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املديـــــرية العامة لألرصاد الجويــــــة

الهاتف :                                    - الفاكس :   



" اليقظــة مطلوبــة فيــا يتعلــق بالقضايــا املتعلقــة باملنــاخ والبيئــة، مــن خــال تعبئــة 
املعرفــة املتاحــة حــول هــذا املوضــوع عــى املســتوين الوطنــي والــدويل، وتحســن 

قدراتنــا فيــا يخــص تقييــم وإدارة املخاطــر."

مقتطــف مــن رســالة جاللــة امللــك محمــد الســادس إىل املشــاركني يف االجتــاع الــدويل حــول تغــر املنــاخ، 
ــر 2009 يف  ــك، 16 أكتوب ــة املل ــة جالل ــي للدراســات االســراتيجية تحــت رعاي ــد املل ــذي نظمــه املعه ال

الربــاط.



"

د. عبـــد القـادر عمـارة
وزيـــر التجـهــيـز والنقـــل

واملــاء واللوجـستيــك 

ــا  ــذ م ــل من ــي تعم ــة، الت ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــودات املديري ــن مجه "...أمث
يقــرب مــن 60 ســنة بتزويــد املواطنــني واملؤسســات يف اململكــة مبعلومــات رصديــة 
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــة والدولي ــة والقاري ــة الوطني ــة. إن املصداقي ــة وموثوق دقيق
ــا إلدارة  ــوم بحصــول نظامه ــم تعزيزهــا الي ــة يت ــة لألرصــاد الجوي ــة العام املديري

" ... ISO 9001 ــهادة ــى ش ــودة ع الج

"... ان التحديــات البيئيــة الكــرى التــي تواجــه اململكــة، مثــل باقــي دول العــامل، 
مــن حيــث التغــر املناخــي والفيضانــات والجفــاف وكــذا التلــوث، تدعــو املديريــة 
العامــة إىل إعــادة النظــر يف رؤيتهــا االســراتيجية للســنوات القادمــة. يف مضمــون 
هــذه الرؤيــة الجديــدة، عــرض لخدمــات مبتكــرة لدعــم القــرار والتــي متكــن مــن 

تعزيــز املعرفــة وتوقــع مخاطــر الطقــس  واملنــاخ... "

مقتطفــات مــن كلمــة الدكتــور عبــد القــادر عــارة وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملــاء 
ــهادة ISO09001 V2015 يف 4  ــة ش ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــليم املديري ــل تس ــالل حف خ

نوفمــر 2020 بالربــاط.
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كـلـمــــة
املـديـــــــر الـعـــــام

‘‘

’’

  يعتــر املخطــط االســراتيجي للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة للفــرة 2025-2021 أداة تخطيط 
مســؤول وطمــوح يســعى إىل جعــل املغــرب يف كامــل جاهزيتــه للحــد مــن األخطــار الطبيعيــة ذات 
الصلــة بالطقــس واملنــاخ. كــا ينخــرط هــذا املخطــط يف أهــداف التنميــة املســتدامة وذلــك بتوفــر 

أفضــل خدمــات الطقــس واملناخ للمســتعملني.

ــدرة  ــز ق ــة لتعزي ــة رضوري ــة العالي ــة املضاف ــاخ ذات القيم ــات الطقــس واملن إن منتجــات وخدم
التكيــف لــدى الشــعوب وتحفيــز النمــو االقتصــادي وحايــة األرواح واملمتلــكات مــن الظواهــر 

ــاخ. القصــوى للطقــس واملن

ــة عــى مــدى الســنوات الخمــس  ــة العامــة لألرصــاد الجوي ــا املديري ــي تواجهه ــات الت إن التحدي
املقبلــة مهمــة وكبــرة كــا ان بلــوغ االهــداف املســطرة يعتمــد عــى التعــاون املثمــر واملســتمر 

مــع مختلــف رشكائنــا وكــذا عــى انخــراط وكفــاءة والتــزام موظفينــا.

ــا االســراتيجية مشــفوعة بأهــداف محــددة ومرتكــزة  نعــرض مــن خــالل هــذا املخطــط أولوياتن
ــة. ــا يف أفــق الخاســية املقبل عــى محــاور عمــل مــن شــأنها اإلســهام يف تحقيــق  مهامن

يف الختــام أتوجــه بالشــكر لــكل الذيــن شــاركوا يف إعــداد هــذا املخطــط االســراتيجي ولــكل الذيــن 
سيســاهمون يف تنفيــذه وتنزيلــه. وبــكل اعتــزاز أدعوكــم لالطــالع عليــه.

                 عمر شفقي
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 ةینیتاللا زومرلا تالالد
DMN ةیوجلا داصرالل ةماعلا ةیریدملا 
OMM ةیوجلا داصرالل ةیملاعلا ةمظنملا 
OACI واكیإلا( يلودلا يندملا ناریطلا ةمظنم( 
PNUD يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 
IPCC خانملا ریغتب ةینعملا ةیلودلا ةیموكحلا ةئیھلا  

CEDEAO ایقیرفأ برغ لودل ةیداصتقالا ةعومجملا 
ODD ةمادتسملا ةیمنتلل ةدحتملا ممالا فادھا 
ONDA تاراطملل ينطولا بتكملا 
SMHN ةینطولا ةیجولوردیھلا و ةیوجلا داصرالا قفارم 
SWOT تادیدھتلا-صرفلا -فعضلا طاقن -ةوقلا طاقن : يعابرلا لیلحتلا جذومن  
DRMs ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا 
DRMCO يبرغلا طسولل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا 
DRMNO يبرغلا لامشلل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا  
DRMNE يقرشلا لامشلل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا 
DRMC طسولل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا   
DRMCE يقرشلا طسولل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلا ةیریدملا  
DRMS بونجلل ةیوجلا داصرالل ةیوھجلاةیریدملا 
CPM ةیوجلا داصرالل يمیلقالا زكرملا 
SMQ ةدوجلا ةرادا ماظن 
EFQM ةدوجلا ةرادال ةیبوروالا ةسسؤملا 
ISO ةریاعملل ةیلودلا ةمظنملا 

SEGMA ةلقتسم ةروصب ةریسملا ةلودلا قفارم 
PS ةيجیتارتسالا ةطخلا 
SM ةرادالا ماظن 
PIP ةلصلا تاذ ةینعملا فارطألا 
CDN ةددحملا ةینطولا ةمھاسملا 
CRI سایقلا ةزھجال ةیوجلا داصرالل ةیملاعلا ةمظنملل يوھجلا زكرملا  
GISC تامولعملا مظنل ةیوجلا داصرالل ةیملاعلا ةمظنملل يملاعلا زكرملا 
RCC خانملل ةیوجلا داصرالل ةیملاعلا ةمظنملل يوھجلا زكرملا 
VLAB ةیوجلا داصرالل تالتاسلا تاجتنم نادیم يف نیوكتلل يضارتفالا ربتخملا 
Aeroweb ةیوجلا ةحالملل ةھجوملا تامدخلل ينورتكلالا عقوملا 
SIGMET ةلالدلا تاذ ةیوجلا رھاوظلا ریراقت/ تارشن 
TAF راطملا تاؤبنت نم ققحتلا تارشن 
TEMSI ةلالدلا يذ سقطلا تارشن 
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عـامــــة ملـحــــة 
ــة  ــة مبعي ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــادرت املديري ب

أهــم رشكائهــا بإطــاق التفكــر لوضــع وتنفيــذ خطــة 

اســرتاتيجية تجعــل مــن املمكــن االســتجابة لجميــع 

ــا الناشــئة. ــات والقضاي التحدي

وتجــدر اإلشــارة أن هــــذا املخطــــط االســــرتاتيجي، 

الــــذي هــو نتــاج عمــل منظــم وتشــاريك، مكــن 

مــن التوصــل إىل توافــق حـول املحـاور واألولويـات 

واألهـداف االسرتاتيجية التــــي سـتتبناهــا املديريــة 

العامــــة لألرصــاد الجويــة عــــى مــدى الســنوات 

املقبلــة. الخمــس 

وتلتـزم املديريـة العامـة لألرصـاد الجويـة مـن خـال 

هــــذا املخطــــط بتعزيــــز فعاليتهــــا مــــن خــــال 

رؤيتهــــا العـــرية املبنية عـــى التفــــاين يف حاميــة 

ــن،  ــاه املواطنـ ــن رفـ ــكات، وتحســ األرواح واملمتلــ

واملســـاهمة يف التنميـــة االجتامعيـــة واالقتصاديــــة 

ــا  ــا ومواكبتهــ ــل خربتهــ ــك بفضــ ــة، وذلــ للمملكــ

للتطــــورات العلميــــة والتكنولوجيــــة.

وتضــع املديريــة ضمــن أولوياتهــا ضــامن فهــم أفضل 

لألحوال املناخية، وتعزيـــز وســائل رصــــد تطوراتهــــا 

وتغراتهــــا قصد التمكــن مــــن التكيف معهــا.

هــذه الخطــة اإلســرتاتيجية، الوفيــة ألســباب إنشــائها، 

ــة  ــة العام ــة املديري ــاً ملهم ــاراً وتحديث ــع أوالً إط تض

ــا  ــا لعــام 2030 ووفق ــاً لرؤيته ــة وفق لألرصــاد الجوي

للقيــم األساســية املشــرتكة داخــل املديريــة.

