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Iالجزء األول: تقديم الوزارة . 

 

 الوزارة إلستراتيجية. تقديم موجز 1

تم إحداث املندوبية السامية واملجلس الوطني لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبادرة ملكية سامية 

املؤتمر التأسيس ي لرجال املقاومة والتحرير اللتئام  1973لجاللة امللك الحسن الثاني طيب هللا ثراه الذي ترأس في مارس 

إحاطتها باملزيد من التكريم واالعتبار وتحسين أوضاعها االجتماعية شمل هذه األسرة ووضع النصوص والقوانين الكفيلة ب

وإبراز أمجادها التاريخية في  ةواالجتماعياالقتصادية  لتحقيق التنمية واملادية وأحوالها املعيشية وإدماجها في املجهود الوطني

 ملحمة ثورة امللك والشعب 

وقد توجت أعماله بتأسيس املجلس الوطني لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير املحدث بمقتض ى الظهير 

انطالقا من ما يوليه جاللة "من أهمية لتزويد قدماء املقاومين وأعضاء  1973يونيو  15بتاريخ  1.73.250الشريف رقم 

إدخال تحسين على وضعيتهم من حيث املستوى املادي  جيش التحرير بتنظيم ذي صبغة اجتماعية ووطنية يمثلهم وييسر 

مساهمتهم الجماعية في املجهود الوطني "ويتولى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم  أشكالواملعنوي ، ويقترح عند االقتضاء 

 لدى السلطات املختصة 

موجب الظهير كما أسفر هذا املؤتمر عن إحداث مندوبية سامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ب

 19بتاريخ  1.61.266وامللغى بمقتضاه الظهير الشريف رقم  1973يونيو  15بتاريخ  1.73.252الشريف بمثابة القانون رقم 

 بإحداث املكتب الوطني لقدماء املقاومين وقدماء املحاربين . 1961غشت 
 

 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير مهام -

نف ال  1.73.252ألحكام القانون رقم  وفقا–باملندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير تناط 

وتنفيذ السياسة الحكومية املتعلقة بقطاع املقاومة وجيش التحرير وانجاز وتقييم البرامج املرسومة  إعدادمهمة  -الذكر

 للنهوض به في جميع املجاالت ، وتتولى لهذه الغاية:

  تمثيل قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير والتحدث باسمهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى السلطات

 املختصة،

  ربط االتصال بين الوزارة األولى والوزارات املعنية لتطبيق توصيات املجلس الوطني لقدماء املقاومين وأعضاء

 هذا التطبيق وتتبع مراقبة إجراءات التنفيذ. جيش التحرير والسهر على تنسيق األعمال التي تساعد على

  تدبير قضايا أسرة املقاومة وجيش التحرير وشؤونها املادية واملعنوية والعمل على تيسير مساهمة أفرادها في

 املجهود الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتحضير امليزانية املتعلقة بقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير .

 اذ كافة الخطوات واملبادرات التي من شأنها أن تبرز وتثرى الرصيد التاريخي ملالحم الحرية واالستقالل على اتخ

 نسقية صيانة الذاكرة الوطنية.

 لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير واتخاذ   اقتراح إدخال جميع التعديالت املالئمة على النظام األساس ي

 وضاعهم وضمان الرعاية لذوي حقوقهم.التدابير الضرورية للنهوض بأ

  املساهمة في تمكين أبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير من االستفادة من تكوين تكميلي يساعدهم على

 اإلدماج االقتصادي واالجتماعي عبر ولوج العمل املقاوالتي في إطار التشغيل الذاتي.
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  املؤتمرات واالجتماعات الدولية التي تعالج قضايا املقاومين املشاركة في تمثيل الحكومة لدى املنظمات وفي

 واملحاربين وضحايا الحرب.

  بشان صفة مقاوم طبقا للنموذج املنصوص  1.59.076تسليم بطاقات مقاوم وفقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم

 .1984يناير  30بتاريخ  3.1.84رقم  األول عليه في قرار الوزير 

 2018املتوقعة برسم سنة  . تقديم االعتمادات2

 ملخص اعتمادات امليزانية العامة املتوقعة حسب الفصول : 1جدول 

 2018مشروع قانون املالية لسنة 

 2017لسنة قانون املالية/  

مشروع قانون املالية لسنة 

 امليزانية العامة 2018

 قانون املالية لسنة  

 امليزانية العامة 2017
 الفصل

 املوظفون  000 363 52 000 597 54 4,26

0 70 737 000 70 737 000 
املعدات والنفقات 

 املختلفة

 االستثمار 000 022 19 000 525 7 60.44-

 املجموع 000 122 142 000 859 132 6,51-

 حسب البرامج 2018ملخص االعتمادات املتوقعة برسم سنة . 3

 : ملخص االعتمادات املتوقعة للوزارة حسب البرامج2جدول 

مشروع قانون املالية 

 2018لسنة %

/ قانون املالية لسنة 

2017 

 

 2018 لسنة املالية قانون  مشروع

امليزانية العامة )قانون 

 (2017املالية لسنة
 البرامج

فصل 

 االستثمار

فصل املعدات 

 والنفقات املختلفة

فصل 

 املوظفين

-6,51 7 525 000 70 737 000 54 597 000 142 122 000 
قدماء  و  املقاومين قدماء

 التحرير  جيش أعضاء 

 املجموع 000 122 142 000 597 54 000 737 70 000 525 7 6,51-
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 . تقديم االعتمادات حسب املشاريع أو العمليات4

 قدماء املقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير   : 030برنامج 

 ملخص االعتمادات املتوقعة للميزانية العامة حسب املشروع أو العملية املتعلقة بالبرنامج  3    : جدول 

  

 املجموع
 املشاريع أو العمليات امليزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل املعدات والنفقات 

 املختلفة
 

2 000 000 2 000 000 0 
استرجاع الوثائق املتعلقة باملقاومة املغربية من 

 الخارج

 إبراز تاريخ املقاومة 000 311 1 000 380 000 691 1

 اإلدارةتحديث  0 000 370 000 370

 دعم املهام 800 400 11 0 800 400 11

90 000 0 90 000 
املجلس الوطني لقدماء املقاومين وقدماء أعضاء 

 جيش التحرير

59 135 200 1 200 000 57 935 200 
واالجتماعية ألسرة تحسين الظروف املادية 

 املقاومة وأعضاء جيش التحرير

 تشييد بنايات إدارية 0 000 000 1 000 000 1

2 575 000 2 575 000 0 
إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة 

 والتحرير 

 

