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السنة المالية
2022

السيد الرئيس المحتــرم ،
السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أعرض على أنظار املجلس املوقر موجزا حول التقارير التي اعدتها
لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج بمناسبة دراستها ملشاريع
امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها برسم السنة املالية  2022ويتعلق األمر
بمشاريع امليزانيات الفرعية التالية :
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج.
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإدارة
الدفاع الوطني.
مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش
التحرير.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن السياق العام الذي تندرج فيه مشاريع هذه امليزانيات الفرعية يأتي في ظرفية
دولية تتسم بتفش ي وباء كورونا املستجد ،وماخلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية،
وظرفية وطنية مطبوعة بإجراء انتخابات تشريعية وانبثاق حكومة جديدة ببرامج
4
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وأولويات مؤطرة بالتوجيهات امللكية السامية تروم تنزيل ورش الحماية االجتماعية
والنموذج التنموي الجديد.
بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
ونظرا لقيمته الحيوية واالستراتيجية فقد استأثر باالهتمام البالغ من لدن السيدات
والسادة املستشارين باختالف انتماءاتهم كما شكل فرصة لإلطالع على السياسة
الخارجية للمملكة في سياقات الوضع اإلقليمي والجهوي والدولي ومكتسبات القرار
األممي .2602
ومن جهة أخرى تم الوقوف على برنامج عمل الوزارة في املجال الدبلوماس ي وآفاقه
وسبل تطويره حيث تم التركيز باألساس على قضية الوحدة الترابية والدور الريادي الذي
ما فتئت تلعبه الدبلوماسية املغربية بفضل حكمة وتبصر صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده  ،كما تمت اإلشادة باملقاربة الجديدة في التعاطي مع ملف
الوحدة الترابية باملحافل الدولية وال سيما بمجلس األمن ،حيث خلص السيدات
والسادة املتدخلون إلى ضرورة توحيد الخطاب الدبلوماس ي واعتماد دبلوماسية استباقية
هجومية مقدامة للتصدي ملناورات خصوم الوحدة الترابية ،وكذا الرفع من االعتمادات
املالية وتأهيل املوارد البشرية واالنفتاح وتنويع الشراكات واالهتمام بالدبلوماسية
البرملانية واالقتصادية وكافة أشكال العمل الدبلوماس ي بغية الترويج للنموذج املغربي في
أبعاده اإلصالحية والتنموية.
وفيما يخص قطاع الجالية املغربية املقيمة بالخارج فقد تم استعراض مرجعيات
عمل الوزارة املتمثلة أساسا في دستور  2011واملرتبطة بالحقوق ومصالح املغاربة
املقيمين بالخارج والتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى ضرورة العمل على تعزيز
العالقة بين مغاربة العالم ووطنهم األم وتسهيل اندماجهم ببلدان اإلقامة وفق منطق
عصري حديث يستند في مقوماته على املأسسة ،الحكامة والرقمنة بنفس احترافي جديد.
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كما تم التأكيد على انخراط الوزارة في دعم وترسيخ االرتباط الروحي والحضاري،
تسهيل املساطر القانونية واإلدارية ،استقطاب الكفاءات املغربية املتواجدة بالخارج،
االعتناء بالجاليات املغربية املقيمة خصوصا باملناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ،تحفيز
أفراد الجالية على االستثمار واملساهمة في تنمية البالد ،تأطير جمعيات املجتمع املدني
دوليا للدفاع عن قضية الوحدة الترابية هذا فضال عن التأطير الديني.
وبخصوص مجال األوقاف والشؤون اإلسالمية تم التأكيد على االستراتيجية الهادفة
إلى تأهيل الحقل الديني وتحصين الدولة من نوازع التطرف ،وكذا الحفاظ على الهوية
املغربية املتميزة بالوسطية واالعتدال انطالقا من التوجيهات السامية ألمير املؤمنين
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده حيث أضحى املغرب بفضل هذه
االستراتيجية نموذجا يحتذى به على املستوى الجهوي ،القاري والدولي.
وفيما يتعلق بقطاع الدفاع الوطني تم اإلجماع على أن هذا القطاع يستمد مقوماته
من االهتمام والرعاية التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس القائد األعلى
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية وما يقتضيه ذلك من العمل لتحقيق
الفعالية والنجاعة والرفع من مستوى الكفاءة والجاهزية ،حيث تمت اإلشادة بتدخل
القوات املسلحة امللكية والرزانة لتحرير معبر الكركارات وإعادة الوضع األمني به من
خالل تأمين حركة النقل التجاري واملدني  ،كما تم اإللحاح على ضرورة رفع اإلعتمادات
املرصودة للقطاع ملواجهة التحديات املطروحة وكذا االعتناء بالجانب االجتماعي ألسرة
القوات املسلحة امللكية مقابل الخدمات الجليلة التي تقدمها والتضحيات الجسام
لحماية أمن وسالمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك.
ومن جهة أخرى تم التطرق للخدمة العسكرية كرافعة أساسية للتنشئة االجتماعية
لدورها في تكريس قيم املواطنة وتعزيز روح التضحية واالستعداد الدائم للدفاع عن
حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
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ونظرا للعناية التي يحظى بها قطاع املندوبية السامية ألعضاء املقاومة وجيش
التحرير فإن مشروع ميزانية  2021سعى إلى مواصلة الجهود واملبادرات الهادفة إلى تأهيل
هذا القطاع للنهوض بمهامه وأدواره في تحسين األوضاع املادية واألحوال املعيشية
والصحية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير وإنعاش وإخصاب الذاكرة التاريخية
ونشر وإشاعة القيم الوطنية الحقة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
وفي االجتماع املنعقد بتاريخ الجمعة  03ديسمبر  2021تم التصويت على مشاريع
امليزانيات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة املالية  2022وفق النتائج
املدرجة في الجدول التالي:
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نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الخارجية
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السيد الرئيس المحتــرم ،
السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أرفع للمجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج حول مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج برسم السنة املالية .2022
خصصت اللجنة يوم الجمعة  26نونبر  2021لدراسة مشروع امليزانية املذكورة
برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة ،وحضور السيد ناصر بوريطة وزير
الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
بداية ،أتقدم للسيد الوزير بجزيل الشكر على التوضيحات والبيانات التي قدمها
واالستعداد الذي أبدياه لتكثيف التعاون حول مختلف القضايا وامللفات
الدبلوماسية التي تهم املغرب على الصعيد الجهوي القاري والدولي.
وهكذا قدم السيد الوزير عرضا شامال تطرق من خالله ملرتكزات السياسة الخارجية
وأولوياتها ومحددات عملها وتراكماتها امليدانية وقدرتها على التكثيف واالستشراف
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واملبادرة لتكريس االشعاع الدولي للمغرب بفضل الرؤية املتبصرة لجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده ،حيث أوضح أن الدبلوماسية املغربية تشتغل في سياق
دولي مركب ملئ بالتغيرات واألزمات والسيما في ظل الظرفية االستثنائية التي فرضتها
جائحة كورونا واألثر الكبير لها على الدول واملنظمات واألفراد واملجتمعات أعادت
ترتيب أولويات األجندة الدولية كقضية األمن الصحي التي أضحت تتصدر اهتمامات
املجتمع الدولي.
ومن جهة أخرى أشار للمقاربة املعتمدة في السياسة الخارجية املبنية على االلتزام
بالعمل املشترك لتدبير التحديات الدولية املتزايدة وتكريس قيم التضامن الفاعل
واملثمر ،والتشبث بالحل السلمي للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية
واستقاللها السياس ي ،هذا فضال عن مواصلة تحديث املنظومة الدبلوماسية
ومالئمتها وتطوير أدائها بغية التفاعل الفوري والفعال مع كل املستجدات صونا
وخدمة للمصالح العليا للبالد وتجسيدا للرؤية امللكية السامية للسياسة الخارجية،
والتي كرست األمن الدبلوماس ي في عالقات اململكة مع شركائها على أساس محددات
ثابتة وبراغماتية من قبيل :
▪ تعزيز مكانة املغرب والدفاع عن مصالحه العليا في سياق أزمة وبائية كونية
أعادت إلى الواجهة عودة قضايا السيادة والتسابق من أجل تحصينها في
مختلف أبعادها.
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▪ االرتقاء بفاعلية ونجاعة الجهاز الدبلوماس ي للدفاع عن القضية الوطنية في
أفق الطي النهائي للنزاع املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية..
▪ تنويع الشراكات على أساس احترام الثوابت الوطنية للمملكة عبر تعزيز
العالقات مع الشركاء التقليديين للمغرب واالنفتاح على شركاء جدد وتقوية
إ
التعاون مع املحيط العربي واإلفريقي واملتوسطي للمملكة ،واالنخراط في كافة
مؤسسات وآليات االتحاد اإلفريقي.
▪ رفع قدرات الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود
كقضايا الهجرة واللجوء وتهريب املخدرات واألسلحة وشبكات االتجار في
البشر والجماعات املسلحة والحركات التي تهدد السلم اإلقليمي والعاملي
وقضايا املناخ واإلسهام في إعادة هيكلة املنظمات اإلقليمية والدولية.
▪ مواصلة االضطالع بدور مسؤول في املنطقة باعتبار املغرب عنصر أمن
واستقرار وتوازن من خالل نموذجه السياس ي ومقاربته للتعامل مع التحديات
املطروحة على املستوى الجهوي واإلقليمي والقاري.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية أبرز أهم املحددات التي يواصل املغرب نهجها
عبر سياسة الوضوح والحزم من قبيل :
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▪ السيادة الكاملة للمغرب على صحراءه بحكم التاريخ والشرعية واإلرادة
القوية ألبنائها واالعتراف الدولي الواسع ومنطق التدبير الكامل الغير قابل
للمساومة ومبادرة الحكم الذاتي كأفق أوحد لحل هذا النزاع املفتعل.
▪ التمسك باملسار السياس ي األممي على أساس مبادرة الحكم الذاتي
واملشاركة التامة لجميع األطراف في البحث عن حل نهائي واالحترام للمبادئ
واملعايير التي كرسها مجلس األمن الدولي في جميع قراراته منذ .2007
▪ رفض املقاربات املتجاوزة باعتبارها غير قابلة للتطبيق.
ومن جهة أخرى ،ذكر باملحددات التي أعاد مجلس األمن الدولي التأكيد عليها وكرسها
القرار  2602بتاريخ  30أكتوبر .2021
▪ تحديد أطراف النزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية حيث ذكرت الجزائر
صراحة رغم كل الضغوط التي حاولت ممارستها للتنصل من مسؤوليتها.
▪ االحترام التام لوقف إطالق النار القائم منذ  1991الذي انسحبت منه
ميليشيات البوليساريو مع املطالبة بالكف عن األعمال املزعزعة لالستقرار
واملاسة بالوضع القائم شرق وجنوب املنظومة الدفاعية املغربية.
▪ أولوية مبادرة الحكم الذاتي.
▪ إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف.
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كما استعرض كافة الشراكات سواء على املستوى الثنائي أو املتعدد األطراف مع
مختلف الفاعلين الدوليين وفق رؤية تنشد التعاون والشراكة والسلم.
وفيما يتعلق بالشق املرتبط بالجالية املغربية املقيمة بالخارج ،استحضر السيد
الوزير التوجيهات امللكية السامية املتعلقة بالعناية بهذه الفئة باعتبارهم جزءا ال
يتجزأ من األمة املغربية ومكون أساس ي ألي تصور ملستقبل املغرب ،حيث أشار لعمل
الوزارة في مواكبة مغاربة العالم وترسيخ ارتباطهم القوي ببلدهم وتشجيعهم على
املساهمة في تنمية االقتصاد الوطني و حماية حقوقهم ومصالحهم ،وثمين الكفاءات
وتعبئتها لالنخراط في األوراش التنموية للبالد ،وكذا املحافظة على الهوية الوطنية في
أبعادها الحضارية والثقافية والدينية ،كما تطرق ملجهودات الوزارة في تنفيذ الورش
التدرجي للتحول الرقمي الخاص بالسجالت والحالة املدنية ،عقود االزدياد وباقي
الخدمات  ،هذا فضال عن برامج تجويد العرض القنصلي في مختلف تجلياته.
وبخصوص االعتمادات املرصودة للقطاع ،فقد أوضح السيد الوزير أنه تم رصد مبلغ
4.207.635.000,00درهم

برسم

قانون

املالية

لسنة

2022

مقابل

 3.945.437.000,00درهم برسم السنة املاضية أي ما يعادل  1.28%من امليزانية
العامة للدولة حيث سجل ارتفاع بنسبة  6.64%في ميزانية السنة املقبلة.
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ويتضمن هذا التقرير :
✓
✓
✓
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سعيد حبضوري بينمك يف اإطار تقدمي مشـروع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج برمس س نة .2022
قبل لك يشء ،امسحوا ل أن أعرب ،ابمسي اخلاص وابمس اكفة أطر الوزارة ،عن صادق الهتاين لمك
واملمتنيات اخلالصة ابلتوفيق والنجاح يف هماممك ،عىل اإثر الثقة اليت وضعها فيمك الناخبون يف اس تحقاق يوم 8
ش تنرب  2021لالضطالع بدورمك ادلس توري يف هذه الولية الترشيعية.
والشكر موصول كذكل ،للس يدات والسادة الإداريني والإعالميني ،مجليع من سامه يف التحضري لهذه اجللسة.
لقاؤان ،اليوم ،ابلإضافة اإىل كونه موعدا س نواي خمصصا لبحث املزيانية املرصودة للقطاع اذلي أتشـرف بتدبريه،
انطالقا من التوجهيات السديدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،فهو مناس بة لتقامس معمك
التحدايت اليت تش تغل يف ظلها ادلبلوماس ية املغربية والإجنازات اليت حققهتا وكذا أفاقها املس تقبلية.

.5

ل خيفى عليمك أن الس ياق هذه الس نة ،هو س ياق مركب وميلء ابلتحدايت .فقد شهدت س نة 2021
تغيريات هممة عىل مس توى الساحة ادلولية .ذكل أن اجلاحئة اكن لها كبري الثر عىل ادلول واملنظامت – بل
والفراد واجملمتعات ،حيث أعادت ترتيب أولوايت الجندة ادلولية اليت أصبحت تتصدرها قضااي المن
الصحي ،والس يادة الوطنية يف خمتلف جتلياهتا ،يف س ياق يطبعه منطق الرصاع والتوتر والتجاذابت حول لك
القضااي.
كام أن ديناميات العمل ادلبلومايس عرفت تغيريات ملحوظة ،حمتت علينا ،كجهاز دبلومايس ،تكييف طرق
وأليات اش تغالنا أيضا ،وتطوير أدائنا وأسلوب معلنا وحتديث منظومته .وإاذا اكنت الزمة الوابئية قد محلت
العديد من التحدايت والصعوابت ،فـاإن عامل ما بعد كوفيد يشمل كذاكل عدد كبري من الفرص الناش ئة عن
الظروف اجلديدة للهيلكة الاقتصادية العاملية اليت جيب اس تغاللها لتعزيز متوقع اململكة
وعىل الرمغ من التطورات املتسارعة عىل الساحة ادلولية وطبيعة اجلوار ،ظلت ادلبلوماس ية املغربية وفية
لهنجها ،القامئ عىل الالزتام ابلعمل املشرتك لتدبري التحدايت ادلولية املزتايدة ،وتكريس قمي التضامن الفاعل
والتعاون العميل عىل املس تويني ا إلقلميي وادلول ،والتشبث ابحلـل السلمـي للنـزاعـات ،واحتـرام س يادة
ادلول ووحدهتا الرتابية ،واس تقـاللهـا السيـاسـي .وتبقى املؤسسة ادلبلوماس ية مس تقرة يف هويهتا ورؤاها كداة

.2

.3
.4

.6

.7
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لتزنيل الرؤية امللكية للس ياسة اخلارجية ،واليت كرست المن ادلبلومايس اذلي توفره اململكة لرشاكهئا ،عىل
أساس حمددات اثبتة وبراغامتية:
– أولها ،التوجهيات امللكية السامية ،اليت ترمس هندس هتا وحتدد أفقها الاسرتاتيجي وأولوايهتا وأهدافها
الكربى .يف هذا الإطار ،أكد أخر خطاب مليك سايم مبناس بة افتتاح ادلورة الوىل من الولية
الترشيعية احلادية عرشة ،ليوم  08أكتوبر [ ،2021أكد] عىل أمهية "تعزيز ماكنة املغرب ،وادلفاع عن
مصاحله العليا ،لس امي يف ظرفية مشحونة ابلعديد من التحدايت واخملاطر والهتديدات" ،يف س ياق
أزمة وابئية كونية أعادت اإىل الواهجة "عودة قضااي الس يادة ،والتسابق من أجل حتصيهنا ،يف خمتلف
أبعادها".
– أما احملدد الثاين ،فهو ا إلرتقاء بفاعلية وجناعة اجلهاز ادلبلومايس لدلفاع عن القضية الوطنية ،يف أفق
الطي الهنائ للزناع املفتعل حول أقالمينا اجلنوبية.
– اثلثا ،تنويع الرشأاكت عىل أساس احرتام الثوابت الوطنية للمملكة ،عرب تعزيز العالقات مع الرشاكء
التقليديني للمغرب والانفتاح عىل رشاكء جدد ،وتقوية التعاون مع احمليط العريب والإفريقي واملتوسطي
للمملكة ،عىل لك املس توايت الس ياس ية والاقتصادية والثقافية وادلينية والإنسانية ،مبا يف ذكل تعميق
الاخنراط يف اكفة مؤسسات وأليات الاحتاد الإفريقي ،وتقوية الرشأاكت وتنويعها.
– رابعا ،رفع قدرات ادلبلوماس ية يف التعاطي مع خمتلف التحدايت العابرة للحدود ،كقضااي اللجوء
والهجرة ،وهتريب اخملدرات والسلحة ،وش باكت الاجتار يف البرش ،وامجلاعات املسلحة ،واحلراكت
اليت هتدد السل ا إلقلميي والعاملي ،وقضااي املناخ ،والإسهام يف اإعادة هيلكة املنظامت ا إلقلميية وادلولية.
– خامسا ،مواصةل الاضطالع بدور مسؤول يف املنطقة ،ابعتبار املغرب عنرص أمن واس تقرار وتوازن،
من خالل منوذجه الس يايس ومقاربته للتعامل مع التحدايت املطروحة عىل املس توى اجلهوي وا إلقلميي
والقاري.

.8

اكن خطاب جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا مبناس بة اذلكرى  46للمسرية اخلرضاء املظفرة ،وبلك
خطاب شافي ًا ِّ
ومؤسسا ،أبرز بوضوح معامل العقيدة ادلبلوماس ية للمملكة بشأن قضية وحدتنا
املقاييس،
ً
الرتابية ،وعززها بأفق س يايس متاكمل .فقد جاء خطاب جالةل املكل ،أيده هللا ،يف ذكرى املسرية اخلرضاء
لهذه الس نة [جاء] خبارطة طريق واحضة املعامل لرتس يخ مغربية الصحراء وحتصني مكتس بات بالدان عىل
الصعيد ادلول ،مؤرشا عىل انطالق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشامةل وراء جالةل املكل – نرصه
هللا ،يف اإطار رؤية بعيدة املدى ،صاغ جاللته معاملها ،وتروم التوجه بلك عزم وثقة حنو الطي الهنائ للزناع
ا إلقلميي املفتعل حول مغربية الصحراء.

20

السنة المالية
2022

.9

ففي الس ياق الاس تثنائ اذلي يعرفه املغرب وسائر بدلان العامل ،تبقى قضية الصحراء املغربية عىل رأس
أولوايت ادلبلوماس ية املغربية .حيث يواصل املغرب هنج س ياسة الوضوح واحلزم والاستباق اليت خط معاملها
صاحب اجلالةل ،نرصه هللا ،مرافعا يف اإطار احملددات الساس ية الربعة التالية:
– الس يادة الاكمةل للمغرب عىل حصرائه :لقد أكد صاحب اجلالةل نرصه هللا ،بلك وحزم ،أن مغربية
الصحراء "حقيقة اثبتة ،ل نقاش فهيا ،حبمك التارخي والرشعية ،و إابرادة قوية لبناهئا ،واعرتاف دول
واسع" .اإن يف هذا التأكيد املليك الرصحي رساةل قوية وواحضة للجميع ،من شأهنا رفع أي لبس أو تأويل
مغلوط للموقف الوطين للمملكة؛ ذكل أن تدبري قضية الصحراء املغربية يمت يف اإطار س يادة املغرب
الاكمةل وغري القابةل للمساومة عىل حصرائه ،ومبادرة احلمك اذلايت كفق أوحد حلل لهذا الزناع املفتعل.
– المتسك ابملسار الس يايس الممي عىل أساس مبادرة احلمك اذلايت واملشاركة التامة مجليع الطراف يف
البحث عن حل هنائ والاحرتام التام للمبادئ واملعايري اليت كرسها جملس المن ادلول يف مجيع قراراته
منذ  ،2007ويه أن احلل ل ميكن أن يكون اإل س ياس يا واقعيا ومعليا ودامئا ومبنيا عىل التوافق .اإن
متسك املغرب ابملسار الس يايس الممي ،مبين عىل اإعالنه الرصحي أن "مغربية الصحراء مل تكن يوما،
ولن تكون أبدا ،مطروحة فوق طاوةل املفاوضات" .وكام أكد ذكل جاللته يف خطابه السايم" ،اإمنا
نتفاوض من أجل اإجياد حل سلمي ،لهذا الزناع ا إلقلميي املفتعل" .من هذا املنطلق ،يأيت الالزتام اذلي
جدده جالةل املكل – نرصه هللا – بـــ "دمع املغرب الاكمل ملعال المني العام للمم املتحدة ،الس يد
أنطونيو غوترييس ،وملبعوثه الشخيص ...من أجل اإعادة اإطالق العملية الس ياس ية ،يف أرسع وقت
ممكن".

.10

– رفض املقارابت املتجاوزة ،واليت أكد المني العام للمم املتحدة وجملس المن ،منذ أكرث من عرشين
س نة ،بطالهنا وعدم قابليهتا للتطبيق .
هذه احملددات يه اليت أعاد جملس المن ادلول التأكيد علهيا قبل أايم ،وكرسها يف القرار  2602بتارخي 30
أكتوبر  ،2021من خالل:
– اإقبار مجيع املقارابت والطروحات املتجاوزة اليت تتشدق هبا الطراف الخرى ،والتأكيد عىل
احملددات الساس ية للحل الس يايس ،الواقعي ،العميل واملس تدام ،واملتوافق بشأنه.
– الإشارة ابلمس اإىل أطراف الزناع ا إلقلميي حول الصحراء املغربية ،حيث ذكر اجلزائر رصاحة ،رمغ لك
الضغوط اليت حاولت ممارس هتا للتنصل من مسؤولياهتا ،مشددا عىل أن اخنراطا قواي ،ومس مترا ،وبناء
للجزائر يُعد أمرا رضوراي طيةل املسلسل الس يايس.
– التشديد عىل الاحرتام التام لوقف اإطالق النار القامئ منذ  ،1991اذلي انسحبت منه ميليش يات
البوليساريو ،ومطالبة املرتزقة ابلكف عن العامل املزعزعة لالس تقرار واملاسة ابلوضع القامئ رشق
وجنوب املنظومة ادلفاعية املغربية.
– تعزيز مكتس بات املغرب يف القرارات السابقة ،بشأن أولوية مبادرة احلمك اذلايت ورضورة اإحصاء
ساكنة خماميت تندوف يف اجلزائر ،والإشادة ابلزمخ املنبثق عن املائدتني املس تديرتني الوىل والثانية يف
جنيف رمغ معارضة اجلزائر الرشسة لهذا املسلسل ،وهو يف حد ذاته انكسار للطرح اجلزائري.
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وقد جاء تبين جملس المن لهذا القرار الهام ،عش ية الانطالق الرمسي لولية الس يد س تافان دي ميس تورا،
املبعوث الشخـيص اجلديد للمني العام ،وذكل يف س ياق يتسم بزتايد التعنت اجلزائري ،يف مقابل املوقف
الواحض واحلازم للمغرب وثبات املرجعية الممية املُؤطرة للمسلسل واتباع الطراف الخرى اسرتاتيجية
اس تفزازية اجتاه بالدان والمم املتحدة.
وابملوازاة مع ذكل ،واصلت اململكة مساعهيا املوفقة لتوس يع دائرة ادلول اليت ل تعرتف ابلكيان الومهي ،ليصل
بذكل عدد هذه ادلول اإىل  162دوةل .وقد اكنت الاسرتاتيجية اليت اتبعهتا بالدان اجتاه بعض ادلول اليت اكنت
تنارص وتدمع امجلهورية الومهية ،قد أمثرت عن مراجعة  11دوةل من منطقة الكراييب من أصل  ،14ملوقفها
من قضية الصحراء املغربية وأصبحت تساند الوحدة الرتابية للمملكة وس يادهتا عىل أقالميها اجلنوبية وتدمع
املبادرة املغربية للحمك اذلايت.
واس مترارا يف س ياسة جعل مدينيت ادلاخةل والعيون قطبني قنصليني ،مبا يكرس س يادة اململكة ووحدة
أراضهيا ويسفه أطروحات اخلصوم ،جنح املغرب يف اإقناع  25دوةل من اإفريقيا وأس يا والمريكيتني بفتح
قنصليات عامة لها يف مدينيت العيون وادلاخةل ،أو اإدراج الصحراء املغربية مضن إاقلميها القنصيل ابملغرب [كام
هو الشأن ابلنس بة لكولومبيا مؤخرا] ،وهو تعبري عن اعرتافها الرصحي مبغربية الصحراء وثقهتا يف المن
والاس تقرار والرخاء اذلي تنعم به أقالمينا اجلنوبية .وتعزز هذا التوجه ابعامتد القوى ادلولية الكربى ملواقف
بناءة ،ومهنا اإبرام رشأاكت اسرتاتيجية واقتصادية ،تشمل دون حتفظ أو اس تثناء ،القالمي اجلنوبية للمملكة،
كجزء ل يتجزأ من الرتاب املغريب.
ويواصل املغرب الاش تغال عىل تكريس رشعية متثيلية منتخيب الصحراء املغربية داخل المم املتحدة ،جلعلها
ممارسة اعتيادية داخل جلنة الـ  ،24ويه املشاركة اليت فندت أسطورة "املمثل الوحيد" لساكنة الصحراء
اليت يروج لها "البوليساريو" ،وعززت الرشعية ادلميقراطية والمتثيلية ملنتخيب الصحراء يف متثيل ساكنة
القالمي اجلنوبية للمملكة.
من الواحض أن هذه الس ياسة اليت تقودها بالدان يف هذا امللف ،بتعلاميت ملكية سامية ،أغاضت الطراف
الخرى وجعلهتا تلجأ اإىل ممارسات اس تفزازية ايئسة لهتديد المن والاس تقرار ا إلقلميني .وس يواصل املغرب
تشبثه ابملسلسل الس يايس يف اإطار الاحرتام التام لسس املوقف املغريب ،اليت أكد علهيا صاحب اجلالةل
املكل محمد السادس ،نرصه هللا ،يف خطابه السايم مبناس بة اذلكرى  42للمسرية اخلرضاء (يوم  6نونرب
.)2017

.16

واصلت ادلبلوماس ية املغربية معلها ملواكبة الاخنراط الشخيص والفاعل لصاحب اجلالةل ،نرصه هللا ،يف القارة
الإفريقية ،وترصيف الفرص النوعية اليت فُتحت عىل يد جاللته .يف هذا الإطار ،تعمل الوزارة عىل تزنيل
س ياسة متاكمةل ذات بعد قاري شامل ،هتدف اإىل تقوية التعاون الثنائ مع دول القارة عرب مشاريع معلية يف
لك اجملالت احليوية ،من قبيل الاقتصاد والتمنية والمن والهجرة والتكوين.
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ولنئ اكنت الس نوات املاضية قد اتسمت بتكثيف اجلهود ادلبلوماس ية لرتصيد عودة املغرب اإىل أرسته
املؤسس ية – الاحتاد الإفريقي – وما تال ذكل من تقوية لمتوقعه داخل خمتلف هيألك املنظومة الإفريقية ،فاإن
العمل ادلبلومايس مل يغفل أبدا تتبع العالقات الثنائية مع ادلول الإفريقية ،وتقيمي التفاقيات الثنائية املوقعة
خالل الزايرات امللكية املميونة اإىل العديد من ادلول الشقيقة باكفة هجات القارة .فبالرمغ من الظروف الصحية
الاس تثنائية ،فقد مت تعزيز الإطار القانوين مع العديد من ادلول الإفريقية ،حيث مت التوقيع عىل  24نص
قانوين خالل هذه الس نة .كام مت عقد  50لقاء وإاجراء مباحثات مع  32وزير ووزيرة خارجية دلول اإفريقية،
يف اإطار السعي املتواصل لتعزيز دينامية العالقات والهنوض هبا.
ويف اإطار السعي لتحصني بدلان القارة الإفريقية من اخرتاقات أعداء الوحدة الرتابية وتقوية العالقات الثنائية
مع هذه ادلول ،مت فتح سفارتني جديدتني للمملكة يف لك من غينيا بيساو وبوروندي ليصبح بذاكل عدد
سفارات اململكة يف القارة  36سفارة .ويف املقابل ،جتىل اإقبال ادلول الإفريقية عىل بالدان يف فتح  7سفارات
جديدة يف املغرب دلول صديقة ،ويه :رواندا ،واحتاد جزر القمر وجنوب السودان ،واملالوي وزامبيا،
وإاسواتيين ،وسرياليون – وهو ما يكرس الرابط كقطب دبلومايس عىل املس توى القاري.
وتكريسا دلوره الفعال داخل أهجزة الاحتاد الإفريقي ،حظي املغرب مبنصبني هممني يف املفوضية الإفريقية،
وهام منصب املدير العام للمفوضية ومستشار الشؤون الاقتصادية بديوان رئيس املفوضية ،كام ظفرت
اململكة ومنصب مدير التخطيط مبركز ماكحفة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء ( CEN-SADمايو
 ،)2021كام ترحشت اململكة لعضوية جملس المن والسل الإفريقي الهام للفرتة .2025-2022
جتس يدا لقمي التضامن اذلي يعد ركنا أصيال يف الس ياسة اخلارجية للمملكة ،حبرص خشيص من صاحب
اجلالةل نرصه هللا ،واصل املغرب تعبئته اإىل جانب العديد من دول القارة الإفريقية ،حيث معلت الوزارة،
ابلتنس يق مع اجلهات الوطنية اخملتصة ،عىل تنفيذ التعلاميت امللكية السامية ابإرسال مساعدات طبية اإنسانية
اإىل حوال نصف ادلول الإفريقية ،ابلإضافة اإىل الاحتاد الإفريقي ،يف مبادرة غري مس بوقة اإفريقيا دلمع هجود
دول القارة يف مواهجة اجلاحئة.

ل يسعنا اإل التعبري عن معيق السف من اس مترار مجود احتاد املغرب الكبري ،بفعل واقع التفرقة والانشقاق
داخل الفضاء املغاريب ،ومتادي النظام اجلزائري يف عدائه لبالدان ،واذلي يبقي العالقات بني الشعبني
الشقيقني – املغريب واجلزائري – يف هذا الوضع غري الطبيعي وغري املقبول .وغين عن اذلكر أن هذا الركود
بعيد لك البعد عن طموحات اململكة ول يعكس بأي حال رغبهتا الصادقة والزتاهما العميق ابحتاد مغاريب سلمي
وقادر عىل أن يكون خماطبا قواي وذو مصداقية دلى التجمعات اجلهوية الخرى.
وكام تعلمون ،فقد أكد جالةل املكل ،نرصه هللا ،يف خطابه مبناس بة اذلكرى  22لرتبع جاللته عىل عرش
أسالفه املنعمني ،أنه ليس هناك منطق معقول ميكنه تفسري الوضع احلال اذلي تشهده العالقات املغربية
اجلزائرية ،جمدد ًا جاللته التأكيد عىل ما دعا هل غري ما مرة ،من اس تعداد املغرب للحوار املبارش والرصحي
واملسؤول مع اجلزائر ،من أجل جتاوز اخلالفات ،من خالل ألية س ياس ية مشرتكة للحوار يمت التفاق عىل
حتديد مس توى المتثيل هبا وشلكها وطبيعهتا .غري أن اجلزائر أبت اإل أن تقطع عالقاهتا ادلبلوماس ية مع اململكة
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يف  24غشت املايضُ ،مقدمة ذرائع واهية ،ومتادت يف سلوكيات عدوانية وحماولت حثيثة جلر املنطقة اإىل
حرب ل يريدها املغرب.
وابلرمغ من الواقع املغاريب احلال ،واصلت بالدان ،عىل املس توى الثنائ ،تعزيز العالقات مع تونس
وموريتانيا .كام واصلت ادلبلوماس ية املغربية ،وبتوجهيات ملكية سامية ،اخنراطها الفاعل يف البحث عن الصيغ
املالمئة حلل الزمة الليبية .ول شك أنمك واكبمت ادلينامية والزمخ الذلين أطلقهتام بالدان من أجل جتاوز حاةل
الاس تعصاء ورأب الصدع ادلاخيل اللييب ودرء التدخالت اخلارجية يف شؤون هذا البدل املغاريب الشقيق،
اإذ أن لك املرجعيات الليبية-الليبية وقعت يف املغرب.
فبعد مسار الصخريات ،اس تضافت مدينة بوزنيقة وطنجة ثالث جولت للحوار بني الفرقاء الليبيني لقيت
اإشادة واسعة من عوامص عربية ودولية ومن المم املتحدة ،وذكل للخروج من حاةل الانسداد اليت لزمت
الزمة الليبية منذ س نوات ورهنت مس تقبل الشعب اللييب الشقيق ،وذكل يف أفق بلوغ التفاهامت
الس ياس ية الكفيةل بتحقيق الانفراج يف املواضيع اخلالفية ،والتحضري لالنتخاابت العامة املرتقبة يف  24دجنرب
 .2021كام اكنت بالدان ،عىل مدى س نة  ،2021حمجا للمسؤولني الليبيني مبن فهيم رئيس جملس النواب،
ورئيس اجمللس العىل لدلوةل ،ورئيس احلكومة وانئب رئيس اجمللس الرئايس ،وهو ما يعكس التقدير
واملصداقية الذلين تمتتع هبام بالدان بقيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.
وعىل املس توى العريب ،تظل القضية الفلسطينية ،وبتوجهيات ملكية سامية ،قضية حمورية يف معل
ادلبلوماس ية املغربية ،وحتظى بذات الاولوية اخملصصة للقضية الوطنية .ويف هذا الس ياق ،فاإن ادلينامية اليت
تعرفها عالقات املغرب مع إارسائيل منذ اس تئناف العالقات الثنائية ،لن تكون أبدا عىل حساب مواقف
املغرب املبدئية والثابتة اجتاه القضية الفلسطينية والقدس الرشيف وكذا ادلور الرائد للمملكة من أجل
الهنوض ابلسالم والاس تقرار يف الرشق الوسط ،وهو ما أكده جالةل املكل ،أعزه هللا ،يف املاكملة الهاتفية
مع رئيس الوزراء ا إلرسائييل السابق بنيامنني نتانياهو ،بتارخي  25دجنرب  2021ويف الرساةل امللكية السامية
اإىل خفامة الس يد محمود عباس أبو مازن ،رئيس دوةل فلسطني ،بتارخي  18دجنرب  .2020حيث جدد جاللته
ثبات عىل املوقف املغريب ادلامع للقضية الفلسطينية ،وتأسيسا عىل حل ادلولتني املتوافق عليه دوليا وعىل
التشبث ابملفاوضات بني الطرفني الفلسطيين وا إلرسائييل ،سبيال وحيدا للوصول اإىل حل هنائ ودامئ
وشامل لهذا الرصاع .كام ظل املغرب يؤكد دوما عىل أن حل هذا الرصاع يس توجب ضامن حق الشعب
الفلسطيين يف اإقامة دولته املس تقةل عىل حدود 67وعامصهتا القدس الرشقية.
واعتبارا لكون املغرب يرأس – يف خشص صاحب اجلالةل نرصه هللا – جلنة القدس ،اليت تعد أمه اللجان
ادلامئة يف منظمة التعاون الإساليم ،فقد واصل ادلعوة اإىل احلفاظ عىل الطابع القانوين واحلضاري الفريد
للمدينة املقدسة ،ابعتبارها ترااث مشرتاك ل إالنسانية ومركزا لقمي الاحرتام املتبادل واحلوار ورمزا للتعايش
السلمي ابلنس بة لتباع ادلايانت التوحيدية الثالث ،جتس يدا لروح نداء القدس اذلي وقعه صاحب اجلالةل
نرصه هللا مبعية قداسة البااب فرنسيس يف الرابط يوم  30مارس .2019
وابملوازاة مع ذكل ،واصلت واكةل بيت مال القدس الرشيف – كلية تنفيذية للجنة القدس حتت إارشاف
جالةل املكل – [واصلت] اإجناز مشاريع وبرامج ملموسة ،حصية وتعلميية وسكنية واجامتعية لفائدة الساكنة
املقدس ية ،من أجل توفري س بل العيش الكرمي لها ،ودمع مصودها وحتسني أوضاعها الاجامتعية واملعيش ية.
وقد بلغت حصيةل الإنفاق عىل برامج ومشاريع الواكةل برمس س نة  3.7 ،2021مليون دولر أمرييك ،توزعت
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عىل  15مرشوعا ،حيث اس تأثرت املساعدة الاجامتعية لوحدها بأزيد من  %63من مجموع برامج ومشاريع
الواكةل اليت مت تنفيذها يف املدينة املقدسة.
عىل صعيد العمل العريب املشرتك ،نالحظ ان مسلسل الإصالح مل يصل بعد اىل مس توى الطموحات
والتطلعات املشرتكة املنشودة بسبب ما تعيشه املنطقة العربية من أزمات متعددة وانقسام بني مكوانته ،مما
يس توجب اإصالح وتطوير منظومة جامعة ادلول العربية للريق بدورها يف ادلفع مبسارات التمنية

ابملنطقة العربية وخذمة املصاحل العربية املشرتكة.

.29

ويف شأن الرشاكة املغربية اخلليجية ،يتطلع املغرب للبناء عىل التطور الإجيايب اذلي شهدته العالقات
اخلليجية عقب مقة العال ،ويعول عىل تفعيل مسار تكل الرشاكة وفق منظور صاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نصـره هللا ،الوارد يف اخلطاب املليك السايم أمام القمة املغربية اخلليجية اليت عقدت ابلرايض
بتارخي .2016/4/20

.30

اإذا اكن املغرب قد متكن يف الس نتني الخريتني من حتقيق ماكسب وازنة يف رشاكته مع الاحتاد الورويب،
لس امي بتكريس س يادته عىل اكفة إاقلميه الوطين من خالل التوقيع عىل اتفايق الفالحة والصيد البحري يف
صيغهتام اجلديدة ،وابعامتد الإعالن الس يايس حول" الشـراكة الوروبية املغربية للرخاء املشرتك" ،فاإن هذه
ادلينامية املتجددة مع الشـريك الورويب تتطلب تعزيز التنس يق واليقظة يف مواهجة بعض املناورات الرامية
اإىل تقويضها ،من قبيل جلوء مرتزقة "البوليساريو" اإىل الطعون الواهية ضد التفاقيات.
ذلكل ،تواصل الوزارة معلها هبدف حتصني تكل الرشاكة ،وإاهجاض املناورات العدائية عىل املس تويني
الس يايس (التنفيذي والترشيعي) والقضائ .ويف هذا الإطار ،تعمل الوزارة عىل حشد ادلمع الرضوري داخل
مؤسسات الاحتاد وادلول العضاء قصد اإفشال خمططات املرتزقة ،عرب توظيف اسرتاتيجية معل مشرتكة
تروم تدبري نتاجئ احلمك الابتدائ الخري ( )2021/09/29والإعداد ملرحةل الاس تئناف اليت يتوىخ من
خاللها املغرب والاحتاد الورويب تصحيح الاختاللت وإاعادة المور اإىل نصاهبا كام حدث سالفا ،حفاظا
عىل املكتس بات واملصاحل العليا للمملكة.
كام س تواصل الوزارة حوارها الس يايس الرفيع املس توى مع أقطاب الاحتاد الورويب ومواكبة اكفة أوجه
وميادين التعاون القطاعي ،بني خمتلف الفاعلني ،أخذا بعني الاعتبار مصلحة الطرفني ،فض ًال عن وضع
رشاكت قوية خاصة فامي يتعلق بقطاعات املس تقبل اكلبحث العلمي والطاقات املتجددة والرمقنة .وس تتبع
الوزارة عن كثب تفعيل اسرتاتيجية الاحتاد الورويب اجلديدة بشأن س ياسة اجلوار الوروبية ،لس امي يف
شقهيا الثنائ والور ومتوسطي ،والربجمة املالية ذات الصةل ،خاصة وأن املغرب يس تفيد من  7من أصل 12
مرشوعًا رئيس ًيا يف جدول أعامل الاسرتاتيجية اجلديدة ،اكعرتاف من هذا الرشيك ابملاكنة املمتزية وادلور
الرايدي الذلان حيظى هبام املغرب كفاعل هجوي مسؤول وذو مصداقية يف الفضاء املتوسطي.
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يعكس اخنراط اململكة املغربية يف رشأاكت متنوعة املاكنة املمتزية اليت حتظى هبا بالدان عىل الصعيد ادلول
بفضل اس تقرارها الراخس وموقعها املمتزي واس تقرار س ياس هتا اخلارجية .ويف هذا الإطار ،س تواصل اململكة
تعزيز هذه الرشأاكت مبا يتالءم ليس فقط مع التطورات ا إلقلميية وادلولية حفسب وإامنا الوطنية مهنا خاصة،
وذاكل حبعل هذه الرشأاكت تمتحور حول المنوذج التمنوي اجلديد وتهتيلك عىل أساسه.
وقد شلكت هذه الس نة حمطة فارقة يف عالقة املغرب ابلولايت املتحدة المريكية ،وخاصة عقب اعرتافها
مبغربية الصحراء .ويأيت ذكل يف وقت احتفل فيه البدلان ابذلكرى املئوية الثانية للهبة اليت قدهما السلطان
مولي سلامين حلكومة أمرياك واملمتثةل يف بناية بطنجة ،مقر أوىل البعثات ادلبلوماس ية لمرياك يف العامل.
كام شهدت عالقات اململكة مع ادلول الوروبية خالل س نة  2021تطورا ملفتا .فعىل الصعيد الس يايس،
ورمغ اإكراهات اجلاحئة ،معل املغرب عىل احلفاظ عىل التواصل مع الرشاكء الوروبيني ،من خالل عقد
حماداثت عرب التناظر املرئ مع عدد كبري من الوزراء .وقد مكنت هذه التصالت من اإعادة تقيمي شامل
للعالقات الثنائية مع جل ادلول الوروبية ،اس تعداد ملرحةل ما بعد اجلاحئة .ورمغ ما خلفته الزمة الصحية من
انكامش اقتصادي عىل املس توى ادلول ،وتأثري ذكل عىل اجملال الورويب ،اإل أن اململكة املغربية حافظت،
بشلك اإجيايب ،عىل مبادلهتا التجارية مع خمتلف رشاكهئا الوربيني ،مراهنة يف ذكل عىل الثقة اليت تمتتع هبا
كرشيك اقتصادي ممتزي لالحتاد الورويب.
وكام يف علممك ،شهدت عالقة املغرب مع اإس بانيا أزمة غري مس بوقة مست الثقة املتبادةل وطرحت تساؤلت
حول مألها .غري أن املغرب ،املتشبث بروح حسن اجلوار مع اإس بانيا ،اكن دامئا يتطلع اإىل أفضل العالقات مع
جارته الشاملية يف اإطار من الثقة والاحرتام املتبادل والوفاء ابللزتامات والتعاون البناء يف خمتلف اجملالت
لتدشني مرحةل جديدة ،وهو ما عكسه صاحب اجلالةل ،نرصه هللا ،يف خطابه السايم مبناس بة اذلكرى ال
 68لثورة املكل والشعب ،حيث أكد جاللته عىل تعزيز العالقات ابلفهم املشرتك ملصاحل البدلين ،وذكل
جبعل اخلروج من الزمة فرصة لإعادة النظر يف السس واحملددات اليت حتمك هذه العالقات.
ويف خطوة استباقية إازاء التطورات الس ياس ية اليت تسجلها الساحة الوروبية ،حرص املغرب عىل التعاطي
املبكر مع خروج بريطانيا من الاحتاد الورويب ،بربغامتية أهلته اإىل عقد اتفاق يضمن هل المتوقع اجليد بأسواق
اململكة املتحدة وكرشيك اسرتاتيجي لها ابإفريقيا .ويف نفس الاجتاه ،قامت اململكة بتعزيز عالقاهتا مع ابيق
ادلول املؤثرة خارج الاحتاد الوريب ،عىل غرار الرشاكة الاسرتاتيجية املعمقة مع روس يا وإاحياء أليات
التشاور الس يايس مع تركيا.
عىل صعيد أخر ،أعطت الرشاكة الاسرتاتيجية اليت أسسها صاحب اجلالةل نرص هللا مع الرئيس الصيين
خالل الزايرة امللكية املميونة يف  ،2016مثارها خالل هذه الس نة كذكل .حيث دخلت العالقات بني اململكة
املغربية ومجهورية الصني الشعبية مرحةل متطورة من التعاون والتشاور الس يايس وتعزيز العالقات
الاقتصادية وبلورة أوجه التعاون املغريب الصيين جديدة يف خمتلف اجملالت .حيث أحدثت رشاكة بني الصني
وبالدان ملواكبة طموح املغرب املرشوع يف اكتساب اخلربة الرضورية يف تصنيع وتعبئة اللقاح املضاد لكوفيد-
 19ولقاحات أخرى ابملغرب مع رشكة (سينوفارم) ،ووضع اسرتاتيجية متاكمةل لصناعة اللقاحات ببالدان
سواء لالس هتالك ادلاخيل او للتصدير حنو السواق الافريقية خصوصا .ووجب التذكري عىل أن ورش اإنتاج
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اللقاحات ابملغرب هو جزء من التفاق اذلي أرشف عليه صاحب اجلالةل والرئيس الصيين يف غشت 2020
بني املغرب والصني والقايض إابقامة الرشاكة الصينية (سينوفارم) للتجارب الرسيرية عىل لقاح كوفيد19 -
ابملغرب وهو ما مت بنجاح ،وتزويد بالدان ابللقاحات وهو ما يمت ابنتظام ،وكذكل نقل التكنولوجيا للمغرب
لإنتاج اللقاحات املضادة لكوفيد وابيق اللقاحات الخرى ،وهذا يعد بطبيعة احلال مقاربة استباقية ،جبانب
القرارات الاستباقية الخرى اليت اختذها جالةل املكل وجنبت بالدان السيناريوهات السيئة.
ويف اإطار تمنية وتعزيز عالقات التعاون بني بالدان ودول منطقة الاكرييب ،قامت بالدان مبواكبة ومساعدة هذه
ادلول يف العديد من املشاريع ذات الطابع الاجامتعي والتمنوي .ويف هذا الإطار ،وقعت بالدان مع لك من
هاييت والسورينام ،خالل هذه الس نة ،عىل خارطة طريق للتعاون الثنائ يف جمالت متعددة .وعىل مس توى
تعزيز احلضور املغريب يف دول أمرياك الالتينية ،فتحت مجهورية السلفادور سفارة لها ابلرابط (سفري مقمي)،
كام س يحتفل املغرب والش ييل ،يف دجنرب  ،2021مبرور  60س نة عىل اإقامة العالقات ادلبلوماس ية بني
البدلين.

واصل املغرب تكريس دوره الرايدي يف قضااي أساس ية يف الجندة ادلولية ،من قبيل حماربة الإرهاب
وحقوق الإنسان واملناخ والهجرة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب .واضطلعت الوزارة ،يف هذا الصدد،
ابملسؤوليات املرتتبة عن تبوء املغرب ملواقع رايدية يف الجندة ادلولية والتأكيد عىل حمورية بالدان مكنصة
دولية وإاقلميية موازاة مع مواصةل الرتافع دلمع موقع القارة الإفريقية ومطالهبا يف القضااي املتداوةل من قبل
املنظامت واملسلسالت متعددة الطراف.
ففي جمال حقوق الإنسان ،يمت تعزيز التواصل والتفاعل مع الليات الممية املعنية ،خاصة فامي يتعلق مبسأةل
البالغات الفردية ،والرتوجي للمنوذج املغريب يف أبعاده احلقوقية وضامن تطوير املنظومة ادلولية عىل حنو يأخذ
بعني الاعتبار الرؤى املغربية .ويف هذا الإطار ،سامه املغرب يف وضع الصيغ الهنائية لتسع ( )9قرارات أممية
يف جملس حقوق الإنسان ،تتعلق عىل سبيل املثال ل احلرص حبامية الصحفيني ،وحقوق الإنسان والفقر
الشديد ،والاختفاء القسـري والال إارادي.
موازاة دلورها يف تكريس رايدهتا يف حقوق الإنسان ،واصلت بالدان التصدي ملناورات خصوم وحدتنا
الرتابية عىل مس توى احملافل واملنتدايت ادلولية ،ل س امي فامي يتعلق ابلس تغالل الس يايس لورقة حقوق
الإنسان .ويف هذا الإطار ،حيرص املغرب عىل اإيصال شهادات حية تتعلق ابلطابع العادي لوضعية حقوق
الإنسان بأقالمينا اجلنوبية ،مقابل تسليط الضوء عىل الانهتأاكت اجلس مية حلقوق الإنسان مبخاميت تندوف
ابجلزائر ،وفضح لك أشاكل توظيف مسأةل حقوق الإنسان لغاايت دعائية.
ويف س ياق تكريس دور املغرب عىل املس توى العريب يف جمال الهجرةَ ،مت اختيار املغرب مضن أول  12دوةل
مشلكة جملموعة "الرايدة" ( ،)Pays Championامللكفة بتنفيذ ورصد ومراجعة امليثاق العاملي حول الهجرة،
واملسامهة يف الاس تعراض ا إلقلميي الول لالتفاق العاملي من أجل الهجرة يف املنطقة العربية.
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يف جمال نزع السالح ومنع الانتشار ،مت انتخاب بالدان لرئاسة اللجنة الوىل لدلورة  76للجمعية العامة المم
املتحدة املعنية بزنع السالح والمن ادلول ورئاسة اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر السلحة الكاميئية للفرتة من
ماي 2021اإىل ماي  .2022كام حتظى املقاربة الوطنية يف جمال المن وحماربة الإرهاب والتطرف العنيف
واجلرمية املنظمة ،ابعرتاف دول ،جتىل يف متديد رئاسة املغرب املشرتكة مع كندا للمنتدى العاملي ملاكحفة
الإرهاب لس نة اإضافية اىل غاية  2023وإاحداث مكتب برانمج ماكحفة الإرهاب والتكوين يف اإفريقيا،
ابملغرب ،ملواهجة التحدايت املرتبطة ابلهتديد الإرهايب املزتايد يف اإفريقيا.
ويف ملف التمنية املس تدامة ،اكنت س نة  2021مناس بة اس تعرضت فهيا بالدان التقدم احملرز يف هذا اجملال.
يف هذا الصدد ،نظمت بالدان يف أاكدير يوم  13يوليوز  ،2021احلوار ا إلقلميي من أجل اإفريقيا بشