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" اليقظــة مطلوبــة فيــا يتعلــق بالقضايــا املتعلقــة باملنــاخ والبيئــة ،مــن خــال تعبئــة
املعرفــة املتاحــة حــول هــذا املوضــوع عــى املســتويني الوطنــي والــدويل ،وتحســن
قدراتنــا فيــا يخــص تقييــم وإدارة املخاطــر".
مقتطــف مــن رســالة جاللــة امللــك محمــد الســادس إىل املشــاركني يف االجتــاع الــدويل حــول تغــر املنــاخ،
الــذي نظمــه املعهــد امللــي للدراســات االس ـراتيجية تحــت رعايــة جاللــة امللــك 16 ،أكتوبــر  2009يف
الربــاط.

"

د .عبـــد القـادر عمـارة
وزيـــر التجـهــيـز والنقـــل
واللوجـستيــك واملــاء

"...أمثــن مجهــودات املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،التــي تعمــل منــذ مــا
يقــرب مــن  60ســنة بتزويــد املواطنــن واملؤسســات يف اململكــة مبعلومــات رصديــة
دقيقــة وموثوقــة .إن املصداقيــة الوطنيــة والقاريــة والدوليــة التــي تتمتــع بهــا
املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة يتــم تعزيزهــا اليــوم بحصــول نظامهــا إلدارة
الجــودة عــى شــهادة " ... ISO 9001
" ...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 االسـراتيجية للســنوات القادمــة .يف مضمــون
هــذه الرؤيــة الجديــدة ،عــرض لخدمــات مبتكــرة لدعــم القـرار والتــي متكــن مــن
تعزيــز املعرفــة وتوقــع مخاطــر الطقــس واملنــاخ" ...
مقتطفــات مــن كلمــة الدكتــور عبــد القــادر عــارة وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملــاء
خــال حفــل تســليم املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة شــهادة  ISO09001 V2015يف 4
نوفمــر  2020بالربــاط.

كـلـمــــة
املـديـــــــر الـعـــــام

‘‘

يعتــر املخطــط االسـراتيجي للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة للفــرة  2021-2025أداة 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.
إن منتجــات وخدمــات الطقــس واملنــاخ ذات القيمــة املضافــة العاليــة رضوريــة لتعزيــز قــدرة
التكيــف لــدى الشــعوب وتحفيــز النمــو االقتصــادي وحاميــة األرواح واملمتلــكات مــن الظواهــر
القصــوى للطقــس واملنــاخ.
إن التحديــات التــي تواجههــا املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة عــى مــدى الســنوات الخمــس
املقبلــة مهمــة وكبــرة كــا ان بلــوغ االهــداف املســطرة يعتمــد عــى التعــاون املثمــر واملســتمر
مــع مختلــف رشكائنــا وكــذا عــى انخ ـراط وكفــاءة والت ـزام موظفينــا.
نعــرض مــن خــال هــذا املخطــط أولوياتنــا االس ـراتيجية مشــفوعة بأهــداف محــددة ومرتكــزة
عــى محــاور عمــل مــن شــأنها اإلســهام يف تحقيــق مهامنــا يف أفــق الخامســية املقبلــة.

يف الختــام أتوجــه بالشــكر لــكل الذيــن شــاركوا يف إعــداد هــذا املخطــط االسـراتيجي ولــكل الذيــن
سيســاهمون يف تنفيــذه وتنزيلــه .وبــكل اعتـزاز أدعوكــم لالطــاع عليــه.
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عمر شفقي
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DMN
OMM
OACI
PNUD
IPCC
CEDEAO
ODD
ONDA
SMHN
SWOT
DRMs
DRMCO
DRMNO
DRMNE
DRMC
DRMCE
DRMS
CPM
SMQ
EFQM
ISO
SEGMA
PS
SM
PIP
CDN
CRI
GISC
RCC
VLAB
Aeroweb
SIGMET
TAF
TEMSI

د ﻻ ﻻ ت ا ﻟر ﻣ و ز ا ﻟ ﻼ ﺗ ﯾ ﻧ ﯾ ﺔ

املــحـــتـــــــوى

اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻹﯾﻜﺎو(
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول ﻏﺮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اھﺪاف اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎرات
ﻣﺮاﻓﻖ اﻻرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ و اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  :ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة -ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ -اﻟﻔﺮص-اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺸﺮﻗﻲ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔاﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ
ﻧﻈﺎم ادارة اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻوروﺑﯿﺔ لادارة اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﺮة
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲة
ﻧﻈﺎم اﻻدارة
اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻻﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎس
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺳﺎﺗﻼت ﻟﻼرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ
ﻧﺷرات /ﺗﻘﺎرﯾر اﻟظواھر اﻟﺟوﯾﺔ ذات اﻟدﻻﻟﺔ
ﻧﺷرات اﻟﺗﺣﻘق ﻣ نﺗﻧﺑؤات اﻟﻣطﺎر
ﻧﺷرات اﻟطﻘس ذي اﻟدﻻﻟﺔ

امللخص التنفيدي
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ملـحــــة عـامــــة
بــادرت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مبعيــة
أهــم رشكائهــا بإطــاق التفكــر لوضــع وتنفيــذ خطــة
اس ـراتيجية تجعــل مــن املمكــن االســتجابة لجميــع
التحديــات والقضايــا الناشــئة.
وتجــدر اإلشــارة أن هــــذا املخطــــط االســـراتيجي،
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
الخمــس املقبلــة.
وتلتـزم املديريـة العامـة لألرصـاد الجويـة مـن خـالل
هــــذا املخطــــط بتعزيــــز فعاليتهــــا مــــن خــــال
رؤيتهــــا العـــرية املبنية عـــى التفــــاين يف حاميــة
األرواح واملمتلــــكات ،وتحســــن رفـــاه املواطنـــن،
واملســـاهمة يف التنميـــة االجتامعيـــة واالقتصاديــــة
للمملكــــة ،وذلــــك بفضــــل خربتهــــا ومواكبتهــــا
للتطــــورات العلميــــة والتكنولوجيــــة.
وتضــع املديريــة ضمــن أولوياتهــا ضــان فهــم أفضل
لألحوال املناخية ،وتعزيـــز وســائل رصــــد تطوراتهــــا
وتغرياتهــــا قصد التمكــن مــــن التكيف معهــا.
هــذه الخطــة اإلسـراتيجية ،الوفيــة ألســباب إنشــائها،
تضــع أوالً إطــارا ً وتحديثــاً ملهمــة املديريــة العامــة
لألرصــاد الجويــة وفق ـاً لرؤيتهــا لعــام  2030ووفقــا
للقيــم األساســية املشــركة داخــل املديريــة.

8

مــن جهــة ثانيــة ،مكنــت دراســة وتحليــل البيئــة
التــي تعمــل فيهــا املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة
مــن تســليط الضــوء عــى التحديــات الداخليــة
والخارجيــة والعوامــل الرئيســية للنجــاح .ومتيــزت
هــذه املرحلــة الهامــة مــن التخطيــط االس ـراتيجي
مبشــاركة جميــع املوظفــن .كــا مكنــت نتائــج هــذا
التحليــل مــن تحديــد محــاور عمــل املديريــة العامــة
لألرصــاد الجويــة وأولوياتهــا وأهدافهــا االس ـراتيجية
يف أفــق .2025
ومــن أجــل مشــاركة فعالــة لجميــع األطـراف املعنيــة
والفاعلــة ،ســيتم التواصــل داخليــا وخارجيــا حــول
هــذا املخطــط االســراتيجي .فيــا ســيتم وضــع
وتنفيــذ خطــط عمــل ومشــاريع محــددة مــن أجــل
تحقيــق األهــداف املتوقعــة بــارشاك جميــع مكونــات
املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،كــا ســيتم وضــع
برنامــج لتســيري ومتابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط
واملشــاريع وتنزيلــه عــى مختلــف مســتويات
املديريــة.
وســتؤخذ مضامــن هــذا املخطــط االســراتيجي يف
االعتبــار مســتقبال أثنــاء املفاوضــات الخاصــة بإعــداد
امليزانيــة مــع الســلطات الوصيــة والجهــات املختصــة.

 .1مقدمة
منــذ نشــأتها ســنة  ،1961مل تدخــر املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة
أي جهــد إلنجــاز مهامهــا ،فخــال هــذه الســنوات ،اتبعــت املديريــة يف
نهجهــا السياســات الوطنيــة والخطــط االســراتيجية للــوزارات الوصيــة
فعرفــت عــدة مراحــل مــن التطــور.
حاليــا ،تطــورت مهامنــا وأصبحــت خدماتنــا تشــمل املزيــد مــن
القطاعــات وأصبحنــا مطالبــن بتوفــر املزيــد مــن الدعــم للتنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة لبلدنــا .وتدفعنــا الرغبــة يف تحســن عطائنــا
وتحقيــق األهــداف الجديــدة واملســتحدثة إىل مراجعــة نظامنــا و
مخططنــا االسـراتيجي يف إطــار املبــادئ والتوجيهــات الوطنيــة والدوليــة
ذات الصلــة.
ان تنــوع مجــال اختصاصنــا وأهميــة خدماتنــا لفائــدة القطاعــات
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 االسـراتيجي ،املســارات التــي
ســتقودنا إىل التميــز التنظيمــي وتجعلنــا مرجعــا دول ًيــا يف مجــال األرصــاد
الجويــة.
يعــد هــذا العمــل مثــر ًة ملجهــود وذكاء جامعــي ونِتاجــا ملقاربــة تشــاركية
تبعــا لنهــج معيــار الجــودة "  ،"ISO9001v2015كــا هــو موضــح يف
املنهجيــة التاليــة.
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 .2املنــهــــجيــة

 .3السيـــاق العـــام

مــن أجــل انجــاز هــذا املخطــط االس ـراتيجي ،اعتمــدت املديريــة منهجيــة مســتوحاة عــى وجــه الخصــوص مــن املنهجيــة
املعتمــدة مــن طــرف املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة (دليــل التخطيــط االسـراتيجي املتكامــل للمنظمــة ،مطبــوع املنظمة
رقــم .)1180

 - 1.3نبـذة تـاريخيـة
تقــوم املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،تحــت إرشاف
وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملــاء ،مبهامهــا
املحــددة يف املرســوم رقــم  1094.19.2الصــادر يف 26
فربايــر:2020

يف مرحلــة متهيديــة قمنــا مبراجعــة وتحســن صــرورة التخطيــط االسـراتيجي؛ ويتمحــور مســار التخطيــط االسـراتيجي حــول
 4مراحــل (انظــر الشــكل :)1
 تحليــل الســياق االسـراتيجي :يشــمل تحليــل الســياق الداخــي والخارجــي والتنافــي للمديريــة وتحديــد وتحليــل متطلباتوانتظــارات الجهــات املعنيــة ذات الصلــة خــال هــذه املرحلة؛
 تحديــد االس ـراتيجية ومــروع نجاعــة األداء :وذلــك مــن خــال تحيــن اإلطــار االس ـراتيجي (املهمــة ،الرؤيــة والقيــم)وتحديــد املحــاور واألولويــات واألهــداف اإلس ـراتيجية وكــذا وضــع املخطــط االس ـراتيجي؛
 تنزيــل وتتبــع االســراتيجية :تــروم هــذه املرحلــة اىل ترجمــة االســراتيجية إىل مــروع نجاعــة األداء ،ووضــع الخطــةالعمليــة لتنزيــل االســراتيجية ،وتدبــر مختلــف املشــاريع واإلجــراءات موضــوع الخطــة العمليــة.
 -تقييم االسرتاتيجية :من خالل تقييم النتائج املحققة لتحديد مدى تطابقها مع األهداف أو النتائج املتوقعة.

• يعهــد اىل املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مبهمــة
اعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة يف ميــدان األرصــاد
الجويــة واملنــاخ متاشــيا مــع حاجــات املســتعملني عىل
الصعيــد الوطنــي ،وطبقــا للقواعــد واملعايــر الدوليــة.
• تنــاط مبديريــة التوقعــات واالبحــاث الرصديــة
املهــام التاليــة:
 القيام باألنشطة املرتبطة مبعلومات األرصادالجوية والتوقعات الجوية الالزمة لتلبية حاجات
املستعملني عىل الصعيد الوطني؛
 ضامن التبادل الدويل ملعطيات األرصاد الجويةتطبيقا لالتفاقيات التي صادقت عليها اململكة
املغربية؛
 القيام بالدراسات واألبحاث يف مجال األرصادالجوية؛
 السهر عىل تطوير األنظمة املعلوماتية يف مجالاألرصاد الجوية
• تناط مبديرية أنظمة الرصد املهام التالية:
 القيام باألنشطة املرتبطة مبعلومات املناخ الالزمةلتلبية حاجات املستعملني عىل الصعيد الوطني؛
 القيام بالدراسات واألبحاث يف مجال علم املناخ؛ القيام بدور املرجعية لقياس ومراقبة املعطياتالرصدية واملناخية متاشيا مع القواعد واملعايري
الدولية؛

10

قطعــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة أشــواطا
مهمــة يف مسلســل تطورهــا نحــو مصلحــة لألرصــاد
الجويــة مــن املســتوى العــايل قــادرة عــى تحقيــق
املهــام املســندة إليهــا .وكانــت التحــوالت ،ســواء
عــى املســتوى القانــوين أو التقنــي للمديريــة ،مبثابــة
اســتجابة للتحديــات واإلشــكاالت املتعلقــة بــكل فــرة.
شــكل تحــول املديريــة ،يف مــاي  ،1992اىل مصلحــة
مســرة بصــورة مســتقلة " "SEGMAخطــوة رئيســية
يف عمليــة التطــور ســمحت لهــا بتبنــي سياســة
تســويقية وتطويــر خدمــات متعــددة يف مجــاالت
الطقــس واملنــاخ مــن أجــل مواكبــة متطلبــات رشكائهــا
وزبنائهــا.
ولتحقيــق ذلــك ورغبــة منهــا يف تعزيــز نظــام الســهر
الرصــدي ،أطلقــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة
منــد بدايــة التســعينات خطة لتعزيــز قدراتهــا البرشية
والتقنيــة .اســتندت هــذه الخطــة يف املقــام األول عــى
توظيــف وتكويــن أطــر ذوي مهــارات عاليــة ،ثــم
عــى تحديــث البنيــة التحتيــة التقنيــة والتكنولوجيــة
(أجهــزة الحوســبة الرقميــة ،ونظــم املعلومات ،وشــبكة
الـرادار ،وشــبكات الرصــد ،الــخ ).وكذلــك عــى تطويــر
النــاذج العدديــة الجويــة والبحريــة.
مــع توســيع وتنويــع أنشــطتها ومنتجاتهــا ،أصبحــت
سياســية القــرب رضورة ماســة مــن أجــل تلبيــة
حاجيــات رشكائهــا وزبنائهــا ،لذلــك نهجــت املديريــة
سياســة جهويــة لتوفــر خدماتهــا عــى جميــع ال ـراب
الوطنــي ،وتــم يف هــذا الصــدد إنشــاء أربــع مديريــات
جهويــة لألرصــاد الجويــة يف ســنة  1998ثــم امتــدت
إىل ســتة جهــات ســنة  ، 2016للتمكــن مــن تطويــر
وتقديــم خدمــات مالءمــة للحاجيــات املحليــة.
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 - 3.3مواردنا البرشية
فيــا يتعلــق باملــوارد البرشيــة ،تضــم املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة حال ًيــا  733موظ ًفــا مبعــدل تأطــر يقــارب 34٪
كــا ان نســبة املوظفــن عــى املســتوى الجهــوي واإلقليمــي تصــل إىل  .60٪أمــا فيــا يخــص التوزيــع العمــري فــإن
الفئــة العمريــة فــوق  50تبلــغ  47٪مــن مجمــوع القــوى العاملــة ،ويتجــاوز متثيــل اإلنــاث ( 31٪الشــكل .)2

humaines et
techniques

ابت ــداء م ــن س ــنة  2010وبفض ــل متوي ــل مه ــم م ــن ط ــرف صن ــدوق مكافح ــة آث ــار الك ــوارث الطبيعي ــة ،رشع ــت
املديري ــة العام ــة لألرص ــاد الجوي ــة يف اقتن ــاء وتحدي ــث العدي ــد م ــن أجهزته ــا ومعداته ــا التقني ــة.
س ــعيا منه ــا نح ــو تدب ــر وحكام ــة جدي ــدة ،تبن ــت املديري ــة منهجي ــة الج ــودة يف مي ــدان األرص ــاد الجوي ــة ت ــوج
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humaines et
techniques

1961

Création du
service
météorologique

 - 2.3تنظيمنا
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 والرشاكــة والتســويق) .وقســم
الشــؤون املاليــة واالداريــة

(شكل  2-توزيع املواردالبرشية لسنة )2019

أما عىل الصعيد الجهوي فيشتمل عىل ست مديريات جهوية لألرصاد الجوية موزعة بالشكل التايل:
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للشامل الغريب ومقرها يف مدينة الرباط،
•
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للشامل الرشقي ومقرها يف مدينة فاس،
•
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط الغريب ومقرها يف مدينة الدار البيضاء،
•
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط الرشقي ومقرها يف مدينة بني مالل،
•
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للوسط ومقرها يف مدينة أغادير ،و
•
املديرية الجهوية لألرصاد الجوية للجنوب ومقرها يف مدينة العيون،
•
باإلضافة إىل ذلك يشمل املنظام  44مرك ًزا لألرصاد الجوية اإلقليمية.
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 .4غاية الوجود ،املهمة ،الرؤية والقيم األساسـ ّية

 - 4.4القيم األساسية
القيم األساسية التي تعتمدها مؤسستنا لتنفيذ مهامها هي:

إن غايــ َة وجودنــا ومه َّمتنــا ورؤيتَنــا والقيــ َم التــي نتشــاركها يف
املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة قــد أخضعناهــا ملراجعــة معمقــة،
ونعيــد تأكيدهــا عــى النحــو التــايل:

ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ :

ً
ﻏﲎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺑﻠﻮﻏﴼ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺟﻮ
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﳣﺎﺳﻚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ؛ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻐﺬﻱ

 - 1.4غاية الوجود
" نحــن ،الفاعلــن يف املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،نســهر عــى
مراقبــة أحــوال الجــو والبحــر ومتابعــة تطورهــا ،وكــذا الحفــاظ
عــى ال ـراث الوطنــي املناخــي .كــا نقــدم بفضــل الســهر العلمــي
والتكنولوجــي ،خدمــات رصــد جويــة ومناخيــة مالمئــة" .

ﺍﻟﴺﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻻﻧﳣﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﲆ
ﺍﶈﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﶺﺎﻋﻴﺔ،

ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ :

 - 2.4املهمة
" نحــن ،يف املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،ملتزمــون جمي ًعــا
باملســاهمة يف الحفــاظ عــى األرواح واملمتلــكات ويف تحســن راحــة
املواطنــن .ونواكــب القطاعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الحساســة
للطقــس واملنــاخ وندعــم التنميــة املســتدامة للبــاد" .
 - 3.4الرؤية االسرتاتيجية لسنة 2030
"نتطلــع يف عــام  ،2030أن نكــون املرجــع الوطنــي لخدمــات األرصــاد
الجويــة واملناخيــة ونكــون بفضــل كل فــرد منوذجـاً للتميــز كمصلحــة
لألرصــاد الجويــة عــى املســتوى الــدويل".

ﻋﺎﻝ ﻣﻦ
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲟﺴﺘﻮﻯ ٍ
ً
ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﳨﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻭﻳﺸﻴﻊ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﰻ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ؛

ﺍﻟﻘﻴـــﻢ
ﺍﻷﺳـﺎﺳــﻴﺔ

ﺍﻻﻟﱱﺍﻡ :

ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﴍﰷﺋﻨﺎ؛

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ.

ﺍﻟﳣﲒ :

ﺍﻟﳣﲒ ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻨﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ،
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﺯﺍ.
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 .5تحليل السياق
إن تشــخيص ســياق املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،يوفــر
جميــع الجوانــب املتعلقــة بالســياق الداخــي (املعــارف،
األداء ،الثقافــة والقيــم )...وكذلــك العوامــل املتعلقة بالســياق
الخارجــي ،ســواء كانــت مرتبطــة بالعوامــل السياســية،
االقتصاديــة ،االجتامعيــة ،التكنولوجيــة ،البيئيــة والقانونيــة،
أو مرتبطــة بالبيئــة املبــارشة كاألســواق ،العمــاء ،املورديــن
واملنافســن.
 - 1.5محيطنا الداخيل
تعتمــد املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة عــى مــوارد برشية
مؤهلــة وذات خــرة عاليــة ،ولهــذا الســبب تســعى يف إطــار
سياســة مواردهــا البرشيــة إىل الحفــاظ عــى معــدل تأطــر
مرتفــع ،وإعــداد مخطــط للتدريــب والتكويــن املســتمر
مدتــه ثــاث ســنوات .كــا تــويل املديريــة العامــة أهميــة
للمراقبــة الدامئــة للتطــور التكنولوجــي ولتشــجيع االبتــكار.
كــا تتوفــر املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة أيضــا عــى
بنيــة تحتيــة تقنيــة وتكنولوجيــة وعلميــة عاليــة:
 متنــح منشــآت ومبــاين املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــةبيئــة عمــل مناســبة ،حيــث متكــن املديريــات الجهويــة
واملراكــز اإلقليميــة لألرصــاد الجويــة األرصــاد الجويــة مــن
توفــر خدمــات عــن قــرب لفائــدة املتعاملــن والزبنــاء،
 تفــي شــبكات الرصــد الســطحي ،والرصــد العلــوي والبحــري للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مبعايــر املنظمــة
العامليــة لألرصــاد الجويــة ( ،)OMMوتبــذل املديريــة جهــودا
كبــرة ودامئــة لتكثيــف وتقويــة هــذه الشــبكات،
 ميكــن مختــر القيــاس للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــةمــن معايــرة املجســات التــي تقيــس املــؤرشات الرصديــة
األساســية .وقــد تــم تعيــن املختــر كمركــز إقليمــي ملنطقــة
إفريقيــا مــن طــرف املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة يقــدم
املســاعدة التقنيــة يف مجــال املعايــرة وتنميــة القــدرات
للــدول األعضــاء يف املنطقــة.
 تعــرف القــدرات الحســابية ومعالجــة املعطيــات ووســائلاالتصــال الســلكية والالســلكية التــي تتوفــر عليهــا املديريــة
تطــورا مســتمرا؛
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 تتوفــر املديريــة عــى مراكــز جهويــة للمنــاخ و القيــاسو التكويــن و االتصــال تابعــة للمنظمــة العامليــة لألرصــاد
الجويــة تحظــى بأهميــة كبــرة حيــث وصــل صيتهــا اىل
مختلــف الــدول االفريقيــة؛
 تواصــل املديريــة العامــة لألرصــاد الجهويــة مجهوداتهــا يفمجــال النمذجــة العدديــة للطقــس وذلــك بتفعيــل مناذجهــا
املتطــورة نذكــر منهــا (عــاء الديــن ،أروم ،وارف ،الــخ )،ويف
هــذا املجــال طــورت عــدة منــاذج عدديــة ذات مجــال دقيــق
تصــل إىل ( 1.3كلــم) باإلضافــة اىل تطويــر تقنيــات جديــدة
للتنبــؤات املتوســطة املــدى كتنبــؤات املجموعــات ،والتــي
متكــن مــن تحســن التنبــؤات الخاصــة بالظواهــر املحليــة
كالعواصــف الرعديــة والضبــاب،
 قامــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة بوضــع أولتقييــم للكربــون وذلــك يف إطــار مســاهمتها يف تبنــي مبــدأ
مســؤولية اإلدارة البيئيــة.
وعمومــا فمــن خــال تحليــل  SWOTيتضــح ان هنــاك بعض
النواقــص التــي ســتكون موضــع برامــج عمل تحســينية:
إن قــوة تســويق املنتجــات الرصديــة تتطلــب التفاتــة هامــة
فيــا يخــص:
• تحســن التفاعــل مــع املتطلبــات املســتجدة للزبنــاء
(الشــكل ،الدعــم ،التواصــل ،التنويــع ،التخصيــص إلــخ)....
• تحيــن تعريفــة وكلفــة الخدمــات املقدمــة مــن طــرف
املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة لتتــاىش مــع املتطلبــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة الحاليــة
• العمــل عــى تأكيــد الحضــور القــوي للمديريــة العامــة
لألرصــاد الجويــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي

وعىل مستوى املوارد البرشية نالحظ:
• ارتفــاع مســتوى الشــيخوخة يف وســط فئــات املوظفــن
ومغــادرة عــدد كبــر مــن املوظفــن بســبب بلــوغ ســن
التقاعــد.
• اعتــاد مســاطر إداريــة طويلــة وال تســمح مبرونــة يف
توظيــف كفــاءات جديــدة
• ارتفــاع عــدد املغادريــن مبركــز التنبــؤات مــا يــؤدي اىل
فقــدان املؤهــات وضيــاع املعــارف املرتاكمــة خــال عــدة
ســنوات.
وعــى مســتوى األداء فــإن اإلطــار املؤسســايت والقانــوين
للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ال يســمح بتوســيع
أنشــطتها عــى الصعيــد الــدويل وخاصــة بالنســبة لبعــض
طلبــات الــدول االفريقيــة ،كــا أنــه ال يســمح كذلــك بتطبيــق
إجــراءات مرنــة لتدبــر واســرداد مســتحقاتها مــن الزبنــاء
 - 2.5محيطنا الخارجي:
املحيــط الخارجــي للمديريــة يجمــع يف آن واحــد بــن
امتيــازات التقــارب الجغ ـرايف للمغــرب مــع مصالــح األرصــاد
الجويــة االفريقيــة والــدي يدعــم مكانتهــا الجهويــة وبــن
االكراهــات التــي يفرضهــا التطــور التكنولوجــي الرسيــع
الــذي يعرفــه ميــدان األرصــاد الجويــة والــذي يتقــدم بخطــى
كبــرة تســتدعي الرفــع مــن مجهوداتهــا باســتمرار والســهر
عــى اســتباق التغي ـرات التــي يعرفهــا هــذا امليــدان وعــى
تقويــة مكانتهــا العلميــة وتجويــد أنشــطتها.
كــا أن ســوق املنتجــات الرصديــة أصبــح مواتيــا بشــكل
متزايــد للنشــاط التســويقي للمديريــة العامــة و ذلــك بفضل :
• االرتفــاع املتزايــد لطلبــات الخدمــات الرصديــة وللمنتــوج
الرصــدي مــن طــرف عــدة قطاعــات
• االهتــام املتزايــد ملختلــف املتدخلــن بعلــم املخاطــر
وبالظواهــر القصــوى ،وبالكــوارث الطبيعيــة ...إلــخ

• التوســع الكبــر الــذي عرفــه مجــال املالحــة الجويــة
وكــذا الرتســانة القويــة التــي تــم وضعهــا لتحديــد الخدمــات
الرصديــة يف هــذا املجــال.
أمــا بالنســبة لإلكراهــات التــي تواجههــا هــذه املديريــة
فتتمثــل يف:
• إمكانيــة الولــوج الرسيــع واملجــاين للمعطيــات الرصديــة
عــى االنرتنيــت والــذي خلــق نوعــا مــن املنافســة مــع بعــض
الــركات الخاصــة والتــي تعمــد اىل نــر معلومــات حــول
األرصــاد الجويــة .خصوصــا وان املديريــة العامــة لألرصــاد
الجويــة تفتقــر اىل قانــون يحمــي منتوجاتهــا الرصديــة
ويعطيهــا كافــة الصالحيــات إلنتــاج وتوزيــع املعلومــات
كجهــة مختصــة ومعتمــدة مــن طــرف الدولــة.
• الخطــر التكنولوجــي الــذي يشــكله عــدم حاميــة
املعطيــات الرصديــة وضــان اســتقاللية 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.
 - 3.5تحليل الفئات املهتمة:
ان املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة ،كمصلحــة عموميــة
وكمــزود رئيــي للخدمــات العموميــة ،تتطــور باســتمرار
وتتجــاوب مــع مختلــف املتدخلــن االقتصاديــن واالجتامعيني
والذيــن يؤثــرون بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة عــى
أنشــطتها وكــذا عــى النتائــج املرجــوة مــن طــرف الفئــات
املهتمــة وامللحــة ،وذلــك بتنســيق مــع املؤسســات العموميــة،
الســلطات املحليــة ،املنظــات الدوليــة ،وســائل االعــام
واالتصــال وأيضــا الزبنــاء ومقدمــي الخدمــات واملســتعملني
الــخ....

• االرتبــاط الوثيــق و املتزايــد للخدمــات الرصديــة بظاهــرة
التغـرات املناخيــة
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وقــد قامــت املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة مــن خــال تنظيــم ورشــة عمــل يف مــارس  2019مبســاهمة أطــر املديريــة بتحديــد
جميــع الفئــات املعنيــة وامللحــة ذات الصلــة مبختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا املديريــة ،وذلــك مــن أجــل االملــام مبتطلباتهــم
الرضوريــة مــن جهــة ومعرفــة االمكانيــات املتاحــة لديهــم مــن جهــة أخــرى ويوضــح الرســم البيــاين االيت مختلــف الفئــات املعنيــة
عــى الصعيــد الداخــي والخارجــي للمديريــة.
إن تحليــل هــذه الفئــات املعنيــة
وانتظاراتهــا يعتــر مرحلــة مهمــة قبــل
وضــع التصميــم االســراتيجي للمديريــة
ويف هــذا اإلطــار تــم تحديــد محوريــن
أساســيني:
• األهميــة :وتتضــح مــن خــال االهتــام
الــذي توليــه الفئــات املهتمــة وامللحــة
لتفــوق املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة
خــال تحقيــق أهدافهــا.
• القــدرة :وتتمثــل يف درجــة تأثــر الفئات
املهتمــة ســواء بشــكل ســلبي أو إيجــايب
عــى تحقيــق املهــام املنوطــة باملديريــة
العامــة لألرصــاد الجويــة.
بالنســبة لــكل فئــة مهتمــة وملحــة تــم
وضــع تقييــم (الجــدول رقــم  )1يوضــح
درجــة االهتــام والقــدرة التــي متلكهــا
باملقارنــة مــع مســتقبل املديريــة العامــة.
فهــو يبــن طبيعــة املحــاور التــي ســيتم
وضعهــا للتحكــم بشــكل إيجــايب يف أدائهــا.
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 .6الرهانات والخيارات االســراتيجية
 - 1.6الرهانات

أحــوال الطقــس واملنــاخ القصــوى :بــذل املزيــد مــن
الجهــد إلدارة هــذه املخاطــر

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال دمجهــا يف
سياســاتها الوطنيــة .ويف هــذا اإلطــار فــان املديريــة العامــة
لألرصــاد الجويــة لهــا دور مهــم للغايــة تؤديــه مــن اجــل
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وذلــك مــن خــال
إعــداد مجموعــة مــن اليــات اتخــاذ القــرار والخدمــات
املبتكــرة والتنافســية ملختلــف القطاعــات االسـراتيجية مثــل
النقــل والطاقــة املــاء والصحــة وإنتــاج الغــذاء .ســتعتمد
هــذه الخدمــات عــى البحــث يف مجــال األرصــاد الجويــة
واملنــاخ والعلــوم ذات الصلــة وتعزيــز الــراكات مــع
الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة والدوليــة.

ومــن خــال املســاهمة التــي تــم تحديدهــا عــى املســتوى
الوطنــي للمغــرب ( ،)CDNونظـرا للهشاشــة الشــديدة آلثــار
التغــر املناخــي ،تســعى اململكــة إىل التقليــص مــن مخاطــر
اآلثــار باإلضافــة اىل اعتــاد إج ـراءات التكيــف والتخفيــف.
إن املديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة واعيــة مبســؤوليتها
ودورهــا الحاســم يف تحقيــق األهداف املســطرة يف املســاهمة
التــي تــم تحديدهــا عــى املســتوى الوطنــي  ،CDNملزمــة
بالقــدرة يف املســاهمة يف إنتــاج البيانــات باإلضافــة اىل تطويــر
حلــول اســتباقية إلدارة مخاطــر املنــاخ.

التقنيــات الناشــئة والتطــور الرقمــي :التحــوالت
املتوقعــة

كشــف إعــان املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة ()OMM
لســنة  2018بشــأن حالــة املنــاخ العاملــي أن الســنوات 2015
إىل  2018هــي االربــع ســنوات األكــر ح ـرارة عــى اإلطــاق،
مــا يؤكــد اســتمرار االح ـرار العاملــي .ووف ًقــا لتقريــر 2018
عــن املخاطــر العامليــة الــذي نــره املنتــدى االقتصــادي
العاملــي ،فــان الظواهــر املناخيــة القصــوى تعتــر أهــم
املخاطــر التــي تواجــه البرشيــة.

لذلــك فإننــا نتخــدد مــن املعرفــة والتنبــؤ مبخاطــر الطقــس
واملنــاخ ،محــو ًرا رئيس ـ ًيا للفــرة االس ـراتيجية الجديــدة ،مــا
سيســاهم يف الجهــود الوطنيــة لتعزيــز املرونــة والتكيــف مــع
املخاطــر املناخيــة.

الســياق الــدويل وتحديات أهــداف التنمية املســتدامة:
إحتيــاج غــر مســبوق للمعلومــات والخدمــات التخــاذ
القرار.
تعــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030املعتمــدة مــن
قبــل األمــم املتحــدة عــام  ،2015واتفــاق باريــس بشــأن تغــر
املنــاخ وإطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015-
 2030الــذي تــم اعتــاده يف املؤمتــر العاملــي الثالــث لألمــم
املتحــدة عــام  ،2015كلهــا اليــات عــى املســتوى العاملــي
يتوقــف تنفيذهــا عــى معلومــات وخدمــات الطقــس واملناخ
التــي تقدمهــا مصالــح األرصــاد الجويــة.

بفضــل التقــدم العلمــي والتكنولوجــي ،ميكــن تدقيــق
معلومــات وخدمــات األرصــاد الجويــة واملناخيــة وتطويرهــا
وجعلهــا يف املتنــاول بشــكل كبــر.
يف هــذا الســياق ،فــإن احتياجــات وانتظــارات املســتعملني
والعمــاء املتزايــدة تتطلــب جهـ ًدا كبـرا وغــر مســبوق مــن
اجــل مالمئــة الخدمــة بشــكل مســتمر.
و مــن جانــب آخــر فنحــن ندخــل حقبــة جديــدة ،حيــث
ميكــن أن يكــون لالبتــكارات املختلفــة القامئــة عــى اإلنرتنــت
تأثــر كبــر عــى خدمــات االرصــاد الجويــة .فالبيانــات الكبرية
( ،)big dataإنرتنــت األشــياء ( ،)IoTالــذكاء االصطناعــي
( ،)AIســتؤدي اىل تغيــر عميــق يف الجوانــب املتعلقــة بجمــع
البيانــات وإدارتهــا وتحليلهــا وأرشــفتها وحاميتهــا.
ومــن أجــل اســتمرار هــذه الديناميكيــة ،تســتعد املديريــة
العامــة لألرصــاد الجويــة لالســتفادة بشــكل كبــر مــن
التقنيــات املســتجدة مــن خــال وضــع نجــاح التحــول
الرقمــي يف البنيــة التحتيــة واملعــدات والحلــول املصممــة
كأولويــة إســراتيجية.

إن املغــرب ليــس بالغــر املعنــي بهــذا العمــل الــدويل ،بــل
عــى العكــس ،فــإن اململكــة تواجــه التحــدي املتمثــل يف

جدول :1تحليل الفئات املهتمة وامللحة باملديرية العامة لألرصاد الجوية
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 - 2.6املحاور االسرتاتيجية
ملعالجــة القضايــا التــي تــم تحديدهــا أثنــاء تحليــل التشــخيص االسـراتيجي للمديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة والقضايــا الناشــئة،
تــم تحديــد ثالثــة محــاور تهــم املجــاالت الرئيســية التاليــة:
• مخاطر الطقس واملناخ،
• القدرة التنافسية لخدماتنا ومنتجاتنا،
• متوضعنا عىل املستوى الدويل والحكامة واألداء التنظيمي وتعزيز رأس املال البرشي لدينا
وستساهم هذه املحاور يف التنمية املستدامة للبالد ،وأمن القطاعات االسرتاتيجية وتحسني رفاهية املواطن

  .1.2.6املحور األول :معرفة وتوقع مخاطر الطقس واملناخ
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
البيانــات ويف تطويــر حلــول اســتباقية إلدارة مخاطــر املنــاخ ،وذلــك باالعتــاد عــى أنشــطتها العلميــة والتقنيــة ،ومــن خــال
التحســن املســتمر لنظــم التنبــؤ واإلنــذار ،وكذلــك مــن خــال االســتمرار يف االســتثامر يف البنيــة التحتيــة الالزمــة للقيــام بأنشــطتها
العلميــة والتشــغيلية ،وال ســيام يف نظــم الرصــد ،ووســائل الحســاب ،ونظــم اإلرســال واملعالجــة وعــرض البيانــات.
لذلــك نجعــل املعرفــة والتنبــؤ مبخاطــر الطقــس واملنــاخ ،محــو ًرا رئيسـ ًيا للفــرة االسـراتيجية الجديــدة مــا سيســاهم يف الجهــود
الوطنيــة لتعزيــز املرونــة والتكيــف مــع املخاطــر املناخيــة.

* وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور األول عرب  3أولويات و  8أهداف اسرتاتيجية
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املساهمة يف تقليص
املخاطر املتعلقة
بالطقس واملناخ



◆ تحســن التنبــؤ واإلنــذار الرصــدي وتعزيــز التحســيس لــدى الفاعلــن والتواصــل
ملواجهــة الظواهــر الخطــرة.
◆ املســاهمة يف الجهــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز املرونــة والتكيــف مــع املخاطــر
املناخية.
◆ اســتثامر التطــور الحاصــل يف مجــال التنبــؤات العدديــة ونظــم الرصــد لتحســن
جــودة النــاذج.

تحديث البنية
التحتية وترقيتها



◆ تعزيز نظام الرصد وتحسني تغطية وتوافر البيانات الرصدية
◆ الحفــاظ عــى أفضــل مســتوى لنظــام املعلومــات ،ووســائل الحســاب ،وأدوات
نقــل ومعالجــة وعــرض البيانــات

ترسيع التطور الرقمي
لألرصاد الجوية الوطنية



◆ جعل األمتتة رافعة للتنمية والكفاءة
◆ اللحــاق بالتطــور التكنولوجــي يف ميــدان معالجــة البيانــات (البيانــات الضخمــة،
الــذكاء االصطناعــي ،نظــم املعلومــات ،إلــخ).
◆ تطوير تقييم املعلومة الرصدية

  .2.2.6املحور  :2خدمات تعتمد عىل االبتكار والتنافسية من اجل اتخاذ القرار
تعــد معلومــات األرصــاد الجويــة واملناخيــة رضوريــة لتتبــع ومواكبــة واملســاهمة يف أهــداف التنميــة املســتدامة يف البــاد .كــا
ـم للغايــة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدام وذلــك مــن خــال ايجادهــا الحلــول القــادرة
ان لألرصــاد الجويــة الوطنيــة دور مهـ ً
عــى تحســن نوعيــة حيــاة النــاس وسيشــمل ذلــك إعــداد مجموعــة مــن خدمــات صنــع الق ـرار واالبتــكار والتنافســية ملختلــف
القطاعــات االس ـراتيجية مثــل الطاقــة وامليــاه والصحــة وإنتــاج الغــذاء .وتعتمــد هــذه الخدمــات عــى األنشــطة البحثيــة يف
مجــاالت األرصــاد الجويــة واملنــاخ والعلــوم ذات الصلــة وتعزيــز الـراكات مــع الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة والدوليــة.

* وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور الثاين عرب  3أولويات و  6أهداف اسرتاتيجية

رفع القيمة السوسيو
اقتصادية للخدمات
واملنتجات الخاصة
بالطقس واملناخ
دعم منوذج تجاري جديد
يتمحور حول الخدمات
العمل عىل جعل أنشطة
البحث والتطوير رافعة
لتحسني الخدمات املرتبطة
بالطقس و املناخ





◆ تســهيل عمليــة صنــع القــرار يف القطاعــات الحيويــة واملســاهمة
يف رفاهيــة املواطنــن مــن خــال توفــر خدمــات رصديــة ومناخيــة
مبتكــرة ومناســبة
◆ توفــر دعــم مبتكــر وعــايل الجــودة للمالحــة الجويــة لتلبيــة
احتياجــات هــذا القطــاع املتناميــة واملعايــر الدوليــة
◆ تحديــث العــرض التجــاري بنــا ًء عــى التكنولوجيــة الحديثــة
والتســويق الرقمــي
◆ االحتفــاض بالزبنــاء و تنميــة عددهــم مــن خــال االســتامع إىل
املســتخدمني ،املراقبــة التنافســية وسياســة القــرب
◆ تطويــر قــوة املبيعــات وتعزيــز ثقافــة خدمــة املســتخدم باالعتــاد
عــى نظــام قيــم املديريــة
◆ تعزيــز األنشــطة البحثيــة يف مجــاالت األرصــاد واملنــاخ والعلــوم
ذات الصلــة وتعزيــز الرشاكــة مــع الجامعــات ومؤسســات األبحــاث
الوطنيــة والدوليــة
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 .7املراقبة والتقييم
  .3.2.6املحور  :3الرشاكة والحكامة واألداء الجيد
يجــب عــى األرصــاد الجويــة الوطنيــة أن تتوفــر عــى الوســائل الالزمــة لتلبيــة طموحاتهــا الجديــدة يف خدمــة املجتمــع ،مــع
متابعــة اإلدارة الصارمــة للمــوارد .ويف هــذا الســياق ،فــان التحــدي املتمثــل يف تجديــد الكفــاءات ،املرتبــط باإلحالــة عــى التقاعــد،
واإلمكانيــات التــي توفرهــا األدوات الجديــدة ،يســتوجب عــى املديريــة العامــة لالرصــاد الجويــة إعــادة التفكــر يف منــوذج
املــوارد البرشيــة ،وتحســن وضــع الحكامــة واتبــاع سياســتها لتحديــد التموضــع عــى املســتوى الــدويل وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة
الحكوميــة .كــا ينبغــي تحســن الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ملواجهــة التحديــات الناشــئة

وبالتايل يتم تنزيل هذا املحور الثاين عرب  3أولويات و 7أهداف اسرتاتيجية
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تكريس مكانة املديرية
العامة لألرصاد الجوية
عىل املستوى الدويل



◆ تعزيــز التعــاون الــدويل والرشاكــة مــع الــوكاالت الدوليــة العاملــة يف مجــال
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

جعل الحوكمة رافعة
لألداء التنظيمي



◆ تحسني نظام االدارة للمديرية العامة لألرصاد الجوية
◆ العمل عىل دمج نهج الجندرة يف مشاريع األرصاد الجوية الوطنية
◆ تعزيز فرص الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

االعتامد عىل موارد
برشية مؤهلة مندمجة
وقادرة عىل التكيف
والتجديد



يعــد نظــام املراقبــة والتقييــم مكونًــا أساســ ًيا يف عمليــة التخطيــط
االس ـراتيجي (الفصــل  .)2الهــدف هــو تقديــم مــؤرشات عــن حالــة
وجــودة تقــدم املشــاريع/اإلجراءات (املراقبــة) ،وتحديــد الكفــاءة
والفعاليــة واألثــر االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي واالســتدامة
وأهميــة هــذه املشــاريع /اإلجـراءات باملقارنــة باألهــداف املحــددة يف
البدايــة (التقييــم).
تهدف املراقبة و التقييم إىل :
◆ دعــم تنفيــذ املشــاريع  /اإلجــراءات باتبــاع النهــج القائــم عــى
األدلــة لتوجيــه وتحســن األداء.
◆ املساهمة يف التعلم التنظيمي وتبادل املعارف
◆ إتاحــة الفرصــة ألصحــاب املصلحــة إلبــداء رأيهــم وتصورهــم
بخصــوص العمــل املنجــز،
◆ الرتويج للعمل واالحتفال باملنجزات من خالل عرض نجاحاتنا
ســيمكن نظــام املراقبــة و التقييــم لهــذه الخطــة االس ـراتيجية مــن
التحقــق عــى املســتوى االس ـراتيجي بالتقــدم نحــو تحقيــق الرؤيــة،
وعــى املســتوى التشــغييل مــن تتبــع تحقيــق األهــداف االسـراتيجية
املحــددة مــن خــال عــدد مــن املــؤرشات و /أو املعــامل.
للقيــام بذلــك ،تــم تحديــد مجموعــة مــن املــؤرشات واملعــامل وكــذا
الجهــات املعنيــة بهــا وأيضــا الــردد  /املهلــة الزمنيــة.

◆ تحسني نظام إدارة املوارد البرشية للمديرية العامة لألرصاد الجوية
◆ تعزيــز التدريــب املســتمر وتنميــة املهــارات وتعزيــز املهــارات الجامعيــة ملواكبــة
مســتجدات املهنــة
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اﻷوﻟﻮ&ﺔ

رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟEbﺪﻣﺎت
واﳌﻨﺘﺠﺎت ا]Eﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻘ ﺲ واﳌﻨﺎخ

اﻷوﻟﻮ&ﺔ

اﻟ)ﺪف
ﺗﺤﺴ$ن اﻟﺘ*ﺒﺆ واﻹﻧﺬار اﻟﺮﺻﺪي
و6ﻌﺰ9ﺰ اﻟﺘﺤﺴ:ﺲ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻠ$ن
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳌﻮاﺟEﺔ اﻟﻈﻮاHﺮ
اJIﻄﺮة.

اﳌﺴﺎ;ﻤﺔ => ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اEDﺎﻃﺮ
ﺑﺎﻟﻄﻘ ﺲ واﳌﻨﺎخ

اﳌﺴﺎHﻤﺔ  baاEpIﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ6 tkﻌﺰ9ﺰ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣﻊ اJxﺎﻃﺮ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
اﺳPﺜﻤﺎر اﻟﺘﻄﻮر اcIﺎﺻﻞ ba
ﻣﺠﺎل اﻟﺘ*ﺒﺆات اﻟﻌﺪدﻳﺔ وﻧﻈﻢ
اﻟﺮﺻﺪ ﻟﺘﺤﺴ$ن ﺟﻮدة اﻟﻨﻤﺎذج.

اﳌﺴﺆول

ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻌﺪل ﻧPﻴﺠﺔ اﻟﺘ*ﺒﺆات ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم
اﳌﺪة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﻧﺬار  baاcIﺎﻻت
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﺪد اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ  baﺣﺎﻻت
اﻹﻧﺬار اﻟihﺗﻘﺎ bkأو اﻷﺣﻤﺮ.
)اﻟﺪراﺳﺎت،
اﻹﺟﺮاءات
ﻋﺪد
اﳌﺸﺎرﻛﺔ  baاﻟﻨﺪوات ،اﳌ*ﺸﻮرات،
 (...اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐ i$اﳌﻨﺎ.b
ﻋﺪد اﻻﺻﺪارات اpIﺪﻳﺪة اﻟ ]Éﺗﻢ
ادراﺟEﺎ
ﻋﺪد أدوات اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اpIﺪﻳﺪة

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒQﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﺗﺮﻗﻴTSﺎ
اcIﻔﺎظ ﻋ tìأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى
ووﺳﺎﺋﻞ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻟﻨﻈﺎم
اcIﺴﺎب ،وأدوات ﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎpIﺔ
وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

UﺴﺮVﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗZY
ا]^ﻮ&ﺔ
ﻟﻸرﺻﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺟﻌﻞ اﻷﺗﻤﺘﺔ ر اﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة
اﻟ®cﺎق ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ™ba b
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﺎpIﺔ
ﻣﻴﺪان
)اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ´Jﻤﺔ ،اﻟﺬ§ﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎ¨ ،bﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
إ(.≠I

ﻣﻌﺪل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ اpIﻮي
ﻣﻌﺪل 6ﻐﻄﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اcIﻀﺮ9ﺔ
ﺑﺎcxﻄﺎت اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﻣﻌﺪل ﺗﻮ اﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪل ﺗﻮ اﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت VIGIOBSﻋtì
اﻷﻧiîﻧ:ﺖ

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﺘ*ﺒﺆات
ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

ﺳﻨﻮي

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﻤﻨﺎخ

اﳌﺮﻛﺰ

اﻟﻮﻃ\] ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠ\ä$E
اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠ\ä$E
اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ

ﺳﻨﻮي
ﺳﻨﻮي
ﺳﻨﻮي

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﻤﻨﺎخ
اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﺘ*ﺒﺆات

ﺳﻨﻮي

ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ﺻáﻴﺐ اﻹرﺳﺎل
ﻣﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﺗüﻠﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت

2023

اﳌﻌﻠﻢ6 :ﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

2022

اﳌﻌﻠﻢ :ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﻌﻠﻢ :ز9ﺎدة ﻗﺪرة
واﻷرﺷﻔﺔ §ﻞ  8ﺳﻨﻮات

اcIﻮﺳﺒﺔ

2022
2021

ﻋﺪد ﻣﺸﺎرßﻊ اﻷﺗﻤﺘﺔ

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃ\] ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ وﻧﻈﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت\ اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرßﻊ اﻟ ]Éﺗﺪﻣﺞ ﻃﺮق
ﻣﻌﺎpIﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اpIﺪﻳﺪة )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺒi$ة ،اﻟﺬ§ﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎ¨(... IS ،b
 baﺗﻨﻔﻴﺬHﺎ

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺳﻨﻮي

زوار

اﳌﺄو9ﺔ
اﻟ*ﺴﺒﺔ
اﻹﻛﺴ iîاﻧﺖ
زوار
ﻟﺰ9ﺎدة
ﺄو9ﺔ
اﳌ
اﻟ*ﺴﺒﺔ
Aeroweb
ﺄو9ﺔ ﻟﺰ9ﺎدة زوار اﻟﺒﻮ اﺑﺔ
اﻟ*ﺴﺒﺔ اﳌ
اﻻﻟﻜiîوﻧﻴﺔ

6ﺴEﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ba
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اcIﻴﻮ9ﺔ واﳌﺴﺎHﻤﺔ ba
رﻓﺎHﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ$ن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓi$
ﺧﺪﻣﺎت رﺻﺪﻳﺔ وﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﻮرة اpIﺪﻳﺪة
اﳌﻮﺟEﺔ ﻟüﻞ ﻗﻄﺎع

ﺗﻮﻓ i$دﻋﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻋﺎ bkاpIﻮدة
ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اpIﻮ9ﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
Hﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳi$
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺰ¿ﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪدHﻢ
إtk
اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﺧﻼل
ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ$ن ،اﳌﺮ اﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب

ﺗﻄﻮ9ﺮ ﻗﻮة اﳌﺒﻴﻌﺎت و6ﻌﺰ9ﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋtì
ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻢ اﳌﺪﻳﺮ9ﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋ mlﺟﻌﻞ
أnﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮ&ﺮ ر اﻓﻌﺔ
ﻟﺘﺤﺴpن ا]Eﺪﻣﺎت
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘ ﺲ
واﳌﻨﺎخ
اﻷوﻟﻮ&ﺔ

ﺗﻜﺮVﺲ ﻣsﺎﻧﺔ اﳌﺪﻳﺮ&ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد
ا]^ﻮ&ﺔ ﻋ mlاﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺪو>u

ﺳﻨﻮي

6ﻌﺰ9ﺰ اﻷ∆ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  baﻣﺠﺎﻻت
اﻷرﺻﺎد واﳌﻨﺎخ واﻟﻌﻠﻮم ذات
اﻟﺼﻠﺔ و6ﻌﺰ9ﺰ اﻟﺸﺮ اﻛﺔ ﻣﻊ
اpIﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟ)ﺪف

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﺘ*ﺒﺆات

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ
\ اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

اﻟ*ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ9ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟ ]Éﺗﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪHﺎ وﺗﺤﺴﻴ¬√ﺎ
اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ رﻗﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻹﺟﻤﺎbk

ﺗﻄﻮ9ﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﺮ9ﻘﻴﺎ و6ﻌﺰ9ﺰ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﺮ اﻛﺰ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ اﻟ]É
ﺗﺤﺘﻀ¬√ﺎ اﳌﺪﻳﺮ9ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد
اpIﻮ9ﺔ

ﺗﺤﺴ$ن ﻧﻈﺎم اﻻدارة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ9ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ

ﺟﻌﻞ ا]vﻮﻛﻤﺔ ر اﻓﻌﺔ
ﻟﻸداء اﻟﺘﻨﻈﻴZY

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ mlﻣﻮارد
{ﺸﺮ&ﺔ ﻣﺆ;ﻠﺔ
ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﻗﺎدرة ﻋml
اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﻋﺪد اﻷJƒﺎص اﳌﺪر¿$ن
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟPﺴﻮ9ﻖ واﻟPﺴﻮ9ﻖ
ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اpIﺪﻳﺪة اﻟ ]Éﺗﻢ
اﺑﺮاﻣEﺎ
ﻣﻌﺪل رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻌﺎم
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﳌﺸﺎرßﻊ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟ ]Éﺗﺠﺮى داﺧﻠﻴﺎ
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرßﻊ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟ ]Éﺗﺘﻢ
ﻣﻊ اpIﺎﻣﻌﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

ﺳﻨﻮي

ﻋﺪد ا∆ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎ«ﻲ اﳌﻨﺠﺰة
ﻋﺪد اﻟﻨﺪوات اﳌﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﳌﺪﻳﺮ9ﺔ
ﻋﺪد أ∆ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻨﺠﺰة ﻋtì
اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮ9ﻘﻲ
ﻋﺪد اﳌﺮ اﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ اﻟ]É
ﺗﺤﺘﻀ¬√ﺎ اﳌﺪﻳﺮ9ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد
اpIﻮ9ﺔ
ﻣﻌﻠﻢ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻮدة اﻗiîاح ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ∆ﻲ ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ®Epﺎت اJxﺘﺼﺔ
اcIﻔﺎظ ﻋ tìﺷEﺎدة ﻧﻈﺎم إدارة
اpIﻮدة
ً
درﺟﺔ اﻷداء اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳi$
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻤEFQMä$
ﻣﻌﺪل اﻻﻟäîام

اﻟﻌﻤﻞ ﻋ tìدﻣﺞ ﻧ ÃÀاpIﻨﺪرة ba
ﻣﺸﺎرßﻊ اﻷرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرßﻊ اﻟ ]Éأﺧﺬت Õﻌ$ن
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻣﻜﻮن اﻟﻨﻮع

ﺑ$ن

ﺑ$ن

6ﻌﺰ9ﺰ اﻟﺘﺪر9ﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﳌEﺎرات و6ﻌﺰ9ﺰ اﳌEﺎرات اpIﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳌﻮ اﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌEﻨﺔ

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

ﺳﻨﻮي

ﺳﻨﻮي

ﺳﻨﻮي

اﻟ98دد

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛ$ن  baدورات وﻋﻤﻞ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣﻌﺪل اﻻﺻﺪار

ﺗﺤﺴ$ن ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻮارد اﻟáﺸﺮ9ﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ9ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ \
اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ

اﳌﺴﺆول

ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﺎﻟﻢ

6ﻌﺰ9ﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو bkواﻟﺸﺮ اﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻮ§ﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ba
ﻣﺠﺎل اﻷرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

6ﻌﺰ9ﺰ ﻓﺮص اﻟﺸﺮ اﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋ$ن اﻟﻌﺎم واJIﺎص
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ﻧPﻴﺠﺔ اﻟﺘ*ﺒﺆ اﳌﻮﺟﮫ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻼﺣﺔ
اpIﻮ9ﺔ ) (TEMSIو)(TAF
ﻣﻌﺪل ﻧﺠﺎح اﻹﻧﺬارات اﳌﻮﺟEﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اpIﻮ9ﺔ .SIGMET
ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻼﺣﺔ اpIﻮ9ﺔ
اpIﺪﻳﺪة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم
اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء )ﻗﻄﺎع
اﻟﻄi$ان(
ﻣﻌﻠﻢ6 :ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻮ اﺑﺔ اﻹﻟﻜiîوﻧﻴﺔ
ﻟﻸرﺻﺎد اpIﻮ9ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻢ6 :ﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة و اﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

ﺳﻨﻮي

ﻋtì

ﺳﻨﻮي

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

دﻋﻢ ﻧﻤﻮذج ﺗﺠﺎري
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
ا]Eﺪﻣﺎت

ﺳﻨﻮي

2023

ﻟﺰ9ﺎدة

ﺗطوﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟرﺻدﯾﺔ

ﺳﻨﻮي
ﺳﻨﻮي

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

ﺗﺜáﻴﺖ

6ﻌﺰ9ﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ وﺗﺤﺴ$ن
6ﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮ اﻓﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻮﻃ\] ﻟﻠﺘ*ﺒﺆات

اﻟ)ﺪف

ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﺎﻟﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺎًء ﻋtì
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اcIﺪﻳﺜﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ
اﻟﺮﻗ]ø

اﻟ98دد

اﳌﺴﺆول

اﻟ98دد

ﻋﺪد اﻟﺸﺮا§ﺎت اﳌihﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋ$ن اﻟﻌﺎم واJIﺎص

ﻣﻌﺪل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮارد
اﻟáﺸﺮ9ﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻇﻔ$ن
اﻟﻔﺠﻮات ﺑ$ن اﻟﻮﺿﻊ
اﳌﺘﻮﻗﻊ
واﳌﺴﺘﻘﺒbì
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ(

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوbk

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوbk
ﺳﻨﻮي

اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ

2020

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

ﺳﻨﻮي

ﻗﺴﻢ اpIﻮدة واﻟﺸﺮ اﻛﺔ واﻟPﺴﻮ9ﻖ

ﻛﻞ ﻋﺎﻣﯿﻦ

ن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆو
\ اﳌﺪﻳﺮ9ﺎت اEpIﻮ9ﺔ

ﺳﻨﻮي

ن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆو

ﺳﻨﻮي

ن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆو

ﺳﻨﻮي

ﺳﻨﻮي
ن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆو

اcIﺎbk
)ﺧﻄﺔ

ﻋﺪد أﻳﺎم/رﺟﻞ ﻟﻠﺘﺪر9ﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ

ﺳﻨﻮي

ﺳﻨﻮي
ﺳﻨﻮي

ن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆو

ﺳﻨﻮي
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y 3.1ﺴﺮ1ﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗSR
ﻟﻸرﺻﺎد ا>?ﻮ*ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

 2.1ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒvﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﺗﺮﻗﻴxwﺎ

 1.1اﳌﺴﺎ#ﻤﺔ  Grﺗﻘﻠﻴﺺ
اatﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ
واﳌﻨﺎخ

3.3.1 -ﺗﻄﻮ%ﺮﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

 2.3.1اﻟsôﺎق ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ.; .õﻣﻴﺪان ﻣﻌﺎCBﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟoùﻤﺔ ،اﻟﺬ6ﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎ ،.ûﻧﻈﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،إ(.üB

 1.3.1ﺟﻌﻞ اﻷﺗﻤﺘﺔ ر اﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔواﻟﻜﻔﺎءة

 2.2.1اsBﻔﺎظ ﻋ gfأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮىﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ووﺳﺎﺋﻞ اsBﺴﺎب،
وأدوات ﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎCBﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

 "1.2.1ﻌﺰ%ﺰﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ وﺗﺤﺴbن"ﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮ اﻓﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺻﺪﻳﺔ

 3.1.1اﺳÉﺜﻤﺎراﻟﺘﻄﻮر اsBﺎﺻﻞ ;.ﻣﺠﺎل اﻟﺘéﺒﺆات اﻟﻌﺪدﻳﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ
ﻟﺘﺤﺴbن ﺟﻮدة اﻟﻨﻤﺎذج.

 2.1.1اﳌﺴﺎtﻤﺔ ; .اrCBﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻟﺮاﻣﻴﺔ إ" g-ﻌﺰ%ﺰاﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
اoîﺎﻃﺮاﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.

 1.1.1ﺗﺤﺴbن اﻟﺘéﺒﺆ واﻹﻧﺬاراﻟﺮﺻﺪيو"ﻌﺰ%ﺰاﻟﺘﺤﺴèﺲ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻠbن
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳌﻮاﺟrﺔ اﻟﻈﻮاtﺮاoBﻄﺮة.

 3.2.2ﺗﻄﻮ%ﺮﻗﻮة اﳌﺒﻴﻌﺎت و"ﻌﺰ%ﺰﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋgf
ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻢ اﳌﺪﻳﺮ%ﺔ

 2.2.2اﻻﺣﺘﻔﺎض ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء وﺗﻨﻤﻴﺔﻋﺪدtﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع إg-
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣbن ،اﳌﺮ اﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب

 1.2.2ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺎًءﻋ gfاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اsBﺪﻳﺜﺔ واﻟÉﺴﻮ%ﻖ
اﻟﺮﻗ[Ö

 2.1.2ﺗﻮﻓwbدﻋﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮوﻋﺎ .-اCBﻮدةﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اCBﻮ%ﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت tﺬا
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳwbاﻟﺪوﻟﻴﺔ

 3.2اﻟﻌﻤﻞ ﻋ BAﺟﻌﻞ أmﺸﻄﺔ "1.3.2 -ﻌﺰ%ﺰ اﻷäﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ;.
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ*ﺮ ر اﻓﻌﺔ
ﻣﺠﺎﻻت اﻷرﺻﺎد واﳌﻨﺎخ واﻟﻌﻠﻮم ذات
اﻟﺼﻠﺔ و"ﻌﺰ%ﺰ اﻟﺸﺮ اﻛﺔ ﻣﻊ اCBﺎﻣﻌﺎت
ﻟﺘﺤﺴpن ا>aﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻘ ﺲ واﳌﻨﺎخ

ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ا>aﺪﻣﺎت

 2.2دﻋﻢ ﻧﻤﻮذج ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ

 1.2رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟ`aﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت
ا>aﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘ ﺲ واﳌﻨﺎخ
 "1.1.2ﺴrﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار;.اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اsBﻴﻮ%ﺔ واﳌﺴﺎtﻤﺔ ;.
رﻓﺎtﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨbن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓwb
ﺧﺪﻣﺎت رﺻﺪﻳﺔ وﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

 3.3اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ BAﻣﻮارد Tﺸﺮ*ﺔ
ﻣﺆ#ﻠﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﻗﺎدرة ﻋBA
اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﻟﻸداء اﻟﺘﻨﻈﻴSR

 2.3ﺟﻌﻞ ا>Jﻮﻛﻤﺔ ر اﻓﻌﺔ

 1.3ﺗﻜﺮ1ﺲ ﻣ4ﺎﻧﺔ اﳌﺪﻳﺮ*ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد ا>?ﻮ*ﺔ ﻋBA
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوGF

اﻷوﻟﻮ*ﺎت

 " 2.3.3ﻌﺰ%ﺰاﻟﺘﺪر%ﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮوﺗﻨﻤﻴﺔاﳌrﺎرات و"ﻌﺰ%ﺰاﳌrﺎرات اCBﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳌﻮ اﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌrﻨﺔ

  1.3.3ﺗﺤﺴbن ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻮارداﻟqﺸﺮ%ﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ%ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد
اCBﻮ%ﺔ

 " 3.2.3ﻌﺰ%ﺰﻓﺮص اﻟﺸﺮ اﻛﺔ ﺑbناﻟﻘﻄﺎﻋbن اﻟﻌﺎم واoBﺎص

  2.2.3اﻟﻌﻤﻞ ﻋ gfدﻣ ﺞ ﻟﻨ jiاCBﻨﺪرة; .ﻣﺸﺎرkﻊ اﻷرﺻﺎد اCBﻮ%ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

  1.2.3ﺗﺤﺴbن ﻧﻈﺎم اﻻدارة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ%ﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اCBﻮ%ﺔ

  2.1.3ﺗﻄﻮ%ﺮاﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﺮ%ﻘﻴﺎو"ﻌﺰ%ﺰاﳌﺮ اﻛﺰاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اCBﻮ%ﺔ اﻟ [Zﺗﺤﺘﻀ^_ﺎ
اﳌﺪﻳﺮ%ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اCBﻮ%ﺔ

 " 1.1.3ﻌﺰ%ﺰاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو .-واﻟﺸﺮ اﻛﺔﻣﻊ اﻟﻮ6ﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ; .ﻣﺠﺎل
اﻷرﺻﺎد اCBﻮ%ﺔ واﻟﻌﻠﻮم ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷدوات
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

اﻻ#ﺪاف
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اﻟﻣﺣور  :3اﻟﺷراﻛﺔ واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ واﻷداء اﻟﺟﯾد

ا ﻟ ﻌ ﻮ ا ﻣ ﻞ ا ﻟﺮ ﺋ ﯿ ﺴ ﯿ ﺔ ﻟ ﻠ ﻨ ﺠ ﺎ ح
العوامل الرئيســية للنجاح
امﺮف اﻟﻘﯿﺎدة
االلتﻣـﻦزط
 اﻻﻟﺘﺰام•واﻟﺪﻋﻢوالدعم من طرف القيادة
ـلح اﻟﻔﺮﯾﻖ
العموـرو
ﺠ ﻤ ﺎﻋ ﻲ
الجامعي وروح الفريق
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟ•ـىﺎﻟﻮﻗﺖ واﻟﻄ
ﻲ اﻟعﻌـﻤﻞ ﺑ
القﻔﺎـﻧﻲ ﻓ
•ﻰ اﻟﺘ
 اﻟﻘ ﺪ ر ة ﻋ ﻠالتفاينﺎﻗﺔيف العمل بالوقت والطاقة
ـدرة
 اﻻ ﻧﻔﺘ ﺎح و اﻟﺮ ﻏ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻐ ﯿﯿﺮ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮ ﻛ ﯿﺰ ﻋ ﻠﻰ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ و اﻵ ﺛ ﺎر و اﻟﺘﻌ ﺪ ﯾﻼالرتكيـتـز عىل النتائج واآلثار والتعديالت
• االنفتــاح والرغبــة يف التغيري مع
 اﻟﺮ ﻏ ﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤ ﺎن اﻟﺸ ﻔ ﺎﻓ ﯿﺔ و ﺗﻌ ﺰ ﯾﺰ اﻟﺘﻌ ﺎوالشنــفافية وتعزيز التعاون
• الرغبة يف ضامن
 إر ا د ة ﻓﺮ د ﯾﺔ و ﺟ ﻤ ﺎﻋ ﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﺜ ﺎﺑﺮ ة ﺑ ﺎﻟﺮ ﻏ ﻢ ﻣ ﻦ و ﺟ ﻮ د اﻟﻤ ﻌ ﯿﻘ ﺎ تللمثابرة بالرغم من وجود املعيقات
• إرادة فرديــة وجامعيــة
 اﻟﻮ ﻋ ﻲ و اﻻ در اك أن اھ ﻤ ﯿﺔ اﻟﻤ ﺴ ﺎر ﻣ ﻦ أھ ﻤ ﯿﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺒﺘﻐ ﺎتاملســار مــن أهمية النتيجة املبتغاة
• الوعي واالدراك أن اهمية
 ﻧ ﺸ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻠ ﻮ ﻣ ﺎ ت و ا ﻟ ﺘ ﻮ ا ﺻ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﺘﻈ ﺎ م ﺣ ﻮ ل ﻣ ﺮ ا ﺣ ﻞ ﺗ ﻘ ﺪ م ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺔ• نــر املعلومات والتواصــل بانتظام حول مراحل تقدم الخطة

اﻷوﻟﻮ*ﺎت

ـراتيجية،ﺔ ســتعتمد املديرية
لتحقيق النتائج املتوقعة من هذه الخطة االسـ
ﻟ ﺘ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ا ﻟ ﻨﺘ ﺎ ﺋ ﺞ ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻮ ﻗ ﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬ ه ا ﻟ ﺨ ﻄ ﺔ اﻻ ﺳ ﺘ ﺮ ا ﺗﯿ ﺠ ﯿﺔ  ،ﺳ ﺘ ﻌ ﺘ ﻤ ﺪ ا ﻟ ﻤ ﺪ ﯾ ﺮ ﯾﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﻮ ا ﻣ ﻞ ﻧ ﺠ ﺎح ر ﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻣ ﻨﺒﺜﻘ
نجاح رئيســية منبثقة من نظام القيم املشــرك بني اعضائها.
عىل عوامل
ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤ ﺸ ﺘﺮ ك ﺑﯿﻦ اﻋ ﻀ ﺎﺋﮭ ﺎ .

اﻻ#ﺪاف

• اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ 24-20
• اﻟﻌﺮ و ض
• ﻓ ﯿﻠﻢ ﻣ ﺆ ﺳ ﺴ ﺎﺗ ﻲ
• اﻟﻜﺘﯿﺒﺎت واﻟﻤﻨﺸﻮرات
• ﻣ ﻠﺼ ﻘ ﺎت

اﻻ#ﺪاف

اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت

اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت

اﻷوﻟﻮ*ﺎت

اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف

اﻟﻤﺤﺘﻮى

يعــرض الرســم البيــاين أدنــاه مكونــات خطــة
التواصــل بشــأن الخطــة االسـراتيجية.

اﻟﻣﺣور  :2ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن
ا ﺟ ل ا ﺗ ﺧ ﺎ ذ ا ﻟ ﻘ ر ار

• إ ﻧ ﺘﺮ ا ﻧ ﺖ
• اﻹ ﻧﺘﺮ ﻧ ﺖ
• ﻓ ﯿﺰ ﯾﻮ ﻣ ﺖ
• ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺿ ﺎ ﻟﺤ ﺎ ﺋ ﻄ ﻲ
• ﻣ ﺮ اﺟ ﻌ ﺎت اﻹ دا ر ة و اﻻ ﻗﺴ ﺎم
• و ا ﻟ ﻠ ﺠ ﺎ ن ا ﻟﺠ ﮭ ﻮ ﯾ ﺔ

• اﻟﻤﮭ ﻤ ﺔ
• اﻟﺮ ؤ ﯾﺔ
• اﻟﻘﯿﻢ
• اﻟﻤﺤﺎور ,اﻻوﻟﻮﯾﺎت و اﻻھﺪاف
ا ﻻ ﺳ ﺘ ﺮ اﺗ ﯿ ﺠ ﯿ ﺔ

اﻟﺟدول اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ-اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 25-21

• اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﯿﺔ
• اﻟﻤ ﻮ ظ ﻔ ﯿﻦ
• اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ
• اﻟﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺎ ت
• اﻟ ﻤ ﻨﻈ ﻤ ﺎ ت اﻟﺪو ﻟﯿﺔ

وعــى صعيــد آخــر ،ولضــان التنفيــذ الفعــال لهــذه
الخطــة االس ـراتيجية ،تعتــزم املديريــة نهــج سياســة
للتواصــل بشــأن العنــارص الرئيســية للخطــة (املهمــة،
الرؤيــة ،القيــم ،املحــاور ،األولويــات ،األهــداف
االســراتيجية) باســتعامل وســائل وطــرق مختلفــة
ومتعــددة للتواصــل .و ســتمكن هــذه السياســة
التواصليــة مــن مســاعدة املديريــة عــى
قيــادة التغيــر يف الســلوكيات والعقليــات
لتحقيــق الرشاكــة و االنفتــاح عــى اصحــاب
املصالــح الرئيســيني .

الجــــــدول التــجـــــميعي  -الخطــــة االســرتاتيجيــة 25 - 21

ان نجــاح االســراتيجية ال يعتمــد فقــط عــى وضــع
الخطــة االسـراتيجية ،بــل يبقــى رهينــا ايضــا بالقــدرة
عــى تنفيذهــا .ســتعتمد املديريــة العامــة لألرصــاد
الجويــة عــى هــذه الخطــة االســراتيجية يف كل
قراراتهــا وأنشــطتها مــن اجــل تحقيــق رؤيتهــا لعــام
 .2030كــا انهــا ستشــكل اإلطــار والدليــل االرشــادي
لوضــع مشــاريع امليزانيــة للفــرة الخامســية 2021-
 .2025كــا ســتعمل املديريــة العامــة عــى ترجمــة
هــذه الخطــة االســراتيجية اىل مــروع اداء يحــوي
خططــا تشــغيلية ســنوية تعتمــد عــى مشــاريع
ميزانيــة موجهــة نحــو النتائــج.

ويف هــذا الصــدد ســيتم تتبــع وتقييــم تنفيــذ
االســراتيجية ومــدى نجاحهــا ونجــاح الخطــط
التشــغيلية املرتبطــة بهــا عــن طريــق مــؤرشات
محــددة مســبقًا.

اﻟﻣ ﺣ و ر اﻷ و ل  :ﻣ ﻌرﻓﺔ و ﺗو ﻗﻊ ﻣ ﺧ ﺎط ر اﻟط ﻘ س و اﻟﻣ ﻧﺎخ

 .8التنـفـيــــذ والتـواصـــــل
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