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1. تقديم موجز االستراتيجية 
تم إحداث المندوبية السامية والمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبادرة ملكية 

سامية لجاللة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي ترأس في مارس 1973 المؤتمر التأسيسي لرجال المقاومة 

والتحرير اللتئام شمل هذه األسرة ووضع النصوص والقوانين الكفيلة بإحاطتها بالمزيد من التكريم واالعتبار 

وتحسين أوضاعها االجتماعية والمادية وأحوالها المعيشية وإدماجها في المجهود الوطني لتحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعة وإبراز أمجادها التاريخية في ملحمة ثورة الملك والشعب. 

وقد توجت أعماله بتأسيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحدث بمقتضى 

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

المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنظيم ذي صبغة اجتماعية ووطنية يمثلهم وييسر إدخال تحسين على 

وضعيتهم من حيث المستوى المادي والمعنوي ، ويقترح عند االقتضاء اشكال مساهمتهم الجماعية في المجهود 

الوطني "ويتولى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى السلطات المختصة. 

كما أسفر هذا المؤتمر عن إحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بموجب 

الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.73.252 بتاريخ 15 يونيو 1973 والملغى بمقتضاه الظهير الشريف رقم 

1.61.266 بتاريخ 19 غشت 1961 بإحداث المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين .

- مهام المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

تناط بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير –وفقا ألحكام القانون رقم  

1.73.252 االنف الذكر-مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بقطاع المقاومة وجيش 

التحرير وانجاز وتقييم البرامج المرسومة للنهوض به في جميع المجاالت ، وتتولى لهذه الغاية:

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

السلطات المختصة،

ربط االتصال بين الوزارة األولى والوزارات المعنية لتطبيق توصيات المجلس الوطني لقدماء  

المقاومين وأعضاء جيش التحرير والسهر على تنسيق األعمال التي تساعد على هذا التطبيق وتتبع 

مراقبة إجراءات التنفيذ.

تدبير قضايا أسرة المقاومة وجيش التحرير وشؤونها المادية والمعنوية والعمل على تيسير مساهمة  

أفرادها في المجهود الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتحضير الميزانية المتعلقة بقدماء 

المقاومين وأعضاء جيش التحرير .

اتخاذ كافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها أن تبرز وتثرى الرصيد التاريخي لمالحم الحرية  

واالستقالل على نسقية صيانة الذاكرة الوطنية.

اقتراح إدخال جميع التعديالت المالئمة على النظام األساسي  لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير  

واتخاذ التدابير الضرورية للنهوض بأوضاعهم وضمان الرعاية لذوي حقوقهم.

المساهمة في تمكين أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من االستفادة من تكوين تكميلي  

يساعدهم على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي عبر ولوج العمل المقاوالتي في إطار التشغيل الذاتي.
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المشاركة في تمثيل الحكومة لدى المنظمات وفي المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي تعالج قضايا  

المقاومين والمحاربين وضحايا الحرب.

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

المنصوص عليه في قرار الوزير االول رقم 3.1.84 بتاريخ 30 يناير 1984.
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2. تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 

 
•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%
مشروع قانون المالية لسنة 2019/ 

قانون المالية للسنة 2018

الميزانية العامة
(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2019

الميزانية العامة
(قانون المالية للسنة

 ( 2018
الفصل

0,15 54 680 000 54 597 000 الموظفون

2,83 72 737 000 70 737 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

- 7 525 000 7 525 000 االستثمار

1,57 134 942 000 132 859 000 المجموع

•       جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة  ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة الميزانية العامة

 
مجموع مشروع قانون 
المالية للسنة 2019  تحويالت أو 

دفوعات 
مشروع قانون 

المالية للسنة 2019 تحويالت أو دفوعات  مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

الفصل

     54 680 000 الموظفون

   - - 72 737 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

   - - 7 525 000 االستثمار 

134 942 000 - - - - 134 942 000 المجموع

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
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3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2019)
مشروع قانون المالية 
للسنة 2019 / قانون 
المالية للسنة 2018

فصل االستثمار فصل المعدات 
والنفقات المختلفة فصل الموظفين 

الميزانية العامة
(قانون المالية لسنة 

(2018
البرامج

1,57 7 525 000 72 737 000 54 680 000 132 859 000 قدماء المقاومين وقدماء أعضاء 
جيش التحرير