ــة  ــل البيئ ــة وتحلي ــت دراس ــة، مكن ــة ثاني ــن جه م

التــي تعمــل فيهــا املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة 

مــن تســليط الضــوء عــى التحديــات الداخليــة 

ــزت  ــاح. ومتي ــية للنج ــل الرئيس ــة والعوام والخارجي

ــط االســرتاتيجي  ــن التخطي ــة م ــة الهام ــذه املرحل ه

مبشــاركة جميــع املوظفــن. كــام مكنــت نتائــج هــذا 

التحليــل مــن تحديــد محــاور عمــل املديريــة العامــة 

لألرصــاد الجويــة وأولوياتهــا وأهدافهــا االســرتاتيجية 

ــق 2025. يف أف

ومــن أجــل مشــاركة فعالــة لجميــع األطــراف املعنيــة 

ــول  ــا ح ــا وخارجي ــل داخلي ــيتم التواص ــة، س والفاعل

هــذا املخطــط االســرتاتيجي. فيــام ســيتم وضــع 

وتنفيــذ خطــط عمــل ومشــاريع محــددة مــن أجــل 

تحقيــق األهــداف املتوقعــة بــارشاك جميــع مكونــات 

املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة، كــام ســيتم وضــع 

برنامــج لتســير ومتابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط 

مســتويات  مختلــف  عــى  وتنزيلــه  واملشــاريع 

ــة. املديري

ــرتاتيجي يف  ــط االس ــذا املخط ــن ه ــتؤخذ مضام وس

االعتبــار مســتقبا أثنــاء املفاوضــات الخاصــة بإعــداد 

امليزانيــة مــع الســلطات الوصيــة والجهــات املختصــة.

1. مقدمة

ــة  ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــر املديري ــنة 1961، مل تدخ ــأتها س ــذ نش من

ــة يف  ــا، فخــال هــذه الســنوات، اتبعــت املديري أي جهــد إلنجــاز مهامه

ــة   ــوزارات الوصي ــرتاتيجية لل ــط االس ــة والخط ــات الوطني ــا السياس نهجه

فعرفــت عــدة مراحــل مــن التطــور.

مــن  املزيــد  تشــمل  خدماتنــا  وأصبحــت  مهامنــا  تطــورت  حاليــا، 

القطاعــات وأصبحنــا مطالبــن بتوفــر املزيــد مــن الدعــم للتنميــة 

ــا  ــن عطائن ــة يف تحس ــا الرغب ــا. وتدفعن ــة لبلدن ــة واالقتصادي االجتامعي

و  نظامنــا  مراجعــة  إىل  واملســتحدثة  الجديــدة  األهــداف  وتحقيــق 

مخططنــا االســرتاتيجي يف إطــار املبــادئ والتوجيهــات الوطنيــة والدوليــة 

الصلــة. ذات 

القطاعــات  لفائــدة  وأهميــة خدماتنــا  اختصاصنــا  تنــوع مجــال  ان 

االقتصاديــة الحيويــة ولفائــدة املواطــن بشــكل عــام، وكذلــك تطــور 

طــرق تدبــر مؤسســتنا يقتــي منــا رؤيــة جديــدة عــى املــدى املتوســط 

والبعيــد. 

واســتنادا لتجــارب هيئــات األرصــاد الجويــة املتقدمــة عامليــا، فإننــا 

نســتطلع اليــوم مــن خــال هــذا املخطــط االســرتاتيجي، املســارات التــي 

ســتقودنا إىل التميــز التنظيمــي وتجعلنــا مرجعــا دوليًــا يف مجــال األرصــاد 

ــة. الجوي

يعــد هــذا العمــل مثــرًة ملجهــود وذكاء جامعــي ونِتاجــا ملقاربــة تشــاركية 

ــح يف  ــو موض ــام ه ــودة " ISO9001v2015"، ك ــار الج ــج معي ــا لنه تبع

املنهجيــة التاليــة.
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مــن أجــل انجــاز هــذا املخطــط االســرتاتيجي، اعتمــدت املديريــة منهجيــة مســتوحاة عــى وجــه الخصــوص مــن املنهجيــة 

املعتمــدة مــن طــرف املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة )دليــل التخطيــط االســرتاتيجي املتكامــل للمنظمــة، مطبــوع املنظمة 

رقــم 1180(. 

يف مرحلــة متهيديــة قمنــا مبراجعــة وتحســن صــرورة التخطيــط االســرتاتيجي؛ ويتمحــور مســار التخطيــط االســرتاتيجي حــول 

4 مراحــل )انظــر الشــكل 1(:

- تحليــل الســياق االســرتاتيجي: يشــمل تحليــل الســياق الداخــيل والخارجــي والتنافــي للمديريــة وتحديــد وتحليــل متطلبات 

وانتظــارات الجهــات املعنيــة ذات الصلــة  خــال هــذه املرحلة؛

ــم(  ــة والقي ــة، الرؤي ــن اإلطــار االســرتاتيجي )املهم ــن خــال تحي ــك م ــة األداء: وذل ــد االســرتاتيجية ومــروع نجاع - تحدي

ــرتاتيجي؛ ــط االس ــع املخط ــذا وض ــرتاتيجية وك ــداف اإلس ــات واأله ــاور واألولوي ــد املح وتحدي

ــة  ــع الخط ــة األداء، ووض ــروع نجاع ــرتاتيجية إىل م ــة االس ــة اىل ترجم ــذه املرحل ــروم ه ــرتاتيجية: ت ــع االس ــل وتتب - تنزي

ــة. ــة العملي ــوع الخط ــراءات موض ــاريع واإلج ــف املش ــر مختل ــرتاتيجية، وتدب ــل االس ــة لتنزي العملي

- تقييم االسرتاتيجية: من خال تقييم النتائج املحققة لتحديد مدى تطابقها مع األهداف أو النتائج املتوقعة.

2. املنــهــــجيــة 

1.3 - نبـذة تـاريخيـة 
تقــوم املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة، تحــت إرشاف 
ــا  ــاء، مبهامه ــتيك وامل ــل واللوجس ــز والنق وزارة التجهي
ــادر يف 26  ــم 1094.19.2 الص ــوم رق ــددة يف املرس املح

ــر2020: فرباي

• يعهــد اىل املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مبهمــة 
اعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة يف ميــدان األرصــاد 
الجويــة واملنــاخ متاشــيا مــع حاجــات املســتعملني عى 
الصعيــد الوطنــي، وطبقــا للقواعــد واملعايــر الدوليــة.

الرصديــة  واالبحــاث  التوقعــات  مبديريــة  تنــاط   •
املهــام التاليــة:

   - القيام باألنشطة املرتبطة مبعلومات األرصاد    
   الجوية والتوقعات الجوية الالزمة لتلبية حاجات    

   املستعملني عى الصعيد الوطني؛
   - ضان التبادل الدويل ملعطيات األرصاد الجوية 
   تطبيقا لالتفاقيات التي صادقت عليها اململكة  

   املغربية؛
   - القيام بالدراسات واألبحاث يف مجال األرصاد 

   الجوية؛
   - السهر عى تطوير األنظمة املعلوماتية يف  مجال

   األرصاد الجوية

• تناط مبديرية أنظمة الرصد املهام التالية:
   - القيام باألنشطة املرتبطة مبعلومات املناخ الالزمة      

   لتلبية حاجات املستعملني عى الصعيد الوطني؛
   - القيام بالدراسات واألبحاث يف مجال علم املناخ؛
   - القيام بدور املرجعية لقياس ومراقبة املعطيات
   الرصدية واملناخية متاشيا مع القواعد واملعاير  

   الدولية؛

ــواطا  ــة أش ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــت املديري قطع
ــاد  ــة لألرص ــو مصلح ــا نح ــل تطوره ــة يف مسلس مهم
ــق  ــى تحقي ــادرة ع ــايل ق ــتوى الع ــن املس ــة م الجوي
ســواء  التحــوالت،  وكانــت  إليهــا.  املســندة  املهــام 
ــة  ــة، مبثاب ــي للمديري ــوين أو التقن عــى املســتوى القان
اســتجابة للتحديــات واإلشــكاالت املتعلقــة بــكل فــرتة.

ــة  ــاي 1992، اىل مصلح ــة، يف م ــول املديري ــكل تح ش
مســرة بصــورة مســتقلة "SEGMA" خطــوة رئيســية 
سياســة   بتبنــي  لهــا  ســمحت  التطــور  عمليــة  يف 
تســويقية وتطويــر خدمــات متعــددة يف مجــاالت 
الطقــس واملنــاخ مــن أجــل مواكبــة متطلبــات رشكائهــا 

ــا. وزبنائه

ولتحقيــق ذلــك ورغبــة منهــا يف تعزيــز نظــام الســهر 
ــة العامــة لألرصــاد الجويــة  الرصــدي، أطلقــت املديري
منــد بدايــة التســعينات خطة لتعزيــز قدراتهــا البرية 
والتقنيــة. اســتندت هــذه الخطــة يف املقــام األول عــى 
توظيــف وتكويــن أطــر ذوي مهــارات عاليــة، ثــم 
ــة  ــة والتكنولوجي ــة التقني ــة التحتي عــى تحديــث البني
)أجهــزة الحوســبة الرقميــة، ونظــم املعلومات، وشــبكة 
الــرادار، وشــبكات الرصــد، الــخ.( وكذلــك عــى تطويــر 

النــامذج العدديــة الجويــة والبحريــة.

