤشر

 املهيكلة   املشاريع   إجناز   نسبة   :1.2.431  المؤشر املنظم   اإلطار   حتديث   :2.431    الها 
 مواكبتها   متت   اليت   الشركات   عدد   :1.3.431  المؤشر الصادرات   وتعزيز   تطوير        3.431 : الها 
   املادي   الطابع   ازالة   و   تبسيط   4.431   :  الها 

 اخلارجية   التجارة   مساطر   على
 املغربية   املوانئ   يف   البضائع   بقاء   مدة   متوسط   1.4.431   :  المؤشر

   احلماية   وتعزيز   الواردات   تنظيم   5.431   :  الها 
   العادلة   غري   املنافسة   ضد   التجارية
 للواردات

 التجارية   احلماية   خيص   فيما   السنة   يف   املنجزة   التحقيقات   عدد   1.5.431   :  المؤشر

 التفاوض   واليات   مشاريع   عدد   1.6.431   : المؤشر الدولية   التجارية   العالقات   تعزيز   6.431   :  الها 
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  470 برنامج
 قيادة   و   دعم

 
    البرنامج:   مسؤول
 العام   الكاتب

 

   استغالل   وحتسني   املهارات   تنمية   :1.470   لها ا
 املوارد

 البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   معدل   1.1.470   :  المؤشر
 املكتبية   النجاعة   نسبة   :2.1.470  المؤشر
 موظف   لكل   املستمر   التكوين   أيام   عدد   :3.1.470  المؤشر

   ضمان   و   املعلومايت   النظام   حتديث   :2.470 الها 
    توافره

 توافره   ضمان   و   املعلومايت   النظام   حتديث   :1.2.470   المؤشر
 والداعمة   املهنية   للعمليات   املادي   الطابع   إزالة   مشاريع   عدد   2.2.470   :   المؤشر
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 - واللوجستيك والنقل التجهيز - الماء و واللوجستيك   والنقل التجهيز   وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرامج

 :   408   برنامج
 الطرق
 

 :   البرنامج   مسؤول
 الطرق   ماير

          السريعة   الطرق   إجناز  : 1.1.480المؤشر الطرقية   الشبكة   تنمية   : 1.408   الها 

 الطرقية   الشبكة   وحفظ   صيانة   : 2.408   الها 
 الطرقية   الشبكة   وحفظ   صيانة   :   1.2.408المؤشر
 متوسطة   حالة   إىل   جيدة   حالة   يف   توجد   اليت   الطرق   نسبة   :   2.2.408المؤشر

 السري   حوادث   يف   تراكما   تعرف   اليت   احملاور   هتيئة      :   1.3.408المؤشر الطرقية   السالمة   حتسني      :  3.408   الها 
   األشغال   آليات   جاهزية   ضمان   :   4.408   الها 

       العمومية
    العمومية   األشغال   آليات   جتديد   معدل   :   1.4.408المؤشر

 :   409  برنامج
 البحري   العمومي   والملك   الموانئ

 
 :   البرنامج   مسؤول

   العمومي   والملك   الموانئ   ماير
 البحري

    املينائية   املنشآت   تنمية   : 1.409   الها 

      املينائية   الوطنية   االسرتاتيجية   عن   املنبثقة   اجلديدة   املوانئ   اجناز   انطالق   نسبة   :1.1.409  المؤشر
  2030أفق   يف

      وامللك   املوانئ   مديرية   طرف   من   املينائية   التوسيعات   مشاريع   اجناز   نسبة   :2.1.409  المؤشر
 البحري   العمومي

 الساحل   حبماية   املتعلقة   البحرية   املشاريع   اجناز   انطالق   نسبة   :  1.2.409 المؤشر الساحل   محاية   :  2.409   الها 

   الشاطئية   املالحة   سالمة   ضمان3.409 :   الها 
   على   االستجمام   سالمة   يف   واملسامهة

 الشواطئ.

 البحري   التشوير   مؤسسات   جاهزية   نسبة1.3.409   :  المؤشر
 الشواطئ   تشوير  نسبة   :   2.3.409  المؤشر

 البحري   العمومي      امللك   وتثمني   حتديد : 4.409 الها 
 البحري   العمومي   للملك   اإلداري   التحديد   نسبة   :   1.4.409  المؤشر
 البحري   العمومي   للملك   التقين   التحديد   نسبة   :   2.4.409  المؤشر

 :   411   برنامج
   والسالمة      الطرق   عبر   النقل

 الطرقية

 الطرقية   السالمة   حتسني   :   1.411  الها 
 خطرية   جبروح   واملصابني      القتلى   عدد   تقليص   :   1.1.411  المؤشر
 )يف طور اإلعداد (السرعة   مراقبة   رادارات   تغطية   نسبة   :   2.1.411  المؤشر