1,57 7 525 000 72 737 000 54 680 000 132 859 000 المجموع

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل اإلخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

- قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير
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4. تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 

برنامج 030 : قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

•       جدول 4 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
2 671 000 420 000 2 251 000 إبراز تاريخ المقاومة

11 370 800 - 11 370 800 دعم المهام

90 000 - 90 000
المجلس الوطني لقدماء 

المقاومين وقدماء أعضاء جيش 
التحرير

1 000 000 1 000 000 - استرجاع الوثائق المتعلقة 
بالمقاومة المغربية من الخارج

650 000 650 000 - تحديث االدارة

6 866 000 4 525 000 2 341 000 المحافظة على الذاكرة التاريخية

60 425 200 1 400 000 59 025 200
تحسين الظروف المادية 

واالجتماعية ألسرة المقاومة 
وأعضاء جيش التحرير

950 000 950 000 - تشييد بنايات إدارية

3 105 000 3 105 000 - إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية 
للمقاومة والتحرير 
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5. توزيع جهوي العتمادات البرامج 

•        جدول 5: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب الجهات 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة 
الجهات

80 262 000 7 525 000 72 737 000 المصالح المشتركة
80 262 000 7 525 000 72 737 000 المجموع
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6. برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 

•       جدول 6: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2019 ,2020 ,2021 ) العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة 
النفقة

اإلسقاطات 
 2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

64 139 100 62 270 150 54 680 000 - 54 597 000 نفقات الموظفين

77 480 400 77 370 400 72 737 000 - 70 737 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

12 170 000 14 405 000 7 525 000 - 7 525 000 نفقات االستثمار

153 789 500 154 045 550 134 942 000 - 132 859 000 المجموع
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•       جدول 7 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) حسب البرامج 

اإلسقاطات
2021

اإلسقاطات
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة
2018

 

قدماء المقاومين وقدماء أعضاء      
جيش التحرير

153 789 500 154 045 550 134 942 000 - 132 859 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية
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ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات األهداف البرامج

مؤشر 1.1.030  : عدد الوثائق المسترجعة من  
الخارج والتي تم فحصها وتقييمها 

مؤشر 2.1.030  : عدد زوار فضاءات الذاكرة  
التاريخية للمقاومة وجيش التحرير

 
مؤشر 3.1.030  : عدد اإلنتاجات ذات الطابع 

األدبي و الفني المرتبطة بالذاكرة التاريخية 
للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير

هدف 1.030   : الحفاظ على ذاكرة المقاومة وجيش 
التحرير المغربي

 
مؤشر 1.2.030  : نسبة االستجابة لطلبات 

الحصول على اإلعانة إلحداث المشاريع 
االقتصادية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات 

 
مؤشر 2.2.030  : نسبة تلبية طلبات الحصول 

على اإلعانات المالية المخولة للمنتمين ألسرة 
المقاومة وجيش التحرير

مؤشر 3.2.030  : نسبة ملفات التغطية الصحية  
التي تم إرجاع مصاريفها

هدف 2.030   : تحسين األوضاع المادية 
واالجتماعية واألحوال المعيشية والصحية ألسرة 

المقاومة وجيش التحرير

مؤشر 1.3.030  : عدد متوسط الساعات  
المخصصة لتقوية كفاءة الموارد البشرية

مؤشر 2.3.030  : نجاعة تدبير المكتبيات 
هدف 3.030   : تحسين وتجويد تدبير الموارد

:  030

قدماء المقاومين وقدماء 
أعضاء جيش التحرير

 

مسؤول البرنامج   :

المندوب السامي لقدماء 

المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 
 
 
 
 
 
 

تقديم البرامج
الجزء 
الثاني
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برنامج 030 : قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

انطالقا من المهام المسندة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بموجب الظهير 

الشريف رقم 1.73.252 المشار إليه أعاله،وتفعيال لتوجهات ومضامين برنامج العمل المرحلي 2016-

2018 تشتغل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على محاور متعددة ومتكاملة 

تتوخى كمرتكزات أساسية صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية للمقاومة والتحرير باعتماد البحث و 

التدقيق التاريخي و توثيق و تجميع كل ما له صلة بهذا الموروث التاريخي وإبرازه من خالل مجموعة من 

الوسائل والوسائط والصيغ بغاية تقريب الذاكرة من المواطنين وترسيخ قيم الوطنية والمواطنة لدى 

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

جهة، ومن جهة ثانية العناية الموصولة باألوضاع المادية واالجتماعية واألحوال المعيشية والصحية 

ألسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم وحسن تدبير المنافع واالمتيازات والمنافع المخولة لهم 

وتعزيزها  .