ــت  ــا، أصبح ــطتها ومنتجاته ــع أنش ــيع وتنوي ــع توس م
تلبيــة  أجــل  مــن  ماســة  رضورة  القــرب  سياســية 
ــة  ــك نهجــت املديري ــا، لذل ــا وزبنائه ــات رشكائه حاجي
سياســة جهويــة لتوفــر خدماتهــا عــى جميــع الــرتاب 
الوطنــي، وتــم يف هــذا الصــدد إنشــاء أربــع مديريــات 
ــدت  ــم امت ــة يف ســنة 1998 ث ــة لألرصــاد الجوي جهوي
ــر  ــن تطوي ــن م ــنة 2016 ، للتمك ــات س ــتة جه إىل س

ــة. ــات املحلي ــة للحاجي ــات ماءم ــم خدم وتقدي

العـــام 3. السيـــاق 
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ــة  ــة عالي ــة مضاف ــات ذات قيم ــر منتج ــرار وتطوي ــاد الق ــاهم يف اتخ ــات تس ــج لخدم ــز كُمنِت ــل التمي ــن أج و م
للقطاعــات املختلفــة، ركــزت املديريــة العامــة عــى تطويــر األرصــاد الجويــة القطاعيــة املوجهــة ملختلــف 

ــة. ــاه والبيئ ــة واملي ــل الزراع ــن مث ــن االقتصادي الفاعل

ــت  ــة، رشع ــوارث الطبيعي ــار الك ــة آث ــدوق مكافح ــرف صن ــن ط ــم م ــل مه ــل متوي ــنة 2010 وبفض ــن س ــداء م ابت
ــة. ــا التقني ــا ومعداته ــن أجهزته ــد م ــث العدي ــاء وتحدي ــة يف اقتن ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام املديري

ــوج  ــة  ت ــدان األرصــاد الجوي ــة الجــودة يف مي ــة  منهجي ــت املديري ــدة، تبن ــر وحكامــة جدي ــا  نحــو تدب ســعيا منه
ــا يف إدارة الجــودة. هــذا املســار بالحصــول، يف ســنة 2014 ، عــى أول شــهادة للجــودة ISO-9001 لنظامه

ــة  ــة الوطني ــة املديري ــم ترقي ــاء، ت ــتيك وامل ــل واللوجس ــز والنق ــة وزارة التجهي ــادة هيكل ــار إع يف 2020، ويف إط
لألرصــاد الجويــة اىل مديريــة عامــة لألرصــاد الجويــة عــى رأس مديريتــن مركزيتــن. مديريــة التنبــؤات واألبحــاث 

ــة نظــم الرصــد. ــة ومديري الرصدي

2.3 - تنظيمنا 
 يتكــون منظــام املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة عــى املســتوى املركــزي عــى مديريتــن مركزيتــن: مديريــة التنبــؤات 
واألبحــاث الرصديــة )املركــز الوطنــي للتوقعــات، املركــز الوطنــي لألبحــاث الرصديــة وقســم أنظمــة املعلومــات( ومديريــة 
نظــم الرصــد )املركــز الوطنــي للمنــاخ، قســم الشــؤون التقنيــة والتجهيــز وقســم الجــودة والراكــة والتســويق(. وقســم 

الشــؤون املاليــة واالداريــة 

أما عى الصعيد الجهوي فيشتمل عى ست مديريات جهوية لألرصاد الجوية موزعة بالشكل التايل: 
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للشامل الغريب ومقرها يف مدينة الرباط،  •
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للشامل الرقي ومقرها يف مدينة فاس،  •

املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط الغريب ومقرها يف مدينة الدار البيضاء،   •
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط الرقي ومقرها يف مدينة بني مال،   •

املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط ومقرها يف مدينة أغادير، و  •
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للجنوب ومقرها يف مدينة العيون،   •

باإلضافة إىل ذلك يشمل املنظام 44 مركزًا لألرصاد الجوية اإلقليمية.

 Création du
 service

météorologique

 Plan de
 renforcement
 des capacités
 humaines et

techniques

Statut SEGMA  Début de la
régionalisation

 Modernisation
 des

 équipements
techniques

Certification
ISO 9001

 Officialisation
 des services
 régionaux et
provinciaux

 Création du
 service

météorologique

 Plan de
 renforcement
 des capacités
 humaines et

techniques

Statut SEGMA  Début de la
régionalisation

 Modernisation
 des

 équipements
techniques

Certification
ISO 9001

 Officialisation
 des services
 régionaux et
provinciaux

1961 1990 1992 1998 2010 2014 2015

1961 1990 1992 1998 2010 2014 2015

 Création du
 service

météorologique

 Plan de
 renforcement
 des capacités
 humaines et

techniques

Statut SEGMA  Début de la
régionalisation

 Modernisation
 des

 équipements
techniques

Certification
ISO 9001

 La DMN est érigée
 en Direction

Générale
de la Météorologie

1961 1990 1992 1998 2010 2014 2020

3.3 - مواردنا البرشية
فيــام يتعلــق باملــوارد البريــة، تضــم املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة حاليًــا 733 موظًفــا مبعــدل تأطــر يقــارب 34٪ 
كــام ان نســبة املوظفــن عــى املســتوى الجهــوي واإلقليمــي تصــل إىل ٪60. أمــا فيــام يخــص التوزيــع العمــري فــإن 

الفئــة العمريــة فــوق 50 تبلــغ ٪47 مــن مجمــوع القــوى العاملــة، ويتجــاوز متثيــل اإلنــاث ٪31 )الشــكل 2(.

)شكل -2  توزيع املواردالبرية لسنة 2019(
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املشاركة : 
تتيح املشاركة غًىن يف املعارف وبلوغًا للكفاءة يف جو 

من الثقة والمتاسك والتعاون؛ لذا فإهنا تغذي 
المطوحات وتعزز الفخر باالنمتاء مع احلفاظ عىل 

احملفزات الفردية وامجلاعية،

املسؤولية : 
جتعل من املمكن حتقيق األهداف مبستوى عاٍل من 

األداء وتهسم يف تطوير مؤسستنا ويشيع مناًخا من 
الثقة والراحة النفسية لدى لك واحد منا؛

االلزتام : القيـــم
األسـاســية

ميكن من بلوغ الكفاءة والنجاعة ويعزز املصداقية 
والثقة لدى رشاكئنا؛

الشفافية :
تساعد عىل بناء الثقة واملصداقية يف مجيع جهودنا.

المتزي :
المتزي حيقق مستوى عال من اجلودة يف أنشطتنا 
باالستفادة من األخطاء والتجارب عىل حد سواء، 

ويساعد عىل أن نكون مرجعا موثوقا و بارزا.

التــي نتشــاركها يف  تنــا ورؤيتَنــا والقيــَم  إن غايــَة وجودنــا ومهمَّ
املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة قــد أخضعناهــا ملراجعــة معمقــة، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــد تأكيده ونعي

1.4 - غاية الوجود
ــة، نســهر عــى  ــة العامــة لألرصــاد الجوي " نحــن، الفاعلــن يف املديري
مراقبــة أحــوال الجــو والبحــر ومتابعــة تطورهــا، وكــذا الحفــاظ 
ــي املناخــي.  كــام نقــدم بفضــل الســهر العلمــي  ــرتاث الوطن عــى ال

ــة. " ــة مامئ ــة ومناخي ــد جوي ــات رص ــي، خدم والتكنولوج

2.4 - املهمة
" نحــن، يف املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة، ملتزمــون جميًعــا 
ــكات ويف تحســن راحــة  ــاظ عــى األرواح واملمتل باملســاهمة يف الحف
ــة  ــة الحساس ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــب القطاع ــن. ونواك املواطن

ــاد. " ــتدامة للب ــة املس ــم التنمي ــاخ وندع ــس واملن للطق

3.4 - الرؤية االسراتيجية لسنة 2030  
"نتطلــع يف عــام 2030، أن نكــون املرجــع الوطنــي لخدمــات األرصــاد 
الجويــة واملناخيــة ونكــون بفضــل كل فــرد منوذجــاً للتميــز كمصلحــة 

لألرصــاد الجويــة عــى املســتوى الــدويل."

4.4 - القيم األساسية
القيم األساسية التي تعتمدها مؤسستنا لتنفيذ مهامها هي: 4. غاية الوجود، املهمة، الرؤية والقيم األساســّية
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إن تشــخيص ســياق املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة، يوفــر 
جميــع الجوانــب املتعلقــة بالســياق الداخــيل )املعــارف، 
األداء، الثقافــة والقيــم...( وكذلــك العوامــل املتعلقة بالســياق 
السياســية،  بالعوامــل  مرتبطــة  كانــت  ســواء  الخارجــي، 
ــة،  ــة والقانوني ــة، البيئي ــة، التكنولوجي ــة، االجتامعي االقتصادي
ــن  ــاء، املوردي ــواق، العم ــارشة كاألس ــة املب ــة بالبيئ أو مرتبط

ــن. واملنافس

1.5 - محيطنا الداخيل
تعتمــد املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة عــى مــوارد برية 
مؤهلــة وذات خــربة عاليــة، ولهــذا الســبب تســعى يف إطــار 
ــاظ عــى معــدل تأطــر  ــة إىل الحف سياســة مواردهــا البري
مرتفــع، وإعــداد مخطــط للتدريــب والتكويــن املســتمر 
ــة  ــة أهمي ــة العام ــويل املديري ــام ت ــنوات. ك ــاث س ــه ث مدت
ــكار. ــة الدامئــة للتطــور التكنولوجــي ولتشــجيع االبت للمراقب

ــى  ــا ع ــة أيض ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ــر املديري ــام تتوف ك
ــة: ــة عالي ــة وعلمي ــة وتكنولوجي ــة تقني ــة تحتي بني