 امجنبر ال  توزيع جهوي العتمادات . 5

 ملخص االعتمادات املتوقعة للوزارة حسب الجهات: 4جدول 

 

 املجموع

 امليزانية العامة
 الجهات

 فصل املعدات والنفقات املختلفة فصل االستثمار

 املصالح املشتركة 000 737 70 000 525 7 000 262 78

 املجموع 000 737 70 000 525 7 000 262 78
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 تعليق

 .يتم سنويا تحويل نسبة من االعتمادات املالية لآلمرين بالصرف املساعدين

 

 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات  .6

 العتمادات امليزانية العامة حسب طبيعة النفقة 2020-2018: البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

 مشروع قانون املالية للسنة

2018 

 قانون املالية للسنة

2017 
  

 نفقات املوظفين 000 363 52 000 597 54 - -

- - 
 نفقات املعدات والنفقات املختلفة  000 737 70 000 737 70

- - 
 نفقات االستثمار 000 022 19 000 525 7

- - 
 املجموع 000 122 142 000 859 132
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IIالجزء الثاني: تقديم برامج الوزارة . 

 

 التحرير: قدماء املقاومين وقدماء أعضاء جيش  030برنامج 

 

 البرنامج وغاياتها العامة إستراتيجية. ملخص 1

من املهام املسندة للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بموجب الظهير الشريف رقم  نطالقاا

تشتغل املندوبية السامية  2018-2016املشار إليه أعاله،وتفعيال لتوجهات ومضامين برنامج العمل املرحلي  1.73.252

ومتكاملة تتوخى كمرتكزات أساسية صيانة الذاكرة التاريخية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير على محاور متعددة 

الوطنية للمقاومة والتحرير باعتماد البحث و التدقيق التاريخي و توثيق و تجميع كل ما له صلة بهذا املوروث التاريخي وإبرازه 

يم الوطنية واملواطنة لدى من خالل مجموعة من الوسائل والوسائط والصيغ بغاية تقريب الذاكرة من املواطنين وترسيخ ق

الشباب والناشئة و األجيال الجديدة و تقوية االعتزاز باالنتماء الوطني وتنمية السلوك الوطني لديهم من جهة، ومن جهة 

ثانية العناية املوصولة باألوضاع املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير وذوي 

 .  سن تدبير املنافع واالمتيازات واملنافع املخولة لهم وتعزيزهاحقوقهم وح

 و يرتكز هذا البرنامج حول محورين أساسين هما:

 صيانة الذاكرة التاريخية و إشاعة القيم واملثل العليا للوطنية وثقافة املواطنة االيجابية ؛ 

  سرة املقاومة وجيش التحرير؛تحسين األوضاع املادية و االجتماعية واألحوال املعيشية والصحية أل 

  

 مسؤول البرنامج. 2

 مدير األنظمة والدراسات التاريخية

 ن في القيادةوالمتدخل. 3

 مديرية األنظمة والدراسات التاريخية

 االجتماعيةقسم الشؤون 

 قسم الشؤون اإلدارية
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 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج. 4

 التحرير املغربي.وجيش   الحفاظ على ذاكرة املقاومة .1

 املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير. تحسين األوضاع .2

 .تحسين وتجويد تدبير املوارد .3

 على ذاكرة املقاومة وجيش التحرير املغربي . الحفاظ   :الهدف األول 

 فحصها وتقييمها .  عدد الوثائق املسترجعة من الخارج والتي تم  : 1.1.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 
 2020التوقع  2019التوقع 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2030 000 000 20 000 400 000 400 000 400 000 400 000 350 وثيقة

 

 توضيحات منهجية :

املتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير واملودعة في  املستنسخةحجم الوثائق  هذا املؤشريوضح 

مراكز األرشيف األجنبية التي سيتم جلبها إلى املغرب ليتم مسحها ضوئيا وإتاحتها للباحثين املغاربة. عملية االستنساخ 

 .دولة 18ستستمر مع جميع الدول التي لها ذاكرة تاريخية مشتركة مع املغرب وعددها 

 مصادر املعطيات :

 مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية.

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

هذا املؤشر  في البداية عدد الوثائق املستنسخة. تأثير إتاحة هذه الوثائق للباحثين سيتطلب تحسين  هدا املؤشر يبين 

 في وقت الحق.

 : تعليق

لوثائق املستنسخة املتعلقة بتاريخ الحركة للمقاومة والتحرير الحتضان االوثائق التاريخية إنشاء وتجهيز مركز  

على تحسين هذا املؤشر في املستقبل  سيمكنالوطنية واملقاومة وجيش التحرير واملودعة في مراكز األرشيف األجنبية 

 القريب.
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 التحرير.الولوج إلى فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش   : 2.1.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 
 2019التوقع 

التوقع 

2020 

 القيمة

 املستهدفة 

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2030 000 150 000 34 000 30 000 25 000 20 158 14 زائر

 توضيحات منهجية :

 عبر ربوع اململكة. التاريخية للمقاومة و التحريرهذا املؤشر يوضح حجم الولوج إلى فضاءات الذاكرة 

 مصادر املعطيات :

 مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية؛ -

 النيابات اإلقليمية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين و أعضاء جيش التحرير. - 

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

التحرير في السنة كما تكمن   لتاريخية للمقاومة ويقتصر هذا املؤشر على إعطاء عدد زوار فضاءات الذاكرة ا

 محدودية املؤشر في كونه يعطي أعدادا خامة بدون توزيع لنوعية الزوار ومن ثم إمكانية التكرار.

  : تعليق

ال تزال حديثة النشأة حيث يعود تدشين  تجربة إحداث و إنشاء فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير

إلنجاح هذا   و مادية ( يتطلب موارد بشرية 74افتتاح فضاءات جديدة )حاليا  ، و وتيرة 2007الفضاء األول إلى سنة 

 املشروع.

 املرتبط بالذاكرة التاريخية للحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير. اإلنتاج األدبي و الفني  : 3.1.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 

التوقع 

2019 
 2020التوقع 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2022 105 105 103 103 70 92 عدد

 توضيحات منهجية :

مجسدا في عدد  ،بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير املتصلاإلنتاج األدبي والفني حجم  3.1.1املؤشر يبين 

املؤلفات ذات الصلة بتاريخ املقاومة املغربية التي صدرت ضمن منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين و أعضاء 

دد الندوات جيش التحرير وعدد الذكريات التاريخية التي يتم تخليدها وطنيا ومحليا بمختلف املدن املغربية وكذلك ع

العلمية واأليام الدراسية وامللتقيات الفكرية التي تنظم واألنصبة التذكارية التي يتم تشييدها واألعمال الفنية واإلبداعية 

 التي يتم تمويلها .