    السياقة   رخص   ملفات   ملعاجلة   املتوسطة   اآلجال   :   1.2.411  المؤشر    املقدمة   اخلدمات   مستوى   من   الرفع   :   2.411  الها 
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 :   البرنامج   مسؤول
   والسالمة   الطرق   عبر   النقل   ماير

 الطرقية

 الرمادية   البطاقة   ملفات   ملعاجلة   املتوسطة   اآلجال   :   2.2.411  المؤشر

   النقل   عربات   حظرية   حالة   حتسني   :   3.411 الها 
 الطرقي

    للبضائع   الطرقي   النقل   لعربات      املتوسط      السن   :   1.3.411  المؤشر
 للمسافرين   الطرقي   النقل   لعربات   املتوسط   السن   :   2.3.411  المؤشر

 :   412    برنامج
 التجارية   المالحة
 :   البرنامج   مسؤول
 التجارية   المالحة   مايرة

   السفن      وتتبع   و   مراقبة   ضمان   :  1.412 الها 
 التجارية

 املفتشة   األجنبية   التجارية   السفن   معدل   تطور   :  1.1.412  المؤشر
 التقنية   للمعاينات   خضعت   اليت   الوطنية   السفن   عدد   :  2.1.412  المؤشر

 البحرية   املالحة   مراقبة   حتسني   :  2.412 الها 
    اإلنقاذ   و   للبحث   املشرتكة   العمليات   عدد   تطور   :  1.2.412  المؤشر
    التجارية   السفن      حركة   لقواعد   املخالفات   عدد   تطور   :  2.2.412  المؤشر

 ةاملغربي   البحرية   الشركات   مسامهة   حتسني   3.412 :الها 
 للمسافرين   البحري   النقل   يف   املغاربة   البحريني   اجملهزين   مسامهة   معدل   : 1.3.412 المؤشر
 الوطين   للعلم   احلاملة   السفن   عدد   :2.3.412  المؤشر

 :   413   برنامج
 القطاعية   االستراتيجيات   دعم

 :   البرنامج   مسؤول
   والبرامج   االستراتيجية   ماير

 النقل   أنواع   بين   والتنسيق

   الدولة   بني   الربنامج   العقد   إجناز   :1.413  الها 
 باملغرب   السيارة   للطرق   الوطنية   والشركة

   والشركة      الدولة   بني      الربنامج   العقد   يف   احملدد   السنوي   الربنامج   إجناز   نسبة   :1.1.413 المؤشر
   )يف طور اإلعداد ( باملغرب   السيارة   للطرق   الوطنية

   الدولة   بني   الربنامج   العقد   إجناز:  : 2.413الها 
 احلديدية   للسكك   الوطين   واملكتب

   الوطين   واملكتب   الدولة   بني   العقد   يف   احملدد   السنوي   الربنامج   إجناز   نسبة      :   1.2.413 المؤشر
 )يف طور اإلعداد (احلديدية   للسكك

   للتنمية   الوطنية   اإلسرتاتيجية      إجناز   :  3.413 الها 
 اللوجستيكية

 اللوجستيكية   للتنمية   الوطنية   اإلسرتاتيجية      إجناز   نسبة   :   1.3.413   المؤشر

   الناظور   ميناء   بناء   مشروع   إجناز   :   4.413 الها 
 املتوسط   غرب

 املتوسط   غرب   الناظور   ميناء   إجناز   آجال   ضبط   :   1.4.413   المؤشر

 :   420   برنامج
 والتوجيه   القيادة
    البرنامج   مسؤول

   والبرامج   االستراتيجية   ماير
 النقل   أنواع   بين   والتنسيق

 األجور   لكتلة   بالنسبة   عالقة   الكفاءات   تأطري   معدل   :   1.1.420 المؤشر املهارات   تعزيز   : 1.420  الها 
   يف   عنها   املعرب   للحاجيات   االستجابة   :2.420 الها 

       املعلوماتية   االنظمة   جمال
 للمعلوميات   املديري   املخطط   وضع   تقدم   نسبة   :   1.2.420 المؤشر

 حكاماأل   تنفيذ   نسبة   :1.3.420 المؤشر    األحكام   تنفيذ   :  3.420   الها 

 املدققة   الصفقات   :نسبة      :   1.4.420 المؤشر الوزارة   عمليات   وفعالية   جناعة   ضمان   :  4.420   الها 
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  -بالماء  المكلفة  الدولة كتابة - الماء و  واللوجستيك   والنقل  التجهيز  وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 والحكامة   القيادة
 
 البرنامج:   مسؤول
    العام   الكاتب   

 املستمر   التكوين   بواسطة   الكفاءات   تقوية   :1.1   الها 
   املئوية   النسبة   إىل   اإلشارة   مع   التكوين   من   املستفيدين   للموظفني   املئوية   النسبة   :1.1.1 المؤشر