ــة  ــة لألرصــاد الجوي ــة العام ــاين املديري ــح منشــآت ومب - متن
بيئــة عمــل مناســبة، حيــث متكــن املديريــات الجهويــة 
ــن  ــة م ــاد الجوي ــة األرص ــاد الجوي ــة لألرص ــز اإلقليمي واملراك

ــاء، ــن والزبن ــدة املتعامل ــرب لفائ ــن ق ــات ع ــر خدم توف

العلــوي و  والرصــد  الســطحي،  الرصــد  تفــي شــبكات   -
البحــري للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مبعايــر املنظمــة 
العامليــة لألرصــاد الجويــة )OMM(، وتبــذل املديريــة جهــودا 

ــة هــذه الشــبكات، ــف وتقوي ــرة ودامئــة لتكثي كب

- ميكــن مختــرب القيــاس للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة 
ــة  ــؤرشات الرصدي ــس امل ــي تقي ــات الت ــرة املجس ــن معاي م
األساســية. وقــد تــم تعيــن املختــرب كمركــز إقليمــي ملنطقــة 
إفريقيــا مــن طــرف املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة يقــدم 
املســاعدة التقنيــة يف مجــال املعايــرة وتنميــة القــدرات 

ــة. ــاء يف املنطق ــدول األعض لل

- تعــرف القــدرات الحســابية ومعالجــة املعطيــات ووســائل 
ــة  االتصــال الســلكية والاســلكية التــي تتوفــر عليهــا املديري

تطــورا مســتمرا؛ 

وعى مستوى املوارد البرشية ناحظ:

ــن  ــات املوظف ــط فئ ــيخوخة يف وس ــتوى الش ــاع مس   • ارتف
ومغــادرة عــدد كبــر مــن املوظفــن بســبب بلــوغ ســن 

ــد. التقاع

ــة يف  ــمح مبرون ــة وال تس ــة طويل ــاطر إداري ــامد مس   • اعت
ــدة  ــاءات جدي ــف كف توظي

  • ارتفــاع عــدد املغادريــن مبركــز التنبــؤات مــام يــؤدي اىل 
ــدة  ــال ع ــة خ ــارف املرتاكم ــاع املع ــات وضي ــدان املؤه فق

ســنوات.

وعــى مســتوى األداء فــإن اإلطــار املؤسســايت والقانــوين 
بتوســيع  يســمح  الجويــة ال  لألرصــاد  العامــة  للمديريــة 
ــض  ــبة لبع ــة بالنس ــدويل وخاص ــد ال ــى الصعي ــطتها ع أنش
طلبــات الــدول االفريقيــة، كــام أنــه ال يســمح كذلــك بتطبيــق 
ــاء  ــن الزبن ــتحقاتها م ــرتداد مس ــر واس ــة لتدب ــراءات مرن إج

2.5 - محيطنا الخارجي:
بــن  واحــد  آن  يجمــع يف  للمديريــة  الخارجــي  املحيــط 
امتيــازات التقــارب الجغــرايف للمغــرب مــع مصالــح األرصــاد 
ــن  ــة وب ــا الجهوي ــم مكانته ــدي يدع ــة وال ــة االفريقي الجوي
االكراهــات التــي يفرضهــا التطــور التكنولوجــي الرسيــع 
الــذي يعرفــه ميــدان األرصــاد الجويــة والــذي يتقــدم بخطــى 
ــا باســتمرار والســهر  ــع مــن مجهوداته ــرة تســتدعي الرف كب
ــدان وعــى  ــي يعرفهــا هــذا املي ــرات الت عــى اســتباق التغي

ــطتها. ــد أنش ــة وتجوي ــا العلمي ــة مكانته تقوي

ــكل  ــا بش ــح مواتي ــة أصب ــات الرصدي ــوق املنتج ــام أن س ك
متزايــد للنشــاط التســويقي للمديريــة العامــة و ذلــك بفضل :

  • االرتفــاع املتزايــد لطلبــات الخدمــات الرصديــة وللمنتــوج 
الرصــدي مــن طــرف عــدة قطاعــات 

ــر  ــم املخاط ــن بعل ــف املتدخل ــد ملختل ــامم املتزاي   • االهت
وبالظواهــر القصــوى، وبالكــوارث الطبيعيــة ...إلــخ 

  • االرتبــاط الوثيــق و املتزايــد للخدمــات الرصديــة بظاهــرة 
التغــرات املناخيــة 

ــاس  ــاخ و القي ــة للمن ــز جهوي ــى مراك ــة ع ــر املديري - تتوف
ــاد  ــة لألرص ــة العاملي ــة للمنظم ــال تابع ــن و االتص و التكوي
الجويــة تحظــى بأهميــة كبــرة حيــث وصــل صيتهــا اىل 

ــة؛  ــدول االفريقي ــف ال مختل

- تواصــل املديريــة العامــة لألرصــاد الجهويــة مجهوداتهــا يف 
مجــال النمذجــة العدديــة للطقــس وذلــك بتفعيــل مناذجهــا 
ــخ،( ويف  ــن، أروم، وارف، ال ــا )عــاء الدي املتطــورة نذكــر منه
هــذا املجــال طــورت عــدة منــاذج عدديــة ذات مجــال  دقيــق 
ــدة  ــات جدي ــر تقني ــم( باإلضافــة اىل تطوي تصــل إىل )1.3 كل
ــي  ــات، والت ــؤات املجموع ــدى كتنب ــطة امل ــؤات املتوس للتنب
ــة  ــر املحلي ــة بالظواه ــؤات الخاص ــن التنب ــن تحس ــن م متك

ــاب، ــة والضب كالعواصــف الرعدي

- قامــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة بوضــع أول 
تقييــم للكربــون وذلــك يف إطــار مســاهمتها يف تبنــي مبــدأ 

مســؤولية اإلدارة البيئيــة.

وعمومــا فمــن خــال تحليــل SWOT يتضــح ان هنــاك بعض 
النواقــص التــي ســتكون موضــع برامــج عمل تحســينية:

إن قــوة تســويق املنتجــات الرصديــة تتطلــب التفاتــة هامــة 
فيــام يخــص: 

للزبنــاء  املســتجدة  املتطلبــات  مــع  التفاعــل  تحســن   •
ــخ....(  ــص إل ــع، التخصي ــل، التنوي ــم، التواص ــكل، الدع )الش

ــرف  ــن ط ــة م ــات املقدم ــة الخدم ــة وكلف ــن تعريف • تحي
ــة لتتــامىش مــع املتطلبــات  ــة العامــة لألرصــاد الجوي املديري

ــة  ــة الحالي ــة والتكنولوجي ــة واالجتامعي االقتصادي

ــة  ــة العام ــوي للمديري ــور الق ــد الحض ــى تأكي ــل ع • العم
ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــة ع ــاد الجوي لألرص

  • التوســع الكبــر الــذي عرفــه مجــال املاحــة الجويــة 
وكــذا الرتســانة القويــة التــي تــم وضعهــا لتحديــد الخدمــات 

ــال. ــذا املج ــة يف ه الرصدي

أمــا بالنســبة لإلكراهــات التــي تواجههــا هــذه املديريــة 
يف: فتتمثــل 

  • إمكانيــة الولــوج الرسيــع واملجــاين للمعطيــات الرصديــة 
عــى االنرتنيــت والــذي خلــق نوعــا مــن املنافســة مــع بعــض 
ــات حــول  ــر معلوم ــي تعمــد اىل ن ــركات الخاصــة والت ال
ــاد  ــة لألرص ــة العام ــا وان املديري ــة. خصوص ــاد الجوي األرص
الرصديــة  قانــون يحمــي منتوجاتهــا  اىل  تفتقــر  الجويــة 
ويعطيهــا كافــة الصاحيــات إلنتــاج وتوزيــع املعلومــات 

ــة. ــرف الدول ــن ط ــدة م ــة ومعتم ــة مختص كجه

حاميــة  عــدم  يشــكله  الــذي  التكنولوجــي  الخطــر   •   
املعطيــات الرصديــة وضــامن اســتقالية السلســلة العملياتيــة 

ملنتوجهــا عــى املســتوى الخارجــي.

  • الخطــورة التــي تشــكلها البنيــات التحتيــة ملصالــح األرصاد 
الجويــة وانعكاســها عــى اســتمرارية العمل.

  • العجــز الــذي تعرفــه امليزانيــة املخصصــة لألرصــاد الجويــة 
والــذي يعرضهــا لعــدة اكراهــات. 

3.5 - تحليل الفئات املهتمة:
ــة  ــة عمومي ــة، كمصلح ــاد الجوي ــة لألرص ــة العام ان املديري
وكمــزود رئيــي للخدمــات العموميــة، تتطــور باســتمرار 
وتتجــاوب مــع مختلــف املتدخلــن االقتصاديــن واالجتامعين 
أو غــر مبــارشة عــى  والذيــن يؤثــرون بصفــة مبــارشة 
ــات  ــن طــرف الفئ ــج املرجــوة م ــى النتائ ــذا ع أنشــطتها وك
املهتمــة وامللحــة، وذلــك بتنســيق مــع املؤسســات العموميــة، 
الســلطات املحليــة، املنظــامت الدوليــة، وســائل االعــام 
ــاء ومقدمــي الخدمــات واملســتعملن  واالتصــال وأيضــا الزبن

ــخ.... ال

5. تحليل السياق
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وقــد قامــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مــن خــال تنظيــم ورشــة عمــل يف مــارس 2019 مبســاهمة أطــر املديريــة بتحديــد 
ــم  ــام مبتطلباته ــن أجــل االمل ــك م ــة، وذل ــا املديري ــي تقدمه ــات الت ــف الخدم ــة مبختل ــة وامللحــة ذات الصل ــات املعني ــع الفئ جمي
الرضوريــة مــن جهــة ومعرفــة االمكانيــات املتاحــة لديهــم مــن جهــة أخــرى ويوضــح الرســم البيــاين االيت مختلــف الفئــات املعنيــة 

عــى الصعيــد الداخــيل والخارجــي للمديريــة. 