 مصادر املعطيات :
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 مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية؛ -

 مصلحة النشر و التوزيع؛ - 

 مصلحة الدراسات والتوثيق. -

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

يقتصر املؤشر إلى إعطاء العدد اإلجمالي لألنشطة املنظمة واملنشورات والكتب الصادرة دون أن يتمكن من قياس 

 مدى التأثير على الجمهور املستهدف.

  : تعليق

إتاحة ونشر  مثل أي منتج فكري، صعوبة قياس أثر ووقع اإلنتاجيات األدبية والفنية ال يجب أن يقف عائقا أمام

 املادة التاريخية املرتبطة بملحمة العرش والشعب.

 املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة تحسين األوضاع     :الهدف الثاني

 .  املقاومة وجيش التحرير

الصغرى نسبة االستجابة لطلبات الحصول على اإلعانة إلحداث املشاريع االقتصادية   : 1.2.1املؤشر  

 والتعاونيات .  واملتوسطة

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع 

قانون املالية 

2018 

 2019التوقع 
التوقع 

2020 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2030 %100 %90 %90 %90 %90 %30 نسبة

 توضيحات منهجية :

وتعاونيات   تطور نسبة طلبات الحصول على اإلعانة إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة هذا املؤشر يبرز 

 التي تمت االستجابة لها سنويا باملقارنة مع العدد اإلجمالي للطلبات املتوصل بها.

عضاء ، تمكنت املندوبية السامية لقدماء املقاومين و أ 2017وبفضل االعتمادات اإلضافية املرصودة برسم سنة 

جيش التحرير من تسوية امللفات املودعة و التي لم يتم تسويتها برسم السنوات السابقة و تم بذلك رفع نسبة االستجابة 

 .% 90إلى 

 ومن املؤمل توفير االعتمادات الضرورية لالحتفاظ بنسبة االستجابة في السنوات املقبلة.

 مصادر املعطيات : 

 ستفادة من اإلعانات املودعة بقسم الشؤون االجتماعية.محاضر اللجنة املختصة و مقررات اال 

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

يقتصر املؤشر على رصد تطور نسبة طلبات الحصول على اإلعانة إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى 

ملقاومين وأعضاء وتعاونيات والتي تمت االستجابة لها سنويا واملجهود الذي ما فتئت املندوبية السامية لقدماء ا  ومتوسطة
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جيش التحرير تبدله من اجل تحسين هذه النسبة .غير أن هذا املؤشر ال يبين التأثير املباشر للدعم على صيرورة املشاريع، 

 مما يستدعي التفكير في آلية جديدة تأخذ بعين االعتبار هذا املعطى.

 أن دعم املندوبية السامية لقدماء إال % 6رغم أن نسبة فشل هذه املشاريع تعتبر جد ضعيفة و هي ال تتجاوز 

ليس وحده املتحكم في نجاح أو فشل هذه املشاريع إذ تضاف عوامل أخرى تتعلق بنوعية   املقاومين وأعضاء جيش التحرير

 النشاط املزاول ونوعية التكوين والقيمة اإلجمالية للمشروع.....

  : تعليق

 أبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي يرتادهاملشاريع االقتصادية الصغرى واملتوسطة  لقد حقق ورش

هذا الخيار املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير جاهدة على ترسيخ  وتعمل  .تقدما نوعيا ملموسا

إدماجهم االقتصادي واالجتماعي، وذلك من  لتيسيرأبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير  االستراتيجي في صفوف

خالل التواصل املباشر معهم وإرشادهم وتوجيههم وتحفيزهم ماديا ومعنويا على خوض غمار التشغيل الذاتي والعمل 

 ي.املقاوالت

 

 املالية املخولة للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير.نسبة تلبية طلبات الحصول على اإلعانات   : 2.2.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 
 2020التوقع  2019التوقع 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2021  %100 %60 %60 %60 %67,50 %54,77 نسبة

 توضيحات منهجية :

نسبة تلبية طلبات الحصول على اإلعانات املالية املمنوحة للمنتمين ألسرة املقاومة وأعضاء  2.2.1املؤشر  يعطي

 جيش التحرير.

و قد اعتمد في هذا املؤشر على معدل جميع اإلعانات املمنوحة باستثناء اإلعانة على إحداث مشاريع اقتصادية 

هميتها ضمن برامج العمل االجتماعي للمندوبية السامية وتعاونيات و التي اعتمدت كمؤشر منفرد أل  صغرى ومتوسطة 

 لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ) انظر املؤشر السابق(.و نوجز هذه اإلعانات كما يلي:

 اإلعانة على السكن . -

 اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن.  -

 اإلسعافـــات. -

 بتورة.اقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء امل -

من الطلبات الواردة بالنسبة لإلعانة  % 90وإذا كانت االعتمادات املرصودة تكفي لالستجابة لنسبة كبيرة تصل إلى 

و املتعلقة بالسكن و باإلسعافات و  املتعلقة بتحمل جزء من مصاريف الدفن ، فان األمر مختلف بالنسبة لإلعانات األخرى 

،  % 40و  30ضاء املبتورة حيث ال تغطي االعتمادات املرصودة إال نسبة تتراوح ما بين باقتناء آالت التقويم وتعويض األع
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في بند اإلعانة على السكن ، من   مكنت االعتمادات اإلضافية املرصودة بامليزانية  كانت استثنائية حيث 2017علما أن سنة 

 .% 90ة و تم بذلك رفع نسبة االستجابة إلى تسوية امللفات املودعة و التي لم يتم تسويتها برسم السنوات السابق

 

 مصادر املعطيات : 

 محاضر اللجنة املختصة و مقررات االستفادة من اإلعانات املودعة بقسم الشؤون االجتماعية.

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

التحرير و ذوي ينحصر املؤشر في إعطاء نسبة تلبية الطلبات املقدمة من لدن قدماء املقاومين وأعضاء جيش 

 .أن انخفاض أو ارتفاع هذه النسبة رهين باإلعتمادات املالية املخصصة لها في إطار امليزانية حقوقهم، في حين 

 : تعليق

يحظى بند اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن باألولوية باملقارنة مع البنود األخرى املتعلقة باإلعانات   

وذوي حقوقهم.و يسجل ارتفاع نسبة االستجابة للطلبات املتوصل   املقاومين و أعضاء جيش التحريراملالية املخولة لقدماء 

بها و انتظامها عبر السنوات إذ تتم تلبية جميع الطلبات املتوصل بها باستثناء الواردة خالل شهر دجنبر التي يتم إرجاؤها إلى 

 السنة املوالية.