و يرتكز هذا البرنامج حول محورين أساسين هما:

صيانة الذاكرة التاريخية و إشاعة القيم والمثل العليا للوطنية وثقافة المواطنة االيجابية ؛ 

تحسين األوضاع المادية و االجتماعية واألحوال المعيشية والصحية ألسرة المقاومة وجيش  

التحرير؛

 

2. مسؤول البرنامج 

المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

3. المتدخلين في القيادة 
مديرية األنظمة والدراسات التاريخية

قسم الشؤون اإلجتماعية

قسم الشؤون اإلدارية
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4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.030: الحفاظ على ذاكرة المقاومة وجيش التحرير المغربي

المؤشر 1.1.030 : عدد الوثائق المسترجعة من الخارج والتي تم فحصها وتقييمها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2030  20 000 000  400 000  400 000  200 000  400 000  350 000 عدد

■      توضيحات منهجية

يوضح هذا المؤشر حجم الوثائق المستنسخة المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير 

والمودعة في مراكز األرشيف األجنبية التي سيتم جلبها إلى المغرب ليتم مسحها ضوئيا وإتاحتها للباحثين 

المغاربة. عملية االستنساخ ستستمر مع جميع الدول التي لها ذاكرة تاريخية مشتركة مع المغرب وعددها 18 

دولة.

■      مصادر المعطيات

مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يبين هدا المؤشر في البداية عدد الوثائق المستنسخة. تأثير إتاحة هذه الوثائق للباحثين سيتطلب تحسين 

 هذا المؤشر في وقت الحق.

■      تعليق

إنشاء وتجهيز مركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير الحتضان الوثائق المستنسخة المتعلقة بتاريخ 

الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير والمودعة في مراكز األرشيف األجنبية سيمكن على تحسين هذا 

المؤشر في المستقبل القريب.
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المؤشر 2.1.030 : عدد زوار فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2030  150 000  36 000  34 000  30 000  25 000  18 500 عدد

■      توضيحات منهجية

هذا المؤشر يوضح حجم الولوج إلى فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير عبر ربوع المملكة.

■      مصادر المعطيات
- مديرية األنظمة و الدراسات التاريخية؛

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

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يقتصر هذا المؤشر على إعطاء عدد زوار فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة و  التحرير في السنة كما 

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

■      تعليق

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

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

مادية  إلنجاح هذا المشروع.

المؤشر 3.1.030 : عدد اإلنتاجات ذات الطابع األدبي و الفني المرتبطة بالذاكرة التاريخية للحركة 
الوطنية والمقاومة وجيش التحرير 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  105  105  105  103  103  74 عدد
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■      توضيحات منهجية

■      مصادر المعطيات

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
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الهدف 2.030: تحسين األوضاع المادية واالجتماعية واألحوال المعيشية والصحية ألسرة المقاومة 
وجيش التحرير

المؤشر 1.2.030 : نسبة االستجابة لطلبات الحصول على اإلعانة إلحداث المشاريع االقتصادية الصغرى 
والمتوسطة والتعاونيات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2030  100  20  20  20  20  12,44 %

■      توضيحات منهجية
يبرز هذا المؤشر تطور نسبة طلبات الحصول على اإلعانة إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة 

 وتعاونيات التي تمت االستجابة لها سنويا بالمقارنة مع العدد اإلجمالي للطلبات المتوصل بها.

وبفضل االعتمادات اإلضافية المرصودة برسم سنة 2017 ، تمكنت المندوبية السامية لقدماء المقاومين و 

أعضاء جيش التحرير من تسوية الملفات المودعة و التي لم يتم تسويتها برسم السنوات السابقة و تم بذلك 

رفع نسبة االستجابة إلى 90 %.غير انه نظرا لعدم كفاية االعتمادات المرصودة برسم سنة 2018 لتلبية 

الطلبات المتوصل بها لم يكن باإلمكان االحتفاظ بنفس نسبة االنجاز المحققة اذ تراجعت هذه األخيرة 

برسم سنة 2018 إلى %12,44 ، علما أن سنة 2018 تعتبر سنة قياسية من حيث عدد الملفات المتوصل بها. 