املعنيــة  الفئــات  هــذه  تحليــل  إن 
وانتظاراتهــا يعتــرب مرحلــة مهمــة قبــل 
وضــع التصميــم االســرتاتيجي للمديريــة 
ويف هــذا اإلطــار تــم تحديــد محوريــن 

أساســين:
  • األهميــة: وتتضــح مــن خــال االهتــامم 
الــذي توليــه الفئــات املهتمــة وامللحــة 
لتفــوق املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة 

ــا. ــق أهدافه خــال تحقي

  • القــدرة: وتتمثــل يف درجــة تأثــر الفئات 
ــايب  ــلبي أو إيج ــكل س ــواء بش ــة س املهتم
ــة  ــة باملديري ــام املنوط ــق امله ــى تحقي ع

ــة. ــة لألرصــاد الجوي العام
ــم  ــة ت ــة وملح ــة مهتم ــكل فئ ــبة ل  بالنس
ــح  ــم 1( يوض ــدول رق ــم )الج ــع تقيي وض
درجــة االهتــامم والقــدرة التــي متلكهــا 
ــة العامــة.  ــة مــع مســتقبل املديري باملقارن
ــيتم  ــي س ــاور الت ــة املح ــن طبيع ــو يب فه
وضعهــا للتحكــم بشــكل إيجــايب يف أدائهــا. 

جدول1: تحليل الفئات املهتمة وامللحة باملديرية العامة لألرصاد الجوية

القــــدرة
مرتــــفـع 

الضعف

ضعــــيــف 

القوة

• الفرقاء االجمتاعيني
• السلطات الرتابية  

         حتديد وتلبية االحتياجات اخلصوصية هلذه الفائت 
املهمتة وامللحة يعترب فرصة لتطوير مستويات اهمتامهم مع 

جتنب التأثريات السلبية املستقبلية

• الوزارة الوصية
• الزبناء/ املكتب الوطين لملطارات

• االدارة
• الدولة

• املوظفني
 

        التعاون مع الفائت املهمتة مهم لضامن دمعها

•  املواطنني
• الرشاكء املؤسساتيني

• وسائل االعالم  

        مراقبة الفائت املهمتة يف حالة تغري مستويات قدرهتا و / أو 
اهمتامها مع االجراءات املتخذة من طرفها وكذا أمهيهتا عىل املستوى 

الوطين 

• مقديم اخلدمات
• مؤسسات التكوين
• املنمظات الدولية

             التواصل مع هذه الفائت املهمتة رضوري للحفاظ عىل األمهية 
اليت تولهيا لنجاح املديرية ومتزيها يف الوقت نفسه ميكن أن تكون 

مراقبهتا إجيابية يف حالة اكتساب أحد الفائت املهمتة لملزيد من القدرة.

ام
ــــ

مـــ
تـــ

هـــ
اال

   

1.6 - الرهانات 
ــن  ــد م ــذل املزي ــاخ القصــوى: ب أحــوال الطقــس واملن

ــر ــذه املخاط ــد إلدارة ه الجه

 )OMM( كشــف إعــان املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة
لســنة 2018 بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي أن الســنوات 2015 
إىل 2018 هــي االربــع ســنوات األكــر حــرارة عــى اإلطــاق، 
مــام يؤكــد اســتمرار االحــرتار العاملــي. ووفًقــا لتقريــر 2018 
عــن املخاطــر العامليــة الــذي نــره املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي، فــان الظواهــر املناخيــة القصــوى تعتــرب أهــم 

ــة. ــي تواجــه البري املخاطــر الت

ومــن خــال املســاهمة التــي تــم تحديدهــا عــى املســتوى 
الوطنــي للمغــرب )CDN(، ونظــرا للهشاشــة الشــديدة آلثــار 
التغــر املناخــي، تســعى اململكــة إىل التقليــص مــن مخاطــر 
ــار باإلضافــة اىل اعتــامد إجــراءات التكيــف والتخفيــف. اآلث

إن املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة واعيــة مبســؤوليتها 
ودورهــا الحاســم يف تحقيــق األهداف املســطرة يف املســاهمة 
التــي تــم تحديدهــا عــى املســتوى الوطنــي CDN، ملزمــة  
بالقــدرة يف املســاهمة يف إنتــاج البيانــات باإلضافــة اىل تطويــر 

حلــول اســتباقية إلدارة مخاطــر املنــاخ.

لذلــك فإننــا نتخــدد مــن املعرفــة والتنبــؤ مبخاطــر الطقــس 
واملنــاخ، محــوًرا رئيســيًا للفــرتة االســرتاتيجية الجديــدة، مــام 
سيســاهم يف الجهــود الوطنيــة لتعزيــز املرونــة والتكيــف مــع 

املخاطــر املناخيــة.

الســياق الــدويل وتحديات أهــداف التنمية املســتدامة: 
إحتيــاج غــر مســبوق للمعلومــات والخدمــات التخــاذ 

القرار.

ــة املســتدامة لعــام 2030 املعتمــدة مــن  تعــد خطــة التنمي
قبــل األمــم املتحــدة عــام 2015، واتفــاق باريــس بشــأن تغــر 
املنــاخ وإطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث -2015

2030 الــذي تــم اعتــامده يف املؤمتــر العاملــي الثالــث لألمــم 
ــي  ــتوى العامل ــى املس ــات ع ــا الي ــام 2015، كله ــدة ع املتح
يتوقــف تنفيذهــا عــى معلومــات وخدمــات الطقــس واملناخ 

التــي تقدمهــا مصالــح األرصــاد الجويــة.

ــل  ــدويل، ب ــي بهــذا العمــل ال إن املغــرب ليــس بالغــر املعن
ــل يف  ــدي املتمث ــه التح ــة تواج ــإن اململك ــس، ف ــى العك ع

ــا يف  ــة املســتدامة مــن خــال دمجه ــق أهــداف التنمي تحقي
ــة العامــة  ــان املديري ــة. ويف هــذا اإلطــار ف سياســاتها الوطني
ــل  ــن اج ــه م ــة تؤدي ــم للغاي ــا دور مه ــة له ــاد الجوي لألرص
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــال 
إعــداد مجموعــة مــن اليــات اتخــاذ القــرار والخدمــات 
املبتكــرة والتنافســية ملختلــف القطاعــات االســرتاتيجية مثــل 
ــتعتمد  ــذاء. س ــاج الغ ــة وإنت ــاء والصح ــة امل ــل والطاق النق
ــة  ــاد الجوي ــال األرص ــث يف مج ــى البح ــات ع ــذه الخدم ه
مــع  الــراكات  وتعزيــز  الصلــة  ذات  والعلــوم  واملنــاخ 

ــة. ــة والدولي ــث الوطني ــز البح ــات ومراك الجامع

التحــوالت  الرقمــي:  والتطــور  الناشــئة  التقنيــات 
املتوقعــة

تدقيــق  ميكــن  والتكنولوجــي،  العلمــي  التقــدم  بفضــل 
معلومــات وخدمــات األرصــاد الجويــة واملناخيــة وتطويرهــا 

ــر. ــكل كب ــاول بش ــا يف املتن وجعله

ــتعملن  ــارات املس ــات وانتظ ــإن احتياج ــياق، ف ــذا الس يف ه
والعمــاء املتزايــدة تتطلــب جهــًدا كبــرا وغــر مســبوق مــن 

اجــل مامئــة الخدمــة بشــكل مســتمر.

ــث  ــدة، حي ــة جدي ــل حقب ــن ندخ ــر فنح ــب آخ ــن جان و م
ميكــن أن يكــون لابتــكارات املختلفــة القامئــة عــى اإلنرتنــت 
تأثــر كبــر عــى خدمــات االرصــاد الجويــة. فالبيانــات الكبرة 
)big data(، إنرتنــت األشــياء )IoT(، الــذكاء االصطناعــي 
)AI(، ســتؤدي اىل تغيــر عميــق يف الجوانــب املتعلقــة بجمــع 

البيانــات وإدارتهــا وتحليلهــا وأرشــفتها وحاميتهــا.

ــة  ــتعد املديري ــة، تس ــتمرار هــذه الديناميكي ــن أجــل اس وم
كبــر مــن  الجويــة لاســتفادة بشــكل  العامــة لألرصــاد 
التقنيــات املســتجدة مــن خــال وضــع نجــاح التحــول 
ــة  ــول املصمم ــدات والحل ــة واملع ــة التحتي ــي يف البني الرقم

إســرتاتيجية. كأولويــة 

6. الرهانات والخيارات االســراتيجية
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الوزارة 
الوصية

االدارة

الدولة

املوظفني

الفرقاء 
االجمتاعيني

الزبناء

مقدمي 
الخدمات

السلطات 
المحلية

وسائل 
االعالم

الرشاكء
املؤسساتيون

املواطنون

املنمظات
العاملية

مؤسسات
التكوين

الفئات املعنية للمديرية العامة لألرصاد الجوية
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◆ تحســني التنبــؤ واإلنــذار الرصــدي وتعزيــز التحســيس لــدى الفاعلــني والتواصــل 
ملواجهــة الظواهــر الخطــرة.

◆ املســاهمة يف الجهــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز املرونــة والتكيــف مــع املخاطــر 
املناخية.

◆ اســتثار التطــور الحاصــل يف مجــال التنبــؤات العدديــة ونظــم الرصــد لتحســني 
جــودة النــاذج.

◆ تعزيز نظام الرصد وتحسني تغطية وتوافر البيانات الرصدية
ــائل الحســاب، وأدوات  ــات، ووس ــام املعلوم ــل مســتوى لنظ ــى أفض ــاظ ع ◆ الحف

ــات نقــل ومعالجــة وعــرض البيان

◆ جعل األمتتة رافعة للتنمية والكفاءة

◆ اللحــاق بالتطــور التكنولوجــي يف ميــدان معالجــة البيانــات )البيانــات الضخمــة، 
الــذكاء االصطناعــي، نظــم املعلومــات، إلــخ.(

◆ تطوير تقييم املعلومة الرصدية

2.6 - املحاور االسراتيجية

ملعالجــة القضايــا التــي تــم تحديدهــا أثنــاء تحليــل التشــخيص االســرتاتيجي للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة والقضايــا الناشــئة، 
تــم تحديــد ثاثــة محــاور تهــم املجــاالت الرئيســية التاليــة:

• مخاطر الطقس واملناخ،
• القدرة التنافسية لخدماتنا ومنتجاتنا،

• متوضعنا عى املستوى الدويل والحكامة واألداء التنظيمي وتعزيز رأس املال البري لدينا

وستساهم هذه املحاور يف التنمية املستدامة للباد، وأمن القطاعات االسرتاتيجية وتحسن رفاهية املواطن

يف ســياق تغــر املنــاخ وزيــادة ظواهــر األرصــاد الجويــة ذات املخاطــر العاليــة، تــدرك املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة دورهــا 
كعامــل رئيــي يف اإلدارة االســتباقية ملخاطــر الطقــس واملنــاخ. مــا يســتوجب عليهــا أن تكــون قــادرة عــى املســاهمة يف إنتــاج 
ــة، ومــن خــالل  ــة والتقني ــك باالعتــاد عــى أنشــطتها العلمي ــاخ، وذل ــول اســتباقية إلدارة مخاطــر املن ــر حل ــات ويف تطوي البيان
التحســني املســتمر لنظــم التنبــؤ واإلنــذار، وكذلــك مــن خــالل االســتمرار يف االســتثار يف البنيــة التحتيــة الالزمــة للقيــام بأنشــطتها 

العلميــة والتشــغيلية، وال ســيا يف نظــم الرصــد، ووســائل الحســاب، ونظــم اإلرســال واملعالجــة وعــرض البيانــات.
لذلــك نجعــل املعرفــة والتنبــؤ مبخاطــر الطقــس واملنــاخ، محــوًرا رئيســًيا للفــرة االســراتيجية الجديــدة مــا سيســاهم يف الجهــود 

الوطنيــة لتعزيــز املرونــة والتكيــف مــع املخاطــر املناخيــة.

* وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور األول عر 3 أولويات و 8 أهداف اسراتيجية 

� 1.2.6. املحور األول: معرفة وتوقع مخاطر الطقس واملناخ

تعــد معلومــات األرصــاد الجويــة واملناخيــة رضوريــة لتتبــع ومواكبــة واملســاهمة يف أهــداف التنميــة املســتدامة يف البــالد.  كــا 
ان لألرصــاد الجويــة الوطنيــة دور مهــًم للغايــة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدام وذلــك مــن خــالل ايجادهــا الحلــول القــادرة 
عــى تحســني نوعيــة حيــاة النــاس وسيشــمل ذلــك إعــداد مجموعــة مــن خدمــات صنــع القــرار واالبتــكار والتنافســية ملختلــف 
ــة يف  ــات عــى األنشــطة البحثي ــد هــذه الخدم ــذاء. وتعتم ــاج الغ ــاه والصحــة وإنت ــة واملي ــل الطاق ــات االســراتيجية مث القطاع
مجــاالت األرصــاد الجويــة واملنــاخ والعلــوم ذات الصلــة وتعزيــز الــرشاكات مــع الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة والدوليــة.

* وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور الثاين عر 3 أولويات و 6 أهداف اسراتيجية

� 2.2.6. املحور 2: خدمات تعتمد عى االبتكار والتنافسية من اجل اتخاذ القرار

املساهمة يف تقليص 
املخاطر املتعلقة 
بالطقس واملناخ

تحديث البنية 
التحتية وترقيتها

ترسيع التطور الرقمي 
لألرصاد الجوية الوطنية

�

�

�

ــاهمة  ــة واملس ــات الحيوي ــرار يف القطاع ــع الق ــة صن ــهيل عملي ◆ تس
ــة  ــة ومناخي ــات رصدي ــر خدم ــالل توف ــن خ ــني م ــة املواطن يف رفاهي

ــبة ــرة ومناس مبتك
◆ توفــر دعــم مبتكــر وعــايل الجــودة للمالحــة الجويــة لتلبيــة 

الدوليــة املتناميــة واملعايــر  القطــاع  احتياجــات هــذا 

الحديثــة  التكنولوجيــة  بنــاًء عــى  التجــاري  العــرض  تحديــث   ◆
الرقمــي والتســويق 

ــتاع إىل  ــالل االس ــن خ ــم م ــة عدده ــاء و تنمي ــاض بالزبن ◆ االحتف
املســتخدمني، املراقبــة التنافســية وسياســة القــرب

◆ تطويــر قــوة املبيعــات وتعزيــز ثقافــة خدمــة املســتخدم باالعتــاد 
عــى نظــام قيــم املديريــة

ــوم  ــاخ والعل ــاد واملن ــاالت األرص ــة يف مج ــطة البحثي ــز األنش ◆ تعزي
ــاث  ــات األبح ــات ومؤسس ــع الجامع ــة م ــز الرشاك ــة وتعزي ذات الصل

ــة ــة والدولي الوطني

رفع القيمة السوسيو 
اقتصادية للخدمات 
واملنتجات الخاصة 

بالطقس واملناخ

دعم منوذج تجاري جديد 
يتمحور حول الخدمات

العمل عى جعل أنشطة 
البحث والتطوير رافعة 

لتحسني الخدمات املرتبطة 
بالطقس و املناخ 
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ــدة يف خدمــة املجتمــع، مــع  ــا الجدي ــة طموحاته ــر عــى الوســائل الالزمــة لتلبي ــة أن تتوف ــة الوطني يجــب عــى األرصــاد الجوي
متابعــة اإلدارة الصارمــة للمــوارد. ويف هــذا الســياق، فــان التحــدي املتمثــل يف تجديــد الكفــاءات، املرتبــط باإلحالــة عــى التقاعــد، 
ــوذج  ــر يف من ــادة التفك ــة إع ــاد الجوي ــة لالرص ــة العام ــى املديري ــتوجب ع ــدة، يس ــا األدوات الجدي ــي توفره ــات الت واإلمكاني
املــوارد البرشيــة، وتحســني وضــع الحكامــة واتبــاع سياســتها لتحديــد التموضــع عــى املســتوى الــدويل وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة 

الحكوميــة. كــا ينبغــي تحســني الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص ملواجهــة التحديــات الناشــئة

وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور الثاين عر 3 أولويات و7 أهداف اسراتيجية

� 3.2.6. املحور 3: الرشاكة والحكامة واألداء الجيد 

�

�

�

ــال  ــة يف مج ــة العامل ــوكاالت الدولي ــع ال ــة م ــدويل والرشاك ــاون ال ــز التع ◆ تعزي
األرصــاد الجويــة والعلــوم ذات الصلــة لبنــاء القــدرات االســتفادة مــن األدوات 

واألســاليب
◆ تطويــر التعــاون مــع أفريقيــا وتعزيــز املراكــز اإلقليميــة للمنظمــة العامليــة 

لألرصــاد الجويــة التــي تحتضنهــا املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة 

◆ تحسني نظام االدارة للمديرية العامة لألرصاد الجوية
◆ العمل عى دمج نهج الجندرة يف مشاريع األرصاد الجوية الوطنية 

◆ تعزيز فرص الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

◆ تحسني نظام إدارة املوارد البرشية للمديرية العامة لألرصاد الجوية
◆ تعزيــز التدريــب املســتمر وتنميــة املهــارات وتعزيــز املهــارات الجاعيــة ملواكبــة 

مســتجدات املهنــة

تكريس مكانة املديرية 
العامة لألرصاد الجوية 

عى املستوى الدويل 

جعل الحوكمة رافعة 
لألداء التنظيمي

االعتاد عى موارد 
برشية مؤهلة مندمجة 

وقادرة عى التكيف 
والتجديد

ــط  ــة التخطي ــيًا يف عملي ــا أساس ــم مكونً ــة والتقيي ــام املراقب ــد نظ يع
ــة  ــم مــؤرشات عــن حال االســرتاتيجي )الفصــل 2(. الهــدف هــو تقدي
وجــودة تقــدم املشــاريع/اإلجراءات )املراقبــة(، وتحديــد الكفــاءة 
واالســتدامة  والبيئــي  واالقتصــادي  االجتامعــي  واألثــر  والفعاليــة 
وأهميــة هــذه املشــاريع/ اإلجــراءات باملقارنــة باألهــداف املحــددة يف 

ــم(. ــة )التقيي البداي

تهدف املراقبة و التقييم إىل :

ــى  ــم ع ــج القائ ــاع النه ــراءات باتب ــاريع / اإلج ــذ املش ــم تنفي ◆ دع
ــن األداء. ــه وتحس ــة لتوجي األدل

◆ املساهمة يف التعلم التنظيمي وتبادل املعارف

◆ إتاحــة الفرصــة ألصحــاب املصلحــة إلبــداء رأيهــم وتصورهــم 
بخصــوص العمــل املنجــز،

◆ الرتويج للعمل واالحتفال باملنجزات من خال عرض نجاحاتنا

ــن  ــرتاتيجية م ــة االس ــذه الخط ــم له ــة و التقيي ــام املراقب ــيمكن نظ س
التحقــق عــى املســتوى االســرتاتيجي بالتقــدم نحــو تحقيــق الرؤيــة، 
وعــى املســتوى التشــغييل مــن تتبــع تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية 

املحــددة مــن خــال عــدد مــن املــؤرشات و/ أو املعــامل.

ــذا  ــامل وك ــن املــؤرشات واملع ــة م ــد مجموع ــم تحدي ــك، ت ــام بذل للقي
ــة. ــة الزمني ــرتدد / املهل ــا وأيضــا ال ــة به ــات املعني الجه

7. املراقبة والتقييم
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 دد89لا لوؤسملا ملاعم وأ تارشؤم فد(لا ة&ولوألا

 ويسوسلا ةميقلا عفر

 تامدbEل ةيداصتقا

 ةصاE[ا تاجتنملاو

 خانملاو سقطلاب

 ab رارقلا عنص ةيلمع ليEس6

 ab ةمHاسملاو ة9ويIcا تاعاطقلا

 i$فوت لالخ نم ن$نطاوملا ةيHافر

 ةركتبم ةيخانمو ةيدصر تامدخ

 ةبسانمو

 ةديدIpا ةروطملا تاجتنملا ددع

 عاطق لüل ةEجوملا
يونس ق9وسPلاو ةكارشلا و ةدوIpا مسق  

 ةدوIpا kbاعو ركتبم معد i$فوت

 تاجايتحا ةيبلتل ة9وIpا ةحالملل

Hياعملاو ةيمانتملا عاطقلا اذ$i 

 ةيلودلا

 

 ةحالملا عاطقل ھجوملا ؤب*تلا ةجيPن

 )TAF(و )TEMSI( ة9وIpا

يونس تاؤب*تلل [\طولا زكرملا  ةEجوملا تاراذنإلا حاجن لدعم 

 .SIGMET ة9وIpا ةحالملل

 ة9وIpا ةحالملا تاجتنم ددع

 مدختسملل ةحاتملا ةديدIpا

 عاطق( ءالمعلا اضرل ماعلا لدعملا

 )ناi$طلا

 ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق

 ة9وIpEا تا9ريدملا \
يونس  

 يراجت جذومن معد

 لوح روحمتي ديدج

 تامدE[ا

 

 ìtع ًءانب يراجتلا ضرعلا ثيدحت

 ق9وسPلاو ةثيدIcا ةيجولونكتلا

 [øقرلا

 ةينوîiكلإلا ةباوبلا ليغش6 :ملعم

 ةينطولا ة9وIpا داصرألل
  تامولعملا مظن مسق

 تاعيبملا ةصنم ليغش6 :ملعم

 ةيمقرلا
  ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق

 مHددع ةيمنتو ءان¿زلاب ظافتحالا

 ktإ عامتسالا لالخ نم

 ةيسفانتلا ةبقارملا ،ن$مدختسملا

 برقلا ةسايسو

 

 مت [Éلا دوقعلل ة9وئملا ةبس*لا

 ا√¬يسحتو اHديدجت

يونس ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق  
 تالماعملا مقر ومنل يونسلا لدعملا

 kbامجإلا

 ةفاقث ز9زع6و تاعيبملا ةوق ر9وطت

 ìtع دامتعالاب مدختسملا ةمدخ

 ة9ريدملا ميق ماظن

 ìtع ن$¿ردملا صاƒJألا ددع

 ق9وسPلاو ق9وسPلا تاينقت
 \ ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق

 ة9وIpEا تا9ريدملا

يونس  
 

 مت [Éلا ةديدIpا دوقعلا ددع

 اEماربا

 ماعلا ءالمعلا اضر لدعم

 لعج lmع لمعلا

 ثحبلا ةطشnأ

 ةعفار ر&وطتلاو

 تامدE[ا نpسحتل

 سقطلاب ةطبترملا

  خانملاو

 تالاجم ab ةيثحبلا ةطش∆ألا ز9زع6

 تاذ مولعلاو خانملاو داصرألا

 عم ةكارشلا ز9زع6و ةلصلا

 ثاحبألا تاسسؤمو تاعماIpا

 ةيلودلاو ةينطولا

 عßراشملاو تاعوبطملا ددع روطت

 ايلخاد ىرجت [Éلا ةيثحبلا
يونس    ةيدصرلا ثاحبألل [\طولا زكرملا  

 متت [Éلا ةيثحبلا عßراشملا ددع روطت

 ةيثحبلا تامظنملاو تاعماIpا عم

 ةيلودلاو ةينطولا

يونس    ةيدصرلا ثاحبألل [\طولا زكرملا  

 

 

 

 

 

 

 

 دد89لا لوؤسملا ملاعم وأ تارشؤم فد(لا ة&ولوألا

 ة&ريدملا ةناsم سVركت

 داصرألل ةماعلا

 ىوتسملا lmع ة&و^[ا

 <uودلا

 ةكارشلاو kbودلا نواعتلا ز9زع6

 ab ةلماعلا ةيلودلا تالا§ولا عم

 مولعلاو ة9وIpا داصرألا لاجم

 تاردقلا ءانبل ةلصلا تاذ

 بيلاسألاو تاودألا نم ةدافتسالا

 لمعو تارود ab ن$كراشملا ددع

 ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا

 kbودلا نواعتلا

 
يونس  ةزجنملا ي»انثلا نواعتلا ةطش∆ا ددع 

 فرط نم ةفاضتسملا تاودنلا ددع

 ة9ريدملا

 ز9زع6و ايق9رفأ عم نواعتلا ر9وطت

 ةمظنملل ةيميلقإلا زكارملا

 [Éلا ة9وIpا داصرألل ةيملاعلا

 داصرألل ةماعلا ة9ريدملا ا√¬ضتحت

  ة9وIpا

 ìtع ةزجنملا نواعتلا ةطش∆أ ددع

 يق9رفألا ىوتسملا
 kbودلا نواعتلا

 

 

يونس  ةمظنملل ةيميلقإلا زكارملا ددع 

 [Éلا ة9وIpا داصرألل ةيملاعلا

 داصرألل ةماعلا ة9ريدملا ا√¬ضتحت

 ة9وIpا

 ةعفار ةمكوv[ا لعج

 YZيظنتلا ءادألل

 ة9ريدملل ةرادالا ماظن ن$سحت

 ة9وIpا داصرألل ةماعلا

 ةعجارم حاîiقا ةدوسم ميدقت :ملعم

 ة9وIpا داصرألل ي∆وناقلا راطإلا

 ةصتxJا تاpE®ل ةينطولا
 2020 ةیوجلا داصرألل ةماعلا ةیریدملا

 ةرادإ ماظن ةداEش ìtع ظافIcا

 ةدوIpا
يونس ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق  

قفو ةيلامجإلا ءادألا ةجرد
ً

 i$ياعمل ا

 ä EFQM$متلا جذومن
نیماع لك ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق  

 ةیرادالاو ةیلاملا نوؤشلا مسق ماîäلالا لدعم
يونس ة9وIpEا تا9ريدملا \  

 رادصالا لدعم

 ab ةردنIpا ÀÃن جمد ìtع لمعلا

  ةينطولا ة9وIpا داصرألا عßراشم

 ن$عÕ تذخأ [Éلا عßراشملا ددع

 عونلا نوكم رابتعالا
يونس ةیرادالاو ةیلاملا نوؤشلا مسق  

 ن$ب ةكارشلا صرف ز9زع6

 صاIJاو ماعلا ن$عاطقلا

 ن$ب ةمhiملا تا§ارشلا ددع

 صاIJاو ماعلا ن$عاطقلا
 ةیرادالاو ةیلاملا نوؤشلا مسق

يونس  
 

 دراوم lmع دامتعالا

 ةل;ؤم ة&رش}

 lmع ةرداقو ةجمدنم

 ديدجتلاو فيكتلا

 

 

 ة9رشáلا دراوملا ةرادإ ماظن ن$سحت

 ة9وIpا داصرألل ةماعلا ة9ريدملل

 دراوملا تاجايتحا ةيبلت لدعم

 ة9رشáلا

 ةیرادالاو ةیلاملا نوؤشلا مسق
 

يونس  

يونس ن$فظوملا دنع بيغتلا لدعم  
 kbاIcا عضولا ن$ب تاوجفلا

 ةطخ( عقوتملا ìbبقتسملاو

 )فيظوتلا

يونس  

 ةيمنتو رمتسملا ب9ردتلا ز9زع6

 ةيعامIpا تاراEملا ز9زع6و تاراEملا

 ةنEملا تادجتسم ةبكاومل

 

يونس ةیرادالاو ةیلاملا نوؤشلا مسق رمتسملا ب9ردتلل لجر/مايأ ددع  

 

 

 

 

 دد89لا لوؤسملا ملاعم وأ تارشؤم فد(لا ة&ولوألا

 صيلقت <= ةم;اسملا

 ةقلعتملا رطاDEا

 خانملاو سقطلاب

 يدصرلا راذنإلاو ؤب*تلا ن$سحت

 ن$لعافلا ىدل س:سحتلا ز9زع6و

 رHاوظلا ةEجاومل لصاوتلاو

 .ةرطIJا

 مايأ ةثالثل تاؤب*تلا ةجيPن لدعم
 تاؤب*تلل [\طولا زكرملا

 
 يونس

 تالاIcا ab راذنإلل ةطسوتملا ةدملا

 ةماعلا ةيداعلا
يونس تاؤب*تلل [\طولا زكرملا  

 تالاح ab ةيلصاوتلا تالخدتلا ددع

 .رمحألا وأ kbاقتhiلا راذنإلا
يونس ق9وسPلاو ةكارشلاو ةدوIpا مسق  

 ةينطولا دوIpEا ab ةمHاسملا

 فيكتلاو ةنورملا ز9زعkt 6إ ةيمارلا

 .ةيخانملا رطاxJا عم

 ،تاساردلا( تاءارجإلا ددع

 ،تاروش*ملا ،تاودنلا ab ةكراشملا

 .�bانملا i$غتلاب ةقلعتملا )...

يونس خانملل [\طولا زكرملا  

 ab لصاIcا روطتلا رامثPسا

 مظنو ةيددعلا تاؤب*تلا لاجم

 .جذامنلا ةدوج ن$سحتل دصرلا

 مت [Éلا ةديدIpا تارادصالا ددع

 اEجاردا
يونس    ةيدصرلا ثاحبألل [\طولا         زكرملا  

يونس    ةيدصرلا ثاحبألل [\طولا زكرملا ةديدIpا ةجذمنلا تاودأ ددع  

 ةيتحتلا ةيQبلا ثيدحت

  اSTيقرتو

 ن$سحتو دصرلا ماظن ز9زع6

 ةيدصرلا تانايبلا رفاوتو ةيطغ6

 تيáثت تاجايتحا ةيبلت لدعم

 يوIpا دصرلا مظن ثيدحتو

 \E$äجتلاو ةينقتلا نوؤشلا مسق

 ة9وIpEا تا9ريدملا
يونس  

 ة9رضIcا تايدلبلا ةيطغ6 لدعم

 ةيكيتاموتوألا تاطxcاب

 \E$äجتلاو ةينقتلا نوؤشلا مسق

 ة9وIpEا تا9ريدملا
يونس  

 ةيخانملا تانايبلا رفاوت لدعم

 ةيساسألا
يونس خانملل [\طولا زكرملا  

 ìtع VIGIOBS تانايب رفاوت لدعم

 ت:نîiنألا
يونس تاؤب*تلل [\طولا زكرملا  

 ىوتسم لضفأ ìtع ظافIcا

 لئاسوو ،تامولعملا ماظنل

 ةIpاعمو لقن تاودأو ،باسIcا

 تانايبلا ضرعو

 لاسرإلا بيáص عافترا لدعم

 تامولعملا مظن مسق

2023 
 2023 تالاصتالا ةفلüت ضافخنا لدعم

 2022 تانايبلا زكرم ليغش6 :ملعملا

 2022 تانايبلا ضرع ماظن ديدجت :ملعملا

 ةبسوIcا ةردق ةدا9ز :ملعملا

 تاونس 8 ل§ ةفشرألاو
2021 

UرسVقرلا روطتلا عYZ 

 ة&و^[ا داصرألل

 ةينطولا

 ةيمنتلل ةعفار ةتمتألا لعج

 ةءافكلاو
 ةتمتألا عßراشم ددع

 مظنو   ةيدصرلا ثاحبألل [\طولا زكرملا

 ة9وIpEا تا9ريدملا \تامولعملا
يونس  

 b ab™ولونكتلا روطتلاب قاc®لا

 تانايبلا ةIpاعم ناديم

 ءا§ذلا ،ةمJ´لا تانايبلا(

 ،تامولعملا مظن ،b¨انطصالا

 ).≠Iإ

 قرط جمدت [Éلا عßراشملا ددع

 تانايبلا( ةديدIpا تانايبلا ةIpاعم

 )... b، IS¨انطصالا ءا§ذلا ،ةi$بكلا

ab ذيفنتHا 

يونس تامولعملا مظن مسق  

 ةیدصرلا ةمولعملا مییقت ریوطت

 راوز ةدا9زل ة9وأملا ةبس*لا

 تناîiسكإلا
يونس تامولعملا مظن مسق  

 راوز ةدا9زل ة9وأملا ةبس*لا

Aeroweb 
يونس تامولعملا مظن مسق  

 ةباوبلا راوز ةدا9زل ة9وأملا ةبس*لا

 ةينوîiكلالا
يونس تامولعملا مظن مسق  

 

 

 



8. التنـفـيــــذ والتـواصـــــل

تنفيــذ  وتقييــم  تتبــع  ســيتم  الصــدد  هــذا  ويف 
الخطــط  ونجــاح  نجاحهــا  ومــدى  االســرتاتيجية 
مــؤرشات  طريــق  عــن  بهــا  املرتبطــة  التشــغيلية 

مســبًقا. محــددة 

ــذ الفعــال لهــذه  وعــى صعيــد آخــر، ولضــامن التنفي
ــة  ــج سياس ــة نه ــزم املديري ــرتاتيجية، تعت ــة االس الخط
للتواصــل بشــأن العنــارص الرئيســية للخطــة )املهمــة، 
األهــداف  األولويــات،  املحــاور،  القيــم،  الرؤيــة، 
االســرتاتيجية( باســتعامل وســائل وطــرق مختلفــة 
ومتعــددة  للتواصــل. و ســتمكن هــذه السياســة 
التواصليــة مــن مســاعدة املديريــة عــى 
قيــادة التغيــر يف الســلوكيات والعقليــات 
لتحقيــق الراكــة و االنفتــاح عــى اصحــاب 

املصالــح الرئيســين . 

يعــرض الرســم البيــاين أدنــاه مكونــات خطــة 
التواصــل بشــأن الخطــة االســرتاتيجية.

ــع  ــى وض ــط ع ــد فق ــرتاتيجية ال يعتم ــاح االس ان نج
الخطــة االســرتاتيجية، بــل يبقــى رهينــا ايضــا بالقــدرة 
ــاد  ــة لألرص ــة العام ــتعتمد املديري ــا. س ــى تنفيذه ع
كل  يف  االســرتاتيجية  الخطــة  هــذه  عــى  الجويــة 
ــا لعــام  ــق رؤيته ــا وأنشــطتها مــن اجــل تحقي قراراته
2030. كــام انهــا ستشــكل اإلطــار والدليــل االرشــادي 
ــية -2021 ــرتة الخامس ــة للف ــاريع امليزاني ــع مش لوض

ــة  ــى ترجم ــة ع ــة العام ــتعمل املديري ــام س 2025. ك
ــوي  ــروع اداء يح ــرتاتيجية اىل م ــة االس ــذه الخط ه
عــى مشــاريع  تعتمــد  ســنوية  تشــغيلية  خططــا 

ــج.  ــو النتائ ــة نح ــة موجه ميزاني

 

 

 ةقثبنم ةیسیئر حاجن لماوع ىلع ةیریدملا دمتعتس ،ةیجیتارتسالا ةطخلا هذھ نم ةعقوتملا جئاتنلا قیقحتل

 .اھئاضعا نیب كرتشملا میقلا ماظن نم

 

 حاجنلل ةیسیئرلا لماوعلا

 ةدایقلا فرط نم معدلاو مازتلالا -

 قیرفلا حورو يعامجلا لمعلا -

 ةقاطلاو تقولاب لمعلا يف ينافتلا ىلع ةردقلا -

 تالیدعتلاو راثآلاو جئاتنلا ىلع زیكرتلا عم رییغتلا يف ةبغرلاو حاتفنالا -

 نواعتلا زیزعتو ةیفافشلا نامض يف ةبغرلا -

 تاقیعملا دوجو نم مغرلاب ةرباثملل ةیعامجو ةیدرف ةدارإ -

 تاغتبملا ةجیتنلا ةیمھأ نم راسملا ةیمھا نأ كاردالاو يعولا -

 ةطخلا مدقت لحارم لوح ماظتناب لصاوتلاو تامولعملا رشن -

  

تنارتنإ•
تنرتنإلا •
تمویزیف •
يطئاحلاضرعلا•
ماسقالا و ةرادإلا تاعجارم •
ةیوھجلا ناجللاو•

24-20 يجیتارتسالا ططخملا•
ضورعلا•
يتاسسؤم ملیف•
تاروشنملاو تابیتكلا•
تاقصلم•

ةیصولا ةرازولا•
نیفظوملا •
نییعامتجالا ءاقرفلا•
تاسسؤملا•
ةیلودلا تامظنملا•

ةمھملا•
ةیؤرلا•
میقلا•
 فادھالا و تایولوالا ,رواحملا•

ةیجیتارتسالا

ىوتحملا فدھتسملا

تاماعدلاتایناكمإلا

العوامل الرئيســية للنجاح
• االلتــزام والدعم من طرف القيادة

• العمــل الجاعي وروح الفريق
• القــدرة عــى التفاين يف العمل بالوقت والطاقة

• االنفتــاح والرغبــة يف التغير مع الركيــز عى النتائج واآلثار والتعديالت
• الرغبة يف ضان الشــفافية وتعزيز التعاون

• إرادة فرديــة وجاعيــة للمثابرة بالرغم من وجود املعيقات
• الوعي واالدراك أن اهمية املســار مــن أهمية النتيجة املبتغاة
• نــرش املعلومات والتواصــل بانتظام حول مراحل تقدم الخطة

لتحقيق النتائج املتوقعة من هذه الخطة االســراتيجية، ســتعتمد املديرية 
عى عوامل نجاح رئيســية منبثقة من نظام القيم املشــرك بني اعضائها.
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