 .الصحية التي تم إرجاع مصاريفها ةنسبة ملفات التغطي  : 3.2.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع 

قانون املالية 

2018 

 2020التوقع  2019التوقع 
القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2021  %100 %98 %98 %98 %98 %97,27 نسبة

 توضيحات منهجية :

 التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها باملقارنة مع امللفات املودعة .نسبة ملفات  في معرفة  3.2.1 املؤشر يفيد

ولعل املبادرات واإلجراءات التي اتخذتها املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير من شأنها إيالء قيمة 

املستفيدين منها من املنتمين ألسرة  مضافة لتدبير منظومة التغطية الصحية في كل جوانبها اإلجرائية والعملية لفائدة

 املقاومة وجيش التحرير . ويتعلق األمر بالجوانب التالية :

عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية خصصت لشرح مضامين بندي االتفاقيتين املبرمتين و السيما ما يتعلق  -

 بكيفية تعبئة امللفات.

 ت البنكية لضمان وصولها بسرعة ملستحقيها.تعميم تحويل املبالغ املستردة واملرجعة للحسابا -

لضمان استفادة املنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير من الخدمات  مواكبة سير منظومة التغطية الصحية -

املضمونة واملنصوص عليها في العقدين األصليين و السيما ما يتعلق بمراقبة امللفات املرفوضة والنظر في مدى صدقيتها 

 من نسبة امللفات املرفوضة.  مكن،لخفض، ما أ

 .كل هذا ساهم في تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها باملقارنة مع امللفات املودعة
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 مصادر املعطيات : 

بيانات شهرية للملفات املقدمة و املبالغ املصروفة واملرجعة املودعة بمصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية 

 بقسم الشؤون االجتماعية .

 

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

و املعطيات املتحصل عليها  معرفة تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها   املؤشر إلى يهدف

 تعطي بشكل واضح مدى استفادة قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير من التغطية الصحية.

 : تعليق

بما   تعمل املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير على تتبع سير منظومة التغطية الصحية  

 ودوي حقوقهم. املقاومينيضمن استفادة قدماء 
 

 الهدف الثالث : تحسين وتجويد تدبير املوارد 

 : نسبة تقوية كفاءة املوارد البشرية؛ 1.3.1املؤشر 

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 
 2020التوقع  2019التوقع 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

  2021 10 8 7,5 7 6,8 4،5 ساعة

 توضيحات منهجية :

 ا الهدف عبر احتساب معدل أيام التكوين لكل موظف خالل سنة على الشكل التالي :ذيتم قياس ه

Agent\JFH = ∑ Nombre participants x durée 

                          Total effectif du HCAR 

يعطي املؤشر نظرة عن التكوين املستمر املتاح للموارد البشرية العاملة بقطاع املقاومة وجيش التحرير والهادف إلى 

امليزانية والبرامج   ادين املعلوميات وتدبيرتمكينهم من صقل مؤهالتهم التدبيرية والتواصلية واكتساب مهارات جديدة في مي

 واملشاريع.

  مصادر املعطيات :

 .قاعدة معطيات ووثائق مصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات ومصلحة املوظفين

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

بالقطاع. املوارد البشرية العاملة  يكتفي املؤشر بإعطاء نسبة تطور عدد ساعات التكوين املخصصة لكل فرد من 

 ويبقى تطوره رهينا باملوارد املالية املخصصة لعملية التكوين بميزانية القطاع.
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  : تعليق

املؤشر قابل للتطوير في املستقبل لتمكين املسيرين من معرفة وقع املجهود املبذول على مردودية املوارد البشرية 

  املستفيدة من برامج التكوين.

 

 املكتبيات.: نجاعة تدبير  2.3.1املؤشر  

 الوحدة
 اإلنجاز

2016 

قانون املالية 

2017 

مشروع قانون 

 2018املالية 
 2020التوقع  2019التوقع 

القيمة 

 املستهدفة

سنة القيمة 

 املستهدفة

 2021  1000 1200 1300 1450 1500 1700 مبلغ 

 توضيحات منهجية :

لك باحتساب املبلغ ذالحظيرة املعلوماتية و ا املؤشر من احتساب الكلفة السنوية لكل حاسوب داخل ذيمكن ه

 املخصص للعتاد املعلومياتي وأشغال الصيانة مقسوم على عدد الحواسيب. اإلجمالي

 مصادر املعطيات :

 ات الصلة ( وخلية اإلعالميات.ذقسم الشؤون اإلدارية )ملفات الصفقات السنوية وسندات الطلب 

 حدود ونقاط ضعف املؤشر:

 إعطاء التكلفة املالية الشتغال الحظيرة املعلوماتية داخل اإلدارة.يمكن املؤشر من 

  : تعليق

ا ذوالنظام املعلومياتي سيمكن من تحسين ه تطبيق الجهوية والالتمركز اإلداري مع إعادة هيكلة الشبكة املحلية 

 املؤشر.
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IIIالجزء الثالث : محددات النفقات . 

 

 األعوان. محددات نفقات املوظفين و 1

 

 أ. بنية أعداد املوظفين للسنة الجارية

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب8جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 17,85 63 (والساللم املطابقة 6إلى  5الساللم من)موظفي التنفيذ 

 8,78 31 (و الساللم املطابقة 9 إلى  7من الساللم)موظفي اإلشراف 

 73,37 259 (و ما فوق و الساللم املطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 353 املجموع

 

 : التوزيع حسب املصالح14جدول 
 

 % األعداد املصالح

 30,03 106 املصالح املركزية

 69,97 247   املصالح الالممركزة

 100 353 املجموع
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 : التوزيع حسب الجهات9جدول 
 

 % األعداد املصالح

 4,53 16 الحسيمة -تطوان - طنجةجهة 

 7,37 26 جهة الشرق 

 9,07 32 مكناس -جهة فاس 

 35,69 126 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 5,95 21 خنيفرة -جهة بني مالل 

 8,78 31 سطات -جهة الدار البيضاء

 6,23 22 آسفي -جهة مراكش 

 5,67 20 تافياللت -جهة درعة 

 5,95 21 ماسة -جهة سوس 

 4,82 17 واد نون  -جهة كلميم 

 4,25 15 الساقية الحمراء -جهة العيون 

 1,7 6 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 353 املجموع

 

 توزيع نفقات املوظفين و األعوان  ب.