ومن شان االعتماد المرصود برسم ميزانية سنة 2019 تحسين نسبة االستجابة للطلبات المتوصل بها.

ومن المؤمل توفير االعتمادات الضرورية للرفع من  نسبة االستجابة في السنوات المقبلة.

■      مصادر المعطيات

محاضر اللجنة المختصة و مقررات االستفادة من اإلعانات المودعة بقسم الشؤون االجتماعية.
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يقتصر المؤشر على رصد تطور نسبة طلبات الحصول على اإلعانة إلحداث مشاريع اقتصادية صغرى 

ومتوسطة  وتعاونيات والتي تمت االستجابة لها سنويا والمجهود الذي ما فتئت المندوبية السامية لقدماء 

المقاومين وأعضاء جيش التحرير تبدله من اجل تحسين هذه النسبة .غير أن هذا المؤشر ال يبين التأثير 

المباشر للدعم على صيرورة المشاريع، مما يستدعي التفكير في آلية جديدة تأخذ بعين االعتبار هذا المعطى.

رغم أن نسبة فشل هذه المشاريع تعتبر جد ضعيفة و هي ال تتجاوز 6 %إال أن دعم المندوبية السامية 

لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير  ليس وحده المتحكم في نجاح أو فشل هذه المشاريع إذ تضاف 

عوامل أخرى تتعلق بنوعية النشاط المزاول ونوعية التكوين والقيمة اإلجمالية للمشروع.....

■      تعليق
لقد حقق ورش المشاريع االقتصادية الصغرى والمتوسطة الذي يرتاده أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير تقدما نوعيا ملموسا. وتعمل  المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جاهدة 

على ترسيخ هذا الخيار االستراتيجي في صفوف أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتيسير 

إدماجهم االقتصادي واالجتماعي، وذلك من خالل التواصل المباشر معهم وإرشادهم وتوجيههم وتحفيزهم 

ماديا ومعنويا على خوض غمار التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي.

وبفضل هذه المقاربة ، ارتفعت وثيرة إحداث المشاريع االقتصادية الصغرى والمتوسطة و التعاونيات حيث 

وصل عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة المحدثة 2114 و عدد التعاونيات 147 وعدد الجمعيات 139 .و 

هو ما يفسر كذلك ارتفاع طلبات الدعم المقدمة من لدن أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

المؤشر 2.2.030 : نسبة تلبية طلبات الحصول على اإلعانات المالية المخولة للمنتمين ألسرة المقاومة 
وجيش التحرير 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  80  80  80  80  80  78,50 %

■      توضيحات منهجية
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يعطي المؤشر 2.2.1 نسبة تلبية طلبات الحصول على اإلعانات المالية الممنوحة للمنتمين ألسرة المقاومة 

وأعضاء جيش التحرير.

و قد اعتمد في هذا المؤشر على معدل جميع اإلعانات الممنوحة باستثناء اإلعانة على إحداث مشاريع 

اقتصادية صغرى ومتوسطة  وتعاونيات والتي اعتمدت كمؤشر منفرد ألهميتها ضمن برامج العمل 

االجتماعي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ( انظر المؤشر السابق).و نوجز هذه 

اإلعانات كما يلي:

- اإلعانة على السكن .

- اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن. 

- اإلسعافـــات.

- اقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء المبتورة.

لقد مكنت االعتمادات المرصودة من تحسين نسبة االستجابة للطلبات المتوصل بها فيما يتعلق ببند السكن 

واقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء المبتورة حيث وصلت إلى نسبة 90 % فيما مكنت من االحتفاظ 

بنسبة االستجابة للطلبات الواردة بالنسبة لإلعانة المتعلقة بتحمل جزء من مصاريف الدفن.غير أن األمر 

مختلف بالنسبة لإلسعافات حيث ال تغطي االعتمادات المرصودة إال نسبة 44 % ،و بناء عليه فان النسبة 

العامة لالستجابة للطلبات المتوصل بها فيما يخص مختلف اإلعانات تحدد في % 78,50 بزيادة حوالي 

10 % بالمقارنة مع السنة الماضية.

■      مصادر المعطيات

محاضر اللجنة المختصة و مقررات االستفادة من اإلعانات المودعة بقسم الشؤون االجتماعية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

ينحصر المؤشر في إعطاء نسبة تلبية الطلبات المقدمة من لدن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و 

ذوي حقوقهم، في حين  أن انخفاض أو ارتفاع هذه النسبة رهين باإلعتمادات المالية المخصصة لها في إطار 

الميزانية

■      تعليق
عموما،يحظى بند اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن باألولوية بالمقارنة مع البنود األخرى المتعلقة 

باإلعانات المالية المخولة لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير  وذوي حقوقهم.و يسجل ارتفاع نسبة 

االستجابة للطلبات المتوصل بها وانتظامها عبر السنوات إذ تتم تلبية جميع الطلبات المتوصل بها باستثناء 

الواردة خالل شهر دجنبر التي يتم إرجاؤها إلى السنة الموالية.كما عرفت هذه السنة تحسين نسبة 

االستجابة فيما يتعلق باإلعانة على السكن و اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن .
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وتسعى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى توفير االعتمادات الضرورية للرفع 

من نسب االستجابة للطلبات المتعلقة باإلعانة على السكن و اإلسعافات واقتناء آالت التقويم وتعويض 

األعضاء المبتورة .

المؤشر 3.2.030 : نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  98  98  98  98  98 %

■      توضيحات منهجية
يفيد المؤشر 3.2.1  في معرفة نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها بالمقارنة مع الملفات 

المودعة . ولعل المبادرات واإلجراءات التي اتخذتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير من شأنها إيالء قيمة مضافة لتدبير منظومة التغطية الصحية في كل جوانبها اإلجرائية والعملية 

لفائدة المستفيدين منها من المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير . ويتعلق األمر بالجوانب التالية :

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

يتعلق بكيفية تعبئة الملفات.

- تعميم تحويل المبالغ المستردة والمرجعة للحسابات البنكية لضمان وصولها بسرعة لمستحقيها.

- مواكبة سير منظومة التغطية الصحية لضمان استفادة المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير من 

الخدمات المضمونة والمنصوص عليها في العقدين األصليين و السيما ما يتعلق بمراقبة الملفات المرفوضة 

والنظر في مدى صدقيتها لخفض، ما أمكن،  من نسبة الملفات المرفوضة.

كل هذا ساهم في تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها بالمقارنة مع 

الملفات المودعة.

■      مصادر المعطيات

بيانات شهرية للملفات المقدمة و المبالغ المصروفة والمرجعة المودعة بمصلحة البرامج االقتصادية 

واالجتماعية بقسم الشؤون االجتماعية .
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يهدف المؤشر إلى  معرفة تطور نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفها  و المعطيات 

المتحصل عليها تعطي بشكل واضح مدى استفادة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من التغطية 

الصحية.

■      تعليق
  تعمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تتبع سير منظومة التغطية الصحية 

 بما يضمن استفادة قدماء المقاومين وذوي حقوق المتوفين منهم من خالل مواصلة الحمالت التحسيسية 

واللقاءات التواصلية لشرح مضامين عقدي االتفاقيتين لتفادي ارتكاب األخطاء من لدن المنخرطين عند 

تعبئة ملفاتهم.

و تسعى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى تحقيق نسب إرجاع المصاربف 

بنسبة 100%.
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الهدف 3.030: تحسين وتجويد تدبير الموارد

المؤشر 1.3.030 : عدد متوسط الساعات المخصصة لتقوية كفاءة الموارد البشرية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  10  8  7,50  7  6,80  6,50 ساعة/دقيقة

■      توضيحات منهجية
يتم قياس هذا الهدف عبر احتساب معدل أيام التكوين لكل موظف خالل سنة على الشكل التالي : 

Agent\JFH= ∑ nombre participants x durée

            Total effectif du HCAR 

يعطي المؤشر نظرة عن التكوين المستمر المتاح للموارد البشرية العاملة بقطاع المقاومة وجيش التحرير 

والهادف إلى تمكينهم من صقل مؤهالتهم التدبيرية والتواصلية واكتساب مهارات جديدة في ميادين 

المعلوميات وتدبير  الميزانية والبرامج والمشاريع.

■      مصادر المعطيات

قاعدة معطيات ووثائق مصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات ومصلحة الموظفين.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يكتفي المؤشر بإعطاء نسبة تطور عدد ساعات التكوين المخصصة لكل فرد من  الموارد البشرية العاملة 

بالقطاع. ويبقى تطوره رهينا بالموارد المالية المخصصة لعملية التكوين بميزانية القطاع.

■      تعليق
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المؤشر قابل للتطوير في المستقبل لتمكين المسيرين من معرفة وقع المجهود المبذول على مردودية 

الموارد البشرية المستفيدة من برامج التكوين.

المؤشر 2.3.030 : نجاعة تدبير المكتبيات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  1 000  1 100  1 250  1 400  1 500  1 500 درهم

■      توضيحات منهجية

يمكن هذا المؤشر من احتساب الكلفة السنوية لكل حاسوب داخل الحظيرة المعلوماتية وذلك باحتساب 

المبلغ اإلجمالي المخصص للعتاد المعلومياتي وأشغال الصيانة مقسوم على عدد الحواسيب.

■      مصادر المعطيات

قسم الشؤون اإلدارية (ملفات الصفقات السنوية وسندات الطلب ذات الصلة ) وخلية اإلعالميات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يمكن المؤشر من إعطاء التكلفة المالية الشتغال الحظيرة المعلوماتية داخل اإلدارة.

■      تعليق

تطبيق الجهوية والالتمركز اإلداري مع إعادة هيكلة الشبكة المحلية  والنظام المعلومياتي سيمكن من 

تحسين هذا المؤشر.
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الجزء الثالث : محددات النفقات

 
 
 
 
 
 
 

محددات النفقات
الجزء 
الثالث
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1. محددات نفقات الموظفين و األعوان 

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

•       جدول 8 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب 

األعداد
%

المجموع االناث الذكور الدرجات/الرتب

16,11 58 24 34 موظفي التنفيذ ( الساللم من 5 إلى 6 و الساللم المطابقة)

7,78 28 20 8 موظفي اإلشراف (الساللم من 7 إلى 9 و الساللم المطابقة)

76,11 274 92 182 األطر واألطر العليا ( السلم 10 و ما فوق و الساللم المطابقة)

100 360 136 224 المجموع

•       جدول 9 : التوزيع حسب المصالح

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

30 108 46 62 المصالح 
المركزية

70 252 90 162 المصالح 
الالممركزة 

100 360 136 224 المجموع
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•        جدول 10 : التوزيع حسب الجهات

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

4,44 16 3 13 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

7,5 27 10 17 جهة الشرق

9,17 33 13 20 جهة فاس - مكناس

36,39 131 57 74 جهة الرباط - سال- القنيطرة

7,22 26 9 17 جهة بني مالل - خنيفرة

8,89 32 20 12 جهة الدار البيضاء- سطات

5,56 20 7 13 جهة مراكش - آسفي

5,56 20 2 18 جهة درعة - تافياللت

5,28 19 6 13 جهة سوس - ماسة

4,44 16 4 12 جهة كلميم - واد نون

4,17 15 4 11 جهة العيون -الساقية الحمراء

1,39 5 1 4 جهة الداخلة - واد الذهب

100 360 136 224 المجموع
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ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 
•        جدول 11 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد النفقة  

362 52 014 000 النفقات الدائمة 

13 498 000 المناصب المحذوفة 

10 841 000 عمليات التوظيف ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات 
المتعلقة بها) 

0 0 عمليات اإلدماج

630 000 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور ( ت تضمن المستحقات 
الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)

 1 458 000 الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات الناجمة عن 
المتأخرات المتعلقة بها )

359 54 445 000 نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 

 235 000 نفقات الموظفين األخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة 
للمملكة

 54 680 000 نفقات الموظفين المتوقعة 
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2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية 

برنامج 030 : قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

■      مشروع 1 : دعم المهام

يستحوذ بند حراسة المباني اإلدارية والبالغ 5.000.000 درهم على نصف االعتمادات 

المخصصة لمشروع الدعم. ويعزى ارتفاع هدا البند إلى تزايد عدد فضاءات الذاكرة 

التاريخية للمقاومة وجيش التحرير عبر ربوع أقاليم وعماالت المملكة.  فيما 

سيخصص مبلغ 940.000 درهم لتدبير حظيرة السيارات. وتمثل االعتمادات 

المخصصة لهدين البندين نسبة 52.22% من مجموع االعتمادات المخصصة 

لمشروع دعم المهام.

■      مشروع 2 : المحافظة على الذاكرة التاريخية

مشروع المحافظة على الذاكرة التاريخية والذي يبلغ إجمالي االعتمادات المرصودة له 6.866.000 

درهم يعتبر مشروعا جامعا وشامال لمشاريع فرعية وهي مشروع إبراز تاريخ المقاومة بمبلغ 

2.671.000 ومشروع استرجاع الوثائق المتعلقة بالمقاومة المغربية من الخارج بمبلغ 1.000.000 

درهم ومشروع إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمبلغ 3.105.000 درهم 

ومشروع المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبلغ 90.000 درهم. 

■      مشروع 3 : المجلس الوطني لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير

يخصص االعتماد المرصود لمشروع المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

والبالغ 90.000 درهم لتغطية مصاريف تنقل وأعباء التمثيل الخاصة بأعضائه المشاركين في 

اللجان الفرعية أو في تمثيل المجلس في مهمات داخل وخارج تراب المملكة.

■      مشروع 4 : إبراز تاريخ المقاومة

يشكل موضوع تدوين وكتابة تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير أولوية في عمل المندوبية 

السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. ولهده الغاية سيخصص مبلغ  1.510.000درهم من 

االعتماد المرصود لمشروع إبراز تاريخ المقاومة البالغ مبلغ2.671.000  درهم لعملية نشر وإصدار مؤلفات 

تهتم بموضوع الذاكرة الوطنية  وطبع بحوث جامعية ذات صلة بالموضوع ومذكرات رجاالت ونساء 
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المقاومة وجيش التحرير ودلك بغاية إثراء وإغناء الخزانة الوطنية بنشر ما استجد من دراسات وأبحاث 

تاريخية.

■      مشروع 5 : استرجاع الوثائق المتعلقة بالمقاومة المغربية من الخارج

يعتبر مشروع استنساخ واسترجاع الوثائق التاريخية المتعلقة بفترة الكفاح الوطني والمودعة 

بمراكز األرشيف بعدة بلدان أجنبية من بينها فرنسا واسبانيا والبرتغال وانجلترا وبلجيكا وهولندا 

وتركيا وروسيا االتحادية من المحاور األساسية في برنامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير. ولهده الغاية تم تخصيص مبلغ  1.000.000.درهم الستكمال هده البرنامج.

■      مشروع 6 : تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير
تقدر النفقات اإلجمالية المخصصة لتحسين األوضاع المادية واالجتماعية واألحوال المعيشية والصحية 

ألسرة المقاومة وجيش التحرير ب  60.425.200 درهم و تمثل نسبة %  44,76بالمقارنة مع االعتمادات 

المرصودة بالميزانية العامة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

و لوحدها تصل االعتمادات المخصصة للتغطية الصحية إلى 56.000.200 درهم أي ما يمثل 

نسبة  92,67 % من االعتمادات المرصودة لتحسين األوضاع المادية و االجتماعية واألحوال المعيشية 

والصحية ألسرة المقاومة وجيش التحرير، لتنحصر البنود األخرى في نسبة 07,33  %و هي كالتالي:  

 -مصاريف نقل المقاومين: 000 5 درهم؛ 

- اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن:000 500 1 درهم؛ 

- اإلسعافـــات: 000 500 1 درهم،

- شراء المواد الصيدالنية:000 20 درهم؛

-اقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء المبتورة:000 50  درهم؛

- اإلمدادات المالية لدعم إحداث المشاريع االقتصادية الصغرى والمتوسطة : 000 800  درهم؛

- اإلعانة على السكن :000 550 درهم؛

■      مشروع 7 : دعم المهام

■      مشروع 8 : تشييد بنايات إدارية

سيخصص اعتماد بمبلغ 600.000 درهم لتسوية وضعية األراضي اتجاه مديرية األمالك المخزنية فيما 

سيخصص مبلغ  300.000ألشغال تهيئة المباني اإلدارية القائمة  أما مبلغ درهم 50.000 سيخصص 

للدراسات الطبوغرافية ومراقبة األشغال.

■      مشروع 9 : تحديث االدارة
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االعتماد المخصص لمشروع تحديث اإلدارة والبالغ  650.000درهم سيخصص القتناء المعدات المكتبية 

والمعلوماتية لحسن سير المرفق العام.

■      مشروع 10 : إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 

سيخصص اعتماد بمبلغ 3.105.000 درهم لدعم مشروع انجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة 

والتحرير. وتندرج في هدا االعتماد مصاريف المساهمة في تشييد هده الفضاءات وتهيئتها 

وتجهيزها، علما أن هده المنشآت الثقافية والتربوية  تحدث في إطار شراكات مع الجماعات المحلية 

ومجالس الجهات واألقاليم.