 اإلطار   حسب   التكوين   من   املستفيدات   للموظفات

 البشرية   املوارد   تدبري   فعالية   حتسني   :2.1   الها 
 البشرية   املوارد   تدبري   فعالية   معدل   :1.2.1   المؤشر
 لإلناث   املئوية   النسبة   مع   املوظفني   عدد   :2.2.1   المؤشر
 واجلهات   الكيان   حسب   لإلناث   للمسؤولني   املئوية   النسبة   مع   املسؤولني   عدد   :3.2.1   المؤشر

   األعمال   يف   املعلوماتية   تطبيق   حتسني   :3.1   الها 
 املكتبية

 املعلومايت   للجهاز   السنوية   الكلفة   متوسط      :1.3.1   المؤشر

   وتنمية   حفظ   تابير،            
    الماء
 البرنامج:   مسؤول
    العام   الكاتب   

   الدائم   لتوفري   املائية   املوارد   وتعبئة   حتديد   :1.2   لها ا
 البالد   يف   للماء

 السطحية   للمياه   اإلضافية   التعبئة   معدل   :1.1.2   المؤشر
 املائية   األحواض   وكاالت   مستوى   على   القياس   شبكات   عصرنة   معدل   :2.1.2   المؤشر

 املاء   تدبري   حتسني   :2.2   الها 
    السدود   خالل   من   املاء   طلب   على   الرضا   معدل   :1.2.2   المؤشر
 مائية   فرشة   عقد   على   تتوفر   األولوية   حق   هلا   اليت   املياه   الفرشات   عدد   :2.2.2   المؤشر

   من   احلد   يف   واملسامهة   التلوث   مكافحة   :3.2   الها 
 باملاء   املتعلقة   املخاطر

 القروي   الوسط   يف   السائل   الصحي   الصرف   مشاريع   من   املستفيدين   نسبة   :1.3.2   المؤشر
 املعاجلة   عملية   من   املستفيدة   املناطق   معدل   :2.3.2   المؤشر

    الجوية   األرصاد
 البرنامج:   مسؤول

 الوطنية   الجوية   األرصاد   ماير   

   اجلوية   لألرصاد   اإلنذار   نظام   حتسني   :1.3   الها 
   نساء   رجال،   )   األرواح   حفظ   يف   للمسامهة
   االحتياجات   ذوي   األشخاص   و   وأطفال
 واملمتلكات.   اخلاصة(

 العامة   العادية   احلاالت   يف   لإلنذار   املتوسطة   املدة   :1.1.3   المؤشر
 البحري   لإلنذار   املتوسطة   املدة   :2.1.3   المؤشر
 اجلوية   النشرات   إلذاعة   واللهجات   اللغات   عدد   :3.1.3   المؤشر

 أيام(؛   )ثالثة   القصري   املدى   على   التوقعات   جناح   نسبة   :1.2.3   المؤشر الرصدية   التوقعات   جودة   حتسني   :2.3   الها 

   القطاعات   ملختلف   املواكبة   حتسني   :3.3   الها 
 املدين   واجملتمع   اقتصادية-السسيو

 الطريان   قطاع   ميدان   يف   التوقعات   جناح   نسبة   :1.3.3   المؤشر
   والسككي،   الطرقي   النقل   )الفالحة،   األخرى   للقطاعات   التوقعات   جناح   نسبة   مؤشر:   2.3.3المؤشر

 (   اخل   الطاقة،..   املاء،
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 الدولي التعاون و الخارجية الشؤون وزارة

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 المغرب   وإشعاع   الابلوماسي   العمل
 
 البرنامج:   مسؤول
 للوزارة   العام   الكاتب

   األطراف   واملتعددة   الثنائية   العالقات   دعم   :1.1  لها ا
   يتعلق   فيما   املغرب   مكتسبات   وتقوية

   املغريب   للنموذج   والرتويج   الوطنية   بالقضية
 املنجزة   الكربى   واإلصالحات

   الدول   باقي   مع   الصداقة   روابط   لتقوية   عال   مستوى   على   االتصاالت   عدد   :1.1.1المؤشر
 )زيارات،...   مشرتكة،   جلن   سياسية،   مشاورات   )اجتماعات،

 والتعاون   الصداقة   عالقات   على   احلفاظ   معدل   :2.1.1 المؤشر
 املغرب   فيها   يساهم   اليت   والدولية   اإلقليمية   املنظمات   عدد   :3.1.1  المؤشر
 املغرب   طرف   من   عليها   املصادق      املوقعة   والربوتوكوالت   املعاهدات   ،االتفاقيات   عدد:4.1.1  المؤشر

   إطار   يف   احلكوميني   غري   اعلنيالف   مواكبة   :2.1  الها 
 املوازية   الدبلوماسية

 املستفيدين   احلكوميني   غري   الفاعلني   عدد   :1.2.1  المؤشر
 املمولة   األنشطة   عدد   :2.2.1  المؤشر

 واالجتماعية   القنصلية   الشؤون
 
 البرنامج:   مسؤول

 واالجتماعية   القنصلية   الشؤون   ماير

   و   القنصلية   اخلدمات   جودة   ضمان   :1.2  الها 
 العامل   ملغاربة   االجتماعية   احلقوق   ضمان

 للمستفيدين   الوثائق   لتسليم   املتوسط   األجل   :1.1.2  رالمؤش
 اليوم   يف   قنصلي   موظف   كل   طرف   من   املسلمة   للوثائق   املتوسط   العدد   :2.1.2  المؤشر
 القنصلي؛   العمل   خبصوص   هبا   املتوصل   والشكايات   الطلبات   عدد   :3.1.2  المؤشر
   بطاقات   املدنية،   احلالة   وثائق   )تأشرية،   موعد   طريق   عن   املعاجلة   امللفات   نسبة   :4.1.2 المؤشر

 )السفر   جوازات   الوطنية،   التعريف
 باخلارج؛   املقيمني   املغاربة   مصاحل   عن   للدفاع   املنعقدة   املشرتكة   اللجان   عدد   :5.1.2  المؤشر

 باملغرب   األجانب   شؤون   تدبري   حتسني   :2.2  الها 
 املغرب؛   هبا   شارك   اليت   االطراف   واملتعددة   الثنائية   االجتماعات   عدد   :1.2.2  المؤشر
 هبا؛   املتوصل   الطلبات   ملعاجلة   املتوسطة   املدة   :2.2.2  المؤشر

 وقيادة   دعم
 البرنامج:   مسؤول

   ونظم   المالية   الشؤون   ماير
 واللوجستيك   المعلومات

   و   الدبلوماسية   الشبكة   تعزيز   و   تقوية   :1.3   الها 
 القنصلية

 الدولة   مباين   امتالك   نسبة   :1.1.3  المؤشر
 والرتميم؛   لإلصالح   اخلاضعة   املباين   عدد   :2.1.3  المؤشر

   وحتديث   البشرية   املوارد   وتأهيل   تقوية   :2.3   الها 
 التواصل   وأنظمة   املعلوماتية   األنظمة

 للتكوين؛   خضعوا   الذين   النوع   مقاربة   حسب   األشخاص   عدد   :1.2.3 شراملؤ
 النوع؛   مقاربة   حسب   املسؤولية   مناصب   توزيع   :2.2.3 المؤشر
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   للدراسات   املغربية   باألكادميية   التكوين   من   املستفيدين   األجانب   الدبلوماسيني   نسبة   :3.2.3 المؤشر
    النوع؛   مقاربة   حسب   الدبلوماسية

   لسالمة   الوطنية   اخلطة   مع   املعلوماتية   األنظمة   أمن   مستوى   على   املطابقة   معدل   :4.2.3المؤشر
 (؛DNSSI)   املعلوماتية   األنظمة

   مراجعة   عملية   خالل   املنجزة   الطريق   خارطة   إطار   يف   املربجمة   املشاريع   إجناز   معدل   :5.2.3 المؤشر
 والتحضر؛   املعلومات   نظم   أمن
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 الهجرة وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة  المكلفة الدولي والتعاون الخارجية الشؤون وزير لدى المنتدبة لوزارةا

 المؤشرات األدهاا  البرنامج
 وحكامة   قيادة
 البرنامج:   مسؤول

   ونظم   والمالية   البشرية   الموارد   ماير
 المعلومات

….………………….    

 البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   نسبة   1.1.1   :  المؤشر
 املعلومات   نظم   توافر   معدل   :2.1.1  المؤشر
 التكوين   إىل   الولوج   نسبة   :  3.1.1  المؤشر

 العالم   مغاربة
 
 البرنامج:   مسؤول
 العام   الكاتب

   للمغاربة   الوطنية   اهلوية   على   احلفاظ   1.2   :  الها 
 حقوقهم.   ومحاية   باخلارج   املقيمني

 .واالجتماعية   والرتبوية   الثقافية   الربامج   من   العامل   مغاربة   من   سنويا   املستفيدين   عدد :1.1.2  المؤشر
 .العامل   مغالبة   لفائدة   القضائية   املساعدة   وطلبات   الشكايات   معاجلة   نسبة   :2.1.2  المؤشر

   تنمية   يف   العامل   مغاربة   مسامهة   تشجيع   :2.2  الها 
 املغرب

 املعبأة   باخلارج   املغربية   الكفاءات   عدد   :1.2.2  المؤشر
 الوزارة   طرف   من   مواكبتها   متت   واليت   العامل   مغاربة   من   املشاريع   حاملي   عدد   :2.2.2  المؤشر

 العامل   مغاربة   جمال   يف   احلكامة   تعزيز   :3.2  الها 

   بشؤون   يتعلق   فيما   الوزارة   أبرمتها   اليت   والتعاون   الشراكة   اتفاقيات   عدد   تراكم   :1.3.2 المؤشر
 باخلارج   املقيمني   املغاربة

 .وباخلارج   باملغرب   الوزارة   طرف   من   املنظمة   واللقاءات   التظاهرات   عدد   :2.3.2 المؤشر
   طرف   من   املدعمة   باخلارج   املقيمني   املغاربة   مجعيات   برامج   من   املستفيدين   عدد   :   3.3.2 المؤشر

 .الوزارة

 اللجوء   و   الهجرة
 :البرنامج   مسؤول
 الهجرة   شؤون   ماير

……………………….    

 املغريب   اجملتمع   داخل   والالجئني   املهاجرين   إدماج   تسهيل   :1.1.3  المؤشر
   أجل   من   املصاحبة   و   املهين   التكوين   من   املستفيدين   الالجئني   و   املهاجرين   عدد   :2.1.3  المؤشر

 .الشغل   سوق   يف   اإلدماج

   الفاعلني   الشركاء   وتدخل   التوعية   تعزيز   :2.3   الها 
 اهلجرة   جمال   يف

 اللجوء   و   اهلجرة   قضايا   خيص   فيما   الوزارة   طرف   من   املنظمة   األنشطة   عدد   :1.2.3  المؤشر
   كل   واحدة   مرة   األقل   على   العمومي   الدعم   من   املستفيدة   اجلمعيات   مراقبة   :2.2.3  المؤشر

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

 المؤشرات    دهاا األ البرامج

 :   602   برنامج
 المعمارية   الهناسة   و   التعمير

 
 :البرنامج   مسؤول
 التعمير.   ماير

 التعمري   بوثائق   التغطية   نسبة   : 1  المؤشر التعمري   بوثائق   الوطين   الرتاب   تغطية   تعميم   :  1  الها 
   وتوجهات   معايري   مرجعية،   دالئل   إعداد   : 2  الها 

 التعمري   لتأطري
 املعتمدة   والقانونية   التقنية   واملعايري   املرجعية   الدالئل   عدد   : 1  المؤشر

 مستدام   تعمري   حنو   االرتقاء   دعم   :  3 الها 
 املعتمدة   والوقائية   االستشرافية   الدراسات   عدد   : 1  المؤشر
 اخلصاص   وتدارك   للتأهيل   املعتمدة   الدراسات   عدد   :  2  المؤشر

   الطبيعية   واملناظر   املعمارية   اجلودة   تعزيز   :  4 الها 
 املبين   الرتاث   على   واحلفاظ   وصوهنا

 الطبيعية   واملناظر   املعمارية   املواثيق   إعداد   برنامج   تنفيذ   معدل   :1   المؤشر
 االعتبار   ورد   التهيئة   بتصاميم   العتيقة   املدن   تغطية   نسبة   :  2  المؤشر

 :   603   برنامج   
   التنمية   دعم   و   التراب   إعااد

 الترابية
 
 :البرنامج   مسؤول

 الوطني.   التراب   إعااد   مايرة

   خربات   بلورة   عرب   اجملالية   اإلشكاالت   معاجلة   :1  الها 
   آليات   باعتماد   وموضوعاتية   استشرافية
 .االسرتاتيجي   التخطيط

   خمتلف   من   والرجال   النساء   حاجيات   حسب   اجملالية   اإلشكاالت   عن   اإلجابة   نسبة   :  1 المؤشر
 الفئات

   اسرتاتيجية   رؤية   إعداد   يف   اجملاالت   مواكبة   :2  الها 
 اجملالية   التنمية   برنامج   ودعم   للتنمية

   لالستجابة   املنجزة   الرتابية   التنمية   مشاريع   و   االسرتاتيجي   التخطيط   أدوات   عدد   :1  المؤشر
 الفئات   خمتلف   من   والرجال   النساء   حلاجيات

   الوطين   الرتاب   إلعداد   احلكامة   هيئات   دعم   : 3 الها 
 .الرتابية   واهلندسة   اليقظة   وأدوات

 إجنازها   أو   صياغتها   متت   اليت   الرتابية   واهلندسة   اليقظة   أدوات   عدد   : 1 المؤشر

 :   610   برنامج
 المتعادة   والمصالح   الاعم      

 
 :البرنامج   مسؤول

   والوسائل   البشرية   الموارد   ماير
 العامة

 املوارد   تدبري   ترشيد   و   التنظيم   عقلنة   : 1  الها 
 البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   :   1  المؤشر
 املكتبية   النجاعة   :  2  المؤشر

   يستجيب   جودة   وذو   ناجع   تكوين   توفري   : 2 الها 
 الشغل   سوق   ملتطلبات

 املعتمدة   التكوين   مسالك   عدد   :  1    المؤشر
 واحد   لطالب   التكوين   تكلفة   : 2    المؤشر
 الذايت   التمويل   نسبة  :3    المؤشر
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   مبؤسسات   االرتقاء   و   واخلربات   البحث   تنمية   : 3 الها 
   ميادين   يف   للكفاءات   قطب   إىل   التكوين
 .الرتاب   وإعداد   التعمري   املعمارية،   اهلندسة

 النوع   حسب   عليها   احملصل   الدكتوراه   شواهد   عدد   :  1   المؤشر
 النوع   حسب   العلمية   اإلصدارات   عدد   :   2   المؤشر

   حتسني   و   املعلومات   نظم   و   التواصل   تعزيز 4 : الها 
 .املقدمة   اخلدمة   جودة

 للمرتفقني   املقدمة   اخلدمات   رقمنة معدل   :   1   المؤشر
 املعلوماتية   املنصة   توفر   نسبة   :   2   المؤشر
    الوزارة   ملهن   بالنسبة   الرقمنة   معدل   :  3   المؤشر
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    -المدينة وسياسة اإلسكانب المكلفة الدولة كتابة-  المدينة   وسياسة واإلسكان والتعميرإعداد التراب الوطني  وزارة

 المؤشرات    دهاا األ البرامج

 
 :   604   برنامج

 القطاع   تأطير   و   السكنى
 البرنامج   مسؤول
 السكنى   ماير

   حتسني   و   الالئق   الغري   السكن   حماربة   :   1.604  الها 
 الساكنة   عيش   ظروف

 الئق   الغري   السكن   على   القضاء   :   1.1.604   المؤشر

 السكن   يف   العجز   :1.2.604   المؤشر السكن   يف   العجز   تقليص   :   2.604   الها 
 االجتماعي   السكن   انتاج   :   1.3.604   المؤشر السكن   عرض   تنويع   :   3.604   الها 
   تعزيز   خالل   من   البناء   نوعية   حتسني   :   4.604   الها 

   تطوير   كدلك   و   التنظيمية   و   الفنية   الرتسانة
   يف   العاملة   للشركات   التنافسية   القدرة   قدرات
 املغريب   العقاري   القطاع

 املعايرة   :   1.4.604   المؤشر
 االسكان   قطاع   يف   املرتبة   و   املصنفة   املقاوالت   عدد   :   2.4.604   المؤشر

 :   605   برنامج
 الماينة   سياسة

 البرنامج   مسؤول
 الماينة   سياسة   ماير

   احلضرية   املراكز   و   املدن   مراقبة   :   1.605   الها 
 اجلديدة

 املايل   املعامل   :   1.1.605   المؤشر
 املدينة   سياسة   مشاريع   اجناز   :2.1.605   المؤشر

 :   620   برنامج
 قيادة   و   دعم

 البرنامج   مسؤول

   البشرية   الموارد   ماير
 والعامة   المالية   والشؤون

 البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   :   1.1.620   المؤشر البشرية   املوارد   تدبري   جناعة   حتسني   :   1.620   الها 
 املكتبيات   تدبري   جناعة   :   1.2.620   المؤشر املكتبيات   تدبري   حتسني   :2.620      الها 

 البشرية   املوارد   مهارات   تطوير   و   تعزيز   :   3.620   الها 
 التكوين   أنشطة   :   1.3.620   المؤشر
 املسؤولية   ملناصب   النساء   و   الرجال   ولوج   نسبة   :   2.3.620   المؤشر
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    والبيئي واالجتماعي االقتصادي المجلس 

 المؤشرات األدهاا  البرنامج

 129   برنامج
 التقارير   وإنجاز   اآلراء   إبااء

 :   البرنامج   مسؤول
   للمجلس   العام   األمين   

 والبيئي   واالجتماعي   االقتصادي

 اجمللس   طرف   من   املدعومة   االجتماعية   املشاريع   عدد   :1.1.129   المؤشر اجمللس   أعوان   و   موظفي   مجعية   دعم   :1.129 الها 

   ذات   اآلراء   وابداء   دراسات   إجناز   :   2.129  الها 
   املرتبطة   و   والبيئي   واالجتماعي   االقتصادي   الطابع

 اجلهوية   بالتنمية
 

 العامة   اجلمعية   طرف   من   عليها   املصادق   والتقارير   اآلراء   عدد   :   1.2.129   المؤشر
   بآرائه   اجمللس   إدالء   أجل   من   املنظمة   اإلنصات   جلسات   عدد   نسبة2.2.129   :   المؤشر

 األقل   على   املائة   يف  30    :االجتماعات   جمموع   /تقاريره   وإصدار
   لآلراء   اإلمجايل   العدد   /باإلمجاع   عليها   املصوت   والتقارير   اآلراء   عدد   3.2.129   :  المؤشر

 عليها   املصادق   والتقارير

 الشراكة   و   التشاور   آليات   شجيع3.129   :   الها 

   التنفيذية   السلطتني   مع   اجمللس   طرف   من   املنظمة   العمل   اجللسات   عدد   1.3.129   : المؤشر
   اليت   الرأي   طلبات   على   بناء   أجنزها   اليت   والتقارير   اآلراء   لتقدمي   والتشريعية

   إطار   يف   عليها   املصادق   اآلراء   عدد   /السلطتني   كلتا   من   عليه   أحيلت
 اإلحاالت

   عدد/اجمللس   إنتاجات   وتوزيع   نشر   عمليات   من   تستفيد   اليت   اهليئات   عدد2.3.129   :المؤشر
 اليها   املنصت   اهليئات

 اجمللس   نظمها   اليت   التظاهرات   عدد   3.3.129   :   المؤشر

 املؤسسة   قيادة   حسن   4.129   :   الها 
 للموظفني   اإلمجايل   العدد   على   املنظمة   التكوين   أيام   عدد   :1.4.129      المؤشر
 للمجلس   املعلوماتية   األنظمة   جاهزية   نسبة   2.4.129   :   المؤشر

 اجمللس   مصاحل   لسري   التقنية   و   اللوجيستيكية   االمكانات   توفري   نسبة   1.5.129   :   المؤشر املهام   دعم   5.129   :   الها 
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 للتخطيط  السامية  المندوبية

 البرامج األدهاا  المؤشرات
 جهوية   متثيلية   ذات   البحوث   عدد   :1.1.126   المؤشر
 احملدثة   املؤشرات   عدد   :   2.2.126   المؤشر

   واجلغرافية   املوضوعاتية   التغطية   توسيع 1.126:  الها 
 اإلحصائية   للعمليات

 :   126   برنامج
   اإلحصائية   المعلومات   إنتاج

 الوطنية   والحسابات
 :   البرنامج   مسؤول
 االحصاء   ماير

   لتكنولوجية   احلديثة   الوسائل   باستعمال   املبحوثة   اإلحصائية  الوحدات   عدد   : 1.2.126  المؤشر
 والنشر   التواصل

   طرف   من   احملدد   والتاريخ   املعطيات   نشر   تاريخ   بني   ما   احملتبسة   األيام   عدد   : 2.2.126 المؤشر
NSDD 

 موضوعاتية   كخرائط   تنشر   اليت   اإلحصائية   السالسل   عدد   : 3.2.126 المؤشر

   استغالل   و   جتميع   مسلسل   حتسني   2.126   : الها 
 اإلحصائية   املعطيات

 اإلدارية   اإلحصائيات   وتطوير   تنمية   :   3.126  الها     االحصائية   املعلومات   بنك   يف   املدجمة   اجلديدة   السالسل   عدد  (BDS) : 1.3.126  المؤشر

 للنشر   الوطين   الزمين   اجلدول   و   النتائج   نشر   تاريخ   بني   األيام   عدد   : 2.3.126  المؤشر
   و   الوطنية   احلسابات   نشر   و   إنتاج   :   4.126  الها 

   حسب   2007 األساس   سنة وفق   اجلهوية
 النشر   آجال   احرتام   مع   الدولية   املعايري

 2014   اجلديدة   االساس   سنة   أشغال   إجناز   معدل      :  1.5.126  المؤشر
   سنة   حسب   الوطنية   احلسابات   وضع   :   5.126 الها 

    جديدة   أساس
 باإلجنازات   مقارنة   االقتصادية   امليزانية   توقعات   دقة   :   1.1.127  المؤشر
 اقتصادية   السوسيو   التطورات   سيناريوهات   عن   سنوي   ريرتق   :2.1.127  المؤشر

   املدى   على   التوقعات   جودة   ضمان   :   1.127 الها 
 واملتوسط   القريب

 :   127    برنامج
   السوسيو االبحاث و  اراساتال

   و  الايموغرافية و   اقتصادية
   المستاامة التنميةب المتعلقة اراساتال

 المستقبلية  التوقعات   و
 :   البرنامج   مسؤول

 العام   الكاتب

 سنة   خالل   املوزعة   الفصلية   الظرفية   واللمحات   النشرات   عدد      1.2.127 :  المؤشر
   و   والتحاليل   الدراسات   وحتسني   تطوير   :   2.127  الها 

 االقتصادية   بالظرفية   املتعلقة   التوقعات

 السنوية   التقارير   عدد   : 1.3.127 المؤشر
   السوسيو  الدراسات حول سنوية تقارير اعداد : 3.127 الها 

 املغرب   يف السكانية و الدميوغرافية  و  اقتصادية
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   مسلك   كل   حسب   التخرج   منذ   سنة   مدى   على   حمسوب   االدماج   معدل   :1.1.128  المؤشر
 واجلنس.

   سلك   يف   األساسي   التكوين   ضمان   : 1.128 الها 
   لإلحصاء   الوطين   باملعهد   ةالدول   مهندسي
 التطبيقي   واالقتصاد

 :   128   برنامج
   ميادين   في   األطر   تكوين
   و   التطبيقي،   االقتصاد   اإلحصاء،

 المعلومات   علوم
 

 :   البرنامج   مسؤول
   لإلحصاء   الوطني   اهالمع   ماير   

 التطبيقي  واالقتصاد
 

   يف   مقاالت   أولية،   منشورات      :   النوع   حسب   املنشورة   العلمية   األحباث   عدد   :1.2.128  المؤشر
 كتب   يف   فصول   كتب،   ،   املفهرسة   اجملالت   يف   مقاالت   الوطنية،   اجملالت

   تعليم   وحدات   يف   العلمي   البحث   تقوية   : 2.128 الها 
   يتعلق   فيما   خدمات   وإعطاء   والبحث
 باملعهد   واخلربة   املستمر   بالتكوين

 االساسي   التكوين   تطوير   و   ضمان   :   1.3.128   المؤشر
    اخلدمات   تقدمي   و   املستمر   التكوين   عرب   املداخيل   تنمية   :   2.3.128   المؤشر
 العلمية   املقاالت   و   البحوث   عدد      :3.3.128   المؤشر

   املكونات   بني   تأزر   و   تنمية   ضمان   : 3.128 الها 
 املعلومات   علوم   مدرسة   ملهمة   الثالث

 السنة   يف      /ت   /ف   ي      عدد   :   1.1.150   المؤشر
 التدبري   مراحل   يف   املعلوماتية   النظم   استعمال   نسبة   :   2.1.150   المؤشر
 املوارد(   تدبري   مهام   )   املوارد   تدبري   جناعة      نسبة   :  3.1.150   المؤشر
    املكتيب   املعلومايت   للعتاد   املتوسطة   السنوية   التكلفة   :  4.1.150   المؤشر

 الكفاءات   وتتمني   البشرية   املوارد   تنمية   : 1.150 الها 
 :   150      برنامج
 المهام   قيادة   و   دعم

 
 :   البرنامج   مسؤول

   الشؤون و  البشرية   الموارد   ماير
 العامة

   املعلومات   وعدد   "أحبث"   بوابة   على   مباشرهتا   متت   اليت   الوثائق   عدد   : 1.2.150   المؤشر
 الرصد.   بوابة   على   نشرها   مت   اليت   والتنبيهات

  الرمادي   األدب   مباشرة   إمكانيات   رفع   2.150 : الها 
 اليقظة.   / الرصد  وتنبيهات  باملغرب   املنشور

    املنشورات   حتميالت   عدد   :  1.3.150  المؤشر
   لبوابة   اخلط   على   الزيارات   من   الرفع   : 3.150 الها 

 للتخطيط   السامية   املندوبية

 للمندوبية املعطيات   مركز   تأمني   : 4.150  الها  املعلومايت   األمن   مستوى   معدل   :  1.4.150   المؤشر
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    التحرير   جيش   وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية

 البرامج األدهاا  الثانية   النسخة   :   المؤشرات
 وتقييمها   فحصها   مت   واليت   اخلارج   من   املسرتجعة   الوثائق   عدد   :   1.1.1.المؤشر
 التحرير   وجيش   للمقاومة   التارخيية   الذاكرة   فضاءات   إىل   الولوج   :   2.1.1.المؤشر
   وجيش   واملقاومة   الوطنية   للحركة   التارخيية   بالذاكرة   املرتبط   الفين   و   األديب   اإلنتاج   :   3.1.1.المؤشر

 التحرير

   التحرير   وجيش   املقاومة   ذاكرة   على   احلفاظ  : األول  الها 
 030   برنامج املغريب

   أعضاء   وقاماء   المقاومين   قاماء
 التحرير   جيش

 
 البرنامج:   مسؤول

 التاريخية   والاراسات   األنظمة   ماير
 

   االقتصادية   املشاريع   إلحداث   اإلعانة   على   احلصول   لطلبات   االستجابة   نسبة   :   1.2.1.المؤشر
    والتعاونيات   واملتوسطة   الصغرى

   املقاومة   ألسرة   للمنتمني   املخولة   املالية   اإلعانات   على   احلصول   طلبات   تلبية   نسبة   :   2.2.1.المؤشر
 التحرير   وجيش

 مصاريفها   إرجاع   مت   اليت   الصحية   التغطية   ملفات   نسبة   :   3.2.1.المؤشر

   واألحوال   واالجتماعية   املادية   األوضاع   حتسني  : الثاني الها 

 التحرير   وجيش   املقاومة   ألسرة   والصحية   املعيشية

 البشرية   املوارد   كفاءة   تقوية   نسبة   :   1.3.1.المؤشر
 املكتبيات   تدبري   جناعة   :   2.3.1.المؤشر

 املوارد   تدبري   وجتويد   حتسني      :  الثالت  الها 
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