 )مشروع قانون املالية( 2018توقع نفقات املوظفين للسنة : 10جدول 

 

 العدد النفقة  

 353 600 067 50 الدائمة  النفقات

 0 0 املحذوفة  املناصب

 20 510 238 1 ( تتضمن املستحقات الناجمة عن املتأخرات املتعلقة بها) عمليات التوظيف

 0 0 عمليات اإلدماج

املستحقات الناجمة عن املتأخرات  تتضمن)مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور 

 (املتعلقة بها
625 000   

   890 430 2 (تتضمن املستحقات الناجمة عن املتأخرات املتعلقة بها) ةالترقيات في الدرجة والرتب

 Direction de Paierie) املؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف  املؤداة املوظفين نفقات

Principale) 
54 362 000 373 

   000 235 من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة املؤداة  األخرى   نفقات املوظفين

   000 597 54 نفقات املوظفين املتوقعة 
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 تعليق

 

 . محددات نفقات املعدات و النفقات املختلفة و االستثمار حسب البرنامج و املشروع أو العملية2

 

 : قدماء املقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير 030برنامج 

 

 : دعم املهام 1مشروع 

 ويعزى . الدعم ملشروع املخصصة االعتمادات نصف درهم 5.000.000  والبالغ اإلدارية املباني حراسة بند يمثل

 فيما ة،اململك وعماالت أقاليم ربوع عبر والتحرير للمقاومة التاريخية الذاكرة فضاءات عدد تزايد إلى البند هدا ارتفاع

%  59,42 نسبة البندين ينذله املخصصة االعتمادات وتمثل  .السيارات حظيرة لتدبير درهم 1.145.000 مبلغ سيخصص

 .املهام دعم ملشروع املخصصة االعتمادات  مجموع من

 

 : إبراز تاريخ املقاومة  2مشروع 

يشكل موضوع تدوين وكتابة تاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير أولوية في عمل املندوبية السامية 

درهم من االعتماد املرصود ملشروع  600.000.00سيخصص مبلغ ه الغاية ذلقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير. وله

وطبع بحوث  درهم لعملية نشر وإصدار مؤلفات تهتم بموضوع الذاكرة الوطنية  1.311.000.00إبراز تاريخ املقاومة البالغ 

لخزانة الوطنية لك بغاية إثراء وإغناء اذجامعية ذات صلة باملوضوع ومذكرات رجاالت ونساء املقاومة وجيش التحرير و 

 بنشر ما استجد من دراسات وأبحاث تاريخية.

 

 : استرجاع الوثائق املتعلقة باملقاومة املغربية من الخارج 3مشروع 

يعتبر مشروع استنساخ واسترجاع الوثائق التاريخية املتعلقة بفترة الكفاح الوطني واملودعة بمراكز األرشيف بعدة 

واسبانيا والبرتغال وانجلترا وبلجيكا وهولندا وتركيا وروسيا االتحادية من املحاور األساسية في بلدان أجنبية من بينها فرنسا 

.درهم 2.000.000ه الغاية تم تخصيص مبلغ ذبرنامج عمل املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير. وله

 البرنامج. ذاالستكمال ه
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 الجتماعية ألسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير: تحسين الظروف املادية وا 4مشروع 

تقدر النفقات اإلجمالية املخصصة لتحسين األوضاع املادية و االجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة 

باملقارنة مع االعتمادات املرصودة بامليزانية العامة  %  44,6درهم و تمثل نسبة  59.130.200املقاومة وجيش التحرير ب 

 للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير.

من    %94,70درهم أي ما يمثل نسبة  56.000.200و لوحدها تصل االعتمادات املخصصة للتغطية الصحية إلى 

االعتمادات املرصودة لتحسين األوضاع املادية و االجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير، 

   تالي:لو هي كا   % 5,30لتنحصر البنود األخرى في نسبة 

 درهم؛  1.250.000اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن: -

 درهم، 660.000اإلسعافـــات: -

 درهم؛ 650.000اإلمدادات املالية لدعم إحداث املشاريع االقتصادية الصغرى واملتوسطة : -

 درهم؛ 500.000اإلعانة على السكن : -

 درهم. 50.000اقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء املبتورة : -

 

 

 : تشييد بنايات إدارية 5مشروع 

 600.000لك بتخصيص مبلغ ذتشييد املباني اإلدارية و درهم لدعم مشروع  1.000.000سيخصص اعتماد بمبلغ 

 فيما سيخصص الباقي ألشغال تهيئة املباني اإلدارية القائمة. لدولةدرهم لتسوية وضعية األراض ي تجاه مديرية أمالك ا

 

 : تحديث االدارة 6مشروع 

املعدات املكتبية واملعلوماتية درهم سيخصص القتناء  370.000ملشروع تحديث اإلدارة والبالغ  املرصوداالعتماد 

 لحسن سير املرفق العام.

 : إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 7مشروع 

درهم لدعم مشروع انجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير.  2.575.000سيخصص اعتماد بمبلغ 

ه الفضاءات وتهيئتها وتجهيزها، علما أن هده املنشآت الثقافية ذها االعتماد مصاريف املساهمة في تشييد ذوتندرج في ه

 .جماعيةمجالس واليات وعماالت ومجالس عماالت وأقاليم و مع  ،أساسا،تحدث في إطار شراكات والتربوية 
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 البطاقات التفصيلية للمؤشرات

 عة من الخارج  والتي تم  فحصها وتقييمهاجعدد الوثائق املستر  : 1.1.1املؤشر 

 تسمية املؤشر عدد الوثائق املستنسخة من الخارج  والتي تم  فحصها وتقييمها

 البرنامج وجيش التحرير أعضاءقدماء  ين و املقاومقدماء 

 املندوبية الساميةهدف  الحفاظ على ذاكرة املقاومة  وجيش التحرير 

MH 01 الرمز 

 املسؤول على املؤشر مدير األنظمة والدراسات التاريخية

املصلحة املستخدمة  قسم الدراسات التاريخية

 للمؤشر

 وحدة القياس وثيقة مسترجعة

 مدة القياس شهرا 12 وصف املؤشر

 آخر القيم املعروفة .2016وثيقة مستنسخة سنة  350.000

 طبيعة املعطيات األساسية رقمية 

 إعداد املؤشر

 طريقة تجميع البيانات األساسية دراسة واختيار الوثائق

 قسم الدراسات التاريخية
املصالح او الهيئات املسؤولة عن 

 تجميع املعطيات األساسية

املصلحة املسؤولة عن تركيب  قسم الدراسات التاريخية

 املعطيات

 املصادقة على املؤشر التحريراملندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش 

 كيفية االحتساب  جمع عدد الوثائق املستنسخة واملتوصل بها عبر دفعات خالل السنة

 التاريخية للمقاومة والتحريروثائق المركز 
طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 أساليب التأويل  

 أساليب تأويل املؤشر

 منحى التغير املنشود ارتفاع.

الصعاب موجودة في كثرة الوثائق وتواجدها بعدد من الدول لكن رغم ذلك تم 

اختيار املؤشر لضرورة اعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش 

 التحرير.

 الحدود و نقاط الضعف املعروفة

وسيستمر الى حدود استنساخ جميع الوثائق  2009سنة  ذاملؤشر متوفر من

 خارج املغرب األرشيف بمراكزاملتوفرة 

 تاريخ تسليم املؤشر 
مخطط وضع أو تحسين 

 املؤشر
 مخطط تحسين أو وضع املؤشر بالزيادة في الغالف املالي املخصص.املستنسخة  الرفع من عدد الوثائق

 تعليق عملية االستنساخ ستستمر مع جميع الدول التي لها ذاكرة تاريخية مشتركة مع املغرب

 

 

 ملحق: البطاقات التفصيلية للمؤشرات
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 معدل  الولوج إلى فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 2.1.1املؤشر : 

 معدل  الولوج إلى فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير. تسمية املؤشر

 جيش التحرير.أعضاء قدماء  و  يناملقاومقدماء  البرنامج

 من املواطنين عبر ربوع اململكة التحرير وتقريبهاف بذاكرة املقاومة وجيش التعري املندوبية الساميةهدف 

 MH 02 الرمز

 . مدير األنظمة والدراسات التاريخية املسؤول على املؤشر

 الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير. املصلحة املستخدمة املؤشر

 

 وصف املؤشر

 زائر وحدة القياس

 شهرا  12 مدة القياس

  2016زائر في سنة   14158 املعروفةآخر القيم 

 إعداد املؤشر

 رقمية طبيعة املعطيات األساسية

 طريقة تجميع البيانات األساسية
دراسة وتمحيص التقارير املتوصل بها من لدن فضاءات الذاكرة 

 التاريخية للمقاومة والتحرير عبر ربوع اململكة.

املصالح املسؤولة عن تجميع املعطيات 

 األساسية
 الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير.

 الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير. املصلحة املسؤولة عن تركيب املعطيات

 مديرية األنظمة والدراسات التاريخية. املصادقة على املؤشر

 كيفية االحتساب
بالزوار الواردة في تقارير فضاءات  السنوية املتعلقة  جمع البيانات 

 .اشهر  12الذاكرة التاريخية مقسومة على 

 .التاريخية للذاكرةالفضاء الوطني  بأرشيفالحفظ  طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا للتدقيق

 أساليب تأويل املؤشر

  أساليب التأويل

 ارتفاع منحى التغير املنشود

 املؤشر غير كافي في تحديد جودة األداء  العام للمرفق املعني. الحدود ونقاط الضعف املعروفة

مخطط وضع أو تحسين 

 املؤشر

 نهاية كل سنة تاريخ تسليم املؤشر

 مخطط تحسين او وضع املؤشر

الرفع من جودة وموثوقية اإلحصائيات وذلك عبر تنويع وسائل 

 التنشيط  و آليات تجميع املعطيات  و ضبطها   

 إن الرفع من جودة التنشيط بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير من شانه الرفع  من املؤشر وتحسينه تعليـــــق
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 التاريخية للحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير بالذاكرةاملرتبط  : اإلنتاج األدبي و الفني 3.1.1: ملؤشر ا

 تسمية املؤشر التاريخية للحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير بالذاكرةاإلنتاج األدبي والفني املرتبط 

 البرنامج جيش التحريرأعضاء قدماء  و قدماء املقاومين 

صيانة وتدوين وتوثيق تاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير باملغرب والتعريف به وإيصاله لجمهور القراء من 

 طلبة وباحثين وأكاديميين.
 املندوبية الساميةهدف 

MH 03 الرمز 

 املسؤول على املؤشر مدير األنظمة والدراسات التاريخية

 املصلحة املستخدمة للمؤشر قسم الدراسات التاريخية 

 وحدة القياس عدد

 مدة القياس سنة وصف املؤشر

 آخر القيم املعروفة 2016برسم سنة  إنتاج 92

 طبيعة املعطيات األساسية رقمية

 إعداد املؤشر

الوطنية واملحلية التي يتم  الذكرياتعدد مختلف اإلصدارات في السنة، عدد 

 طريقة تجميع البيانات األساسية تخليدها، عدد الندوات واأليام الدراسية واملوائد املستديرة التي يتم تنظيمها. 

 مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية

 قسم الدراسات التاريخية

 ومصلحة الدراسات والتوثيق النشر و التوزيعمصلحة 

املصالح املسؤولة عن تجميع 

 املعطيات األساسية

املصلحة املسؤولة عن تركيب  مصلحة النشر و التوزيع

 املعطيات

 املصادقة على املؤشر املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

 كيفية االحتساب  جمع عدد األنشطة الفنية واإلصدارات

 قاعدة بيانات وأرشيف املصالح املختصة
طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 أساليب التأويل  

 أساليب تأويل املؤشر

 منحى التغير املنشود ارتفاع.

الجامعية والدراسات األكاديمية ذات  اتحو قلة اإلنتاجات الفكرية واألطر 

املغرب خالل فترة الكفاح الوطني من أجل االستقالل يشكل  بتاريخالصلة 

 يصعب إمكانية االلتزام بمؤشر التوقعاتو عقبة 

 الحدود و نقاط الضعف املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر  كل سنة إدارية قبل متماملؤشر يتم تسليمه 
مخطط وضع أو تحسين 

 املؤشر
وضع و تحسين آلية تجميع وصف األنشطة املتوقعة و آجال انتهائها بهدف 

 معطيات املؤشر.

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر

ــــبالنسبة للمؤشر الخاص باإلصدارات، وهو عددي، قد يتجاوز التوقعات في حال حدوث طفرة على م ـــ ستوى ــ

ــــــالدراس ـــ ـــ ـــ ـــ ر وثورة امللك و الشعب انطالقا من وجيش التحري املقاومةات و البحوث املنجزة حول تاريخ الحركة الوطنية و ــ

 مجموع الرصيد الوثائقي املوطن املستجلب من خارج الوطن. 

 تعليق
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  نسبة االستجابة لطلبات الحصول على اإلعانة إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة وتعاونيات 1.2.1املؤشر 

 تسمية املؤشر  تعاونياتالتوسطة  و املصغرى و القتصادية االشاريع املنسبة االستجابة لطلبات الحصول على اإلعانة إلحداث 

 البرنامج جيش التحريرقدماء أعضاء  و قدماء املقاومين 

 املندوبية الساميةهدف  املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير األوضاعتحسين 

AS 01 الرمز 

 املسؤول على املؤشر رئيس قسم الشؤون االجتماعية

املصلحة املستخدمة  االجتماعي. اإلنعاشمصلحة التشغيل و 

 للمؤشر

 وحدة القياس النسبة

 وصف املؤشر

 مدة القياس سنة.

تصادية نسبة االستجابة لطلبات الحصول على االعانة إلحداث مشاريع اق

 تصغرى ومتوسطة  وتعاونيا

 (180من أصل  34)% 18.88 :2016- 

 القيم املعروفةآخر 

 طبيعة املعطيات األساسية رقمية 

 إعداد املؤشر

 طريقة تجميع البيانات األساسية تي يانظام معلوم وبواسطة تجميع املعطيات عن طريق العد

 ملسؤولة عن تجميع املعطيات األساسيةااملصالح  مصلحة التشغيل واإلنعاش االجتماعي

 املصلحة املسؤولة عن تركيب املعطيات االجتماعيمصلحة التشغيل واإلنعاش 

 املصادقة على املؤشر قسم الشؤون االجتماعية

 كيفية االحتساب  تي ياالعد اليدوي وعن طريق نظام معلوم

االحتفاظ باملحاضر و جداول املستفيدين من الدعم على مستوى مصلحة 

 بالحاسوباالحتفاظ باملعطيات  -التشغيل واإلنعاش االجتماعي.

طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 أساليب التأويل  ةاملشاريع الصغرى و املتوسطة و التعاوني أعدادتحديد تطور 

 

 أساليب تأويل املؤشر

 

 منحى التغير املنشود ارتفاع

يقتصر املؤشر على رصد تطور نسبة طلبات الحصول على اإلعانة 

ومتوسطة  وتعاونيات و التي تمت إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى 

غير أن هذا املؤشر ال يبين التأثير املباشر للدعم على  االستجابة لها سنويا.

صيرورة املشاريع، مما يستدعي التفكير في آلية جديدة تأخذ بعين االعتبار 

رغم أن نسبة فشل هذه املشاريع تعتبر جد ضعيفة إال أن  هذا املعطى.

لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير  ليس  دعم املندوبية السامية

عوامل أخرى  تضاف إذوحده املتحكم في نجاح آو فشل هذه املشاريع 

 اإلجماليةتتعلق بنوعية النشاط املزاول ونوعية التكوين والقيمة 

 للمشروع.....

 الحدود و نقاط الضعف املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر  2001متوفر منذ سنة 

أو تحسين مخطط وضع 

 املؤشر

نجاعة، يتعين في السنوات املقبلة تطويره ليشمل  أكثر ليصبح املؤشر 

معرفة تأثير الدعم الذي تقدمه املندوبية السامية لقدماء املقاومين 

 وأعضاء جيش التحرير  على صيرورة املشاريع.

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر

إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة   اإلعانةيحدد هذا املؤشر تطور نسبة االستجابة لطلبات الحصول على 

 وتعاونيات.
 تعليق
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 املالية املخولة للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير اإلعاناتنسبة تلبية طلبات الحصول على :  2.2.1ملؤشرا

 تسمية املؤشر املالية املخولة للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير  اإلعاناتنسبة تلبية طلبات الحصول على 

 البرنامج جيش التحريرقدماء أعضاء  و قدماء املقاومين 

املندوبية هدف  املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير األوضاعتحسين 

 السامية

AS 02 الرمز 

 املسؤول على املؤشر رئيس قسم الشؤون االجتماعية

املصلحة املستخدمة  مصلحة املساعدة االجتماعية واملعاشاتو  مصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية

 للمؤشر

 وحدة القياس النسبة

 وصف املؤشر

 مدة القياس سنة.

 :على السكن اإلعانةنسبة تلبية طلبات الحصول على * 

 (58من أصل  16)% 27.58: 2016-                  

 : اإلسعافاتنسبة تلبية طلبات الحصول على * 

 (1800من أصل  837)% 46.50: 2016-                 

على تحمل جزء من مصاريف  اإلعانةنسبة تلبية طلبات الحصول على * 

 الدفن :

 (512من أصل  462)% 90.23: 2016-              

 املعروفةآخر القيم 

 طبيعة املعطيات األساسية نسبة

 إعداد املؤشر

 طريقة تجميع البيانات األساسية اتي يتجميع املعطيات عن طريق نظام معلوم

مصلحة املساعدة االجتماعية و  مصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية

 واملعاشات

عن تجميع املعطيات املسؤولة املصالح 

 األساسية

مصلحة املساعدة االجتماعية و  البرامج االقتصادية واالجتماعيةمصلحة 

 واملعاشات

 املصلحة املسؤولة عن تركيب املعطيات

 املصادقة على املؤشر قسم الشؤون االجتماعية

 كيفية االحتساب  اتي يالعد اليدوي وعن طريق نظام معلوم

مستوى مصلحتي االحتفاظ باملحاضر و جداول املستفيدين من الدعم على -

  البرامج االقتصادية واالجتماعية و املساعدة االجتماعية واملعاشات

طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا 

 للتدقيق

املالية املخولة  اإلعاناتتحديد نسبة تلبية طلبات الحصول على 

 للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير 

 أساليب التأويل 

 أساليب تأويل املؤشر
 منحى التغير املنشود ارتفاع

واملنافع  اإلعاناتيقتصر املؤشر على تطور نسبة تلبية طلبات الحصول على 

املخولة للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش التحرير االستجابة للطلبات رهين 

 بتوفر االعتمادات املالية

 الحدود و نقاط الضعف املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر  متوفر 
مخطط وضع أو 

 تحسين املؤشر
ترمي املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير تحسين هذا 

 املؤشر عبر الرفع من االعتمادات املخصصة ملختلف اإلعانات املخولة.

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر
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 تعليق التحرير واملنافع املخولة للمنتمين ألسرة املقاومة وجيش اإلعاناتيحدد هذا املؤشر تطور نسبة تلبية طلبات الحصول على 

 

 مصاريفها إرجاعملفات التغطية الصحية التي تم  نسبة  : 3.2.1ملؤشرا

 تسمية املؤشر ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها نسبة

 البرنامج جيش التحريرقدماء أعضاء  و قدماء املقاومين 

 املندوبية الساميةهدف  املادية واالجتماعية واألحوال املعيشية والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير األوضاعتحسين 

AS 03 الرمز 

 املسؤول على املؤشر رئيس قسم الشؤون االجتماعية

 املصلحة املستخدمة للمؤشر مصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية

 وحدة القياس نسبة

 مدة القياس سنة. وصف املؤشر

 آخر القيم املعروفة     %  97.27   : 2016

 طبيعة املعطيات األساسية 

 إعداد املؤشر

 طريقة تجميع البيانات األساسية اتي ينظام معلوم

 مصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية

 

املصالح املسؤولة عن تجميع املعطيات 

 األساسية

املصلحة املسؤولة عن تركيب  واالجتماعيةمصلحة البرامج االقتصادية 

 املعطيات

 املصادقة على املؤشر قسم الشؤون االجتماعية

 كيفية االحتساب اتي ينظام معلوم

نظام التغطية االحتفاظ بالبيانات و جداول املستفيدين من -

 على مستوى مصلحة البرامج االقتصادية واالجتماعية .الصحية 

باملعطيات تحسبا طرق االحتفاظ 

 للتدقيق

 أساليب التأويل يفهار مصا إرجاعتحديد نسبة  ملفات التغطية الصحية التي تم 

 

 

 أساليب تأويل املؤشر

 منحى التغير املنشود ارتفاع

يرمي املؤشر إلى  معرفة تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم 

مصاريفها و املعطيات املتحصل عليها تعطي بشكل واضح مدى  إرجاع

 .التغطيةاستفادة قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير من هذه 

 الحدود و نقاط الضعف املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر 

 مخطط وضع أو تحسين املؤشر
إلى  املقاومين وأعضاء جيش التحرير ترمي املندوبية السامية لقدماء 

عبر عقد مزيد من  % 100تحسين نسبة إرجاع امللفات للوصول إلى 

اللقاءات التواصلية لشرح كيفية تعبئة امللفات و مواصلة مراقبة امللفات 

 املرفوضة لخفضها، ما أمكن.  

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر

 تعليق مصاريفهايحدد هذا املؤشر تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع 
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 نسبة تقوية كفاءة املوارد البشرية  :1.3.1ملؤشرا

 تسمية املؤشر نسبة تقوية كفاءة املوارد البشرية

 البرنامج جيش التحريرقدماء أعضاء  و قدماء املقاومين 

 املندوبية الساميةهدف  الرفع من كفاءة املوارد البشرية عبر التكوين واستكمال الخبرة وتطوير املهارات

RH 01 الرمز 

 املسؤول على املؤشر اإلداريةرئيس قسم الشؤون 

 املصلحة املستخدمة للمؤشر ومصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات  املوظفينمصلحة 

 وحدة القياس للموظف /ساعة تكوين

 مدة القياس سنة. وصف املؤشر

 آخر القيم املعروفة 5,4:  2016

 طبيعة املعطيات األساسية أرقام

 إعداد املؤشر

 املعادلة : عدد املستفيدين مضروبة في املدة تجميع املعطيات عن طريق 

 مقسومة على العدد اإلجمالي للموظفين

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 املوظفين ومصلحة التكوين وتنشيط الفضاءاتمصلحة 

 

املصالح املسؤولة عن تجميع 

 املعطيات األساسية

املصلحة املسؤولة عن تركيب   وتنشيط الفضاءاتمصلحة التكوين 

 املعطيات

 املصادقة على املؤشر اإلداريةقسم الشؤون 

 املعادلة : عدد املستفيدين مضروبة في املدة تجميع املعطيات عن طريق 

 مقسومة على العدد اإلجمالي للموظفين

 كيفية االحتساب 

 أرشيف مصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات
االحتفاظ باملعطيات تحسبا طرق 

 للتدقيق

 أساليب التأويل  
 

 

 أساليب تأويل املؤشر

 منحى التغير املنشود ارتفاع

ساعات التكوين املخصصة دد عمحدودية املؤشر تكمن في كونه سيعطي 

 .لكل موظف ويبقى تطورها رهينا باملوارد املخصصة لبند التكوين

الحدود و نقاط الضعف 

 املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر  آخر كل سنة

املؤشر قابل للتطوير في املستقبل ملعرفة وقع املجهود املبذول على مردودية  مخطط وضع أو تحسين املؤشر

 املوارد البشرية

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر

 

 تعليق أهمية التكوين املستمر واستكمال التكوين تبقى ضرورة ملحة لتجويد الخدمات,
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 نجاعة تدبير املكتبيات  :2.3.1ملؤشرا

 تسمية املؤشر نجاعة تدبير املكتبيات

 البرنامج جيش التحريرقدماء أعضاء  و قدماء املقاومين 

 املندوبية الساميةهدف  التقليص من كلفة تدبير املكتبيات 

RH 02 الرمز 

 املسؤول على املؤشر اإلداريةرئيس قسم الشؤون 

 املصلحة املستخدمة للمؤشر اإلعالميات مكتب املعدات وخلية

 وحدة القياس درهم

 مدة القياس ويةسن وصف املؤشر

 آخر القيم املعروفة درهم 1700  :    2016 

 طبيعة املعطيات األساسية أرقام

 إعداد املؤشر

مبالغ الصفقات العمومية والطلبيات املرتبطة تجميع املعطيات عن طريق 

 ومقتنيات لوازم املكتب  الحواسيببتدبير حظيرة 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مكتب املعدات

 

املصالح املسؤولة عن تجميع 

 املعطيات األساسية

 مكتب املعدات / خلية اإلعالميات

 

املصلحة املسؤولة عن تركيب 

 املعطيات

 املصادقة على املؤشر اإلداريةقسم الشؤون 

املرصودة لتدبير حظيرة اإلعالميات واقتناء لوازم املكتب / عدد املبالغ املالية 

  العاملين / وعدد الحواسيب

 كيفية االحتساب 

 أرشيف مكتب املعدات / خلية اإلعالميات
طرق االحتفاظ باملعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 أساليب التأويل  

 

 أساليب تأويل املؤشر

 منحى التغير املنشود انخفاض

 )مركز عمل( املالية لكل حاسوبتكلفة اليحتسب املؤشر 
الحدود و نقاط الضعف 

 املعروفة

 تاريخ تسليم املؤشر  آخر كل سنة 
 مخطط وضع أو تحسين املؤشر

 مخطط تحسين أو وضع املؤشر 

 تعليق التقسيم الجهوي وعدم التمركز وإعادة الشبكة املعلوماتية سيحسن من مستوى هذا املؤشر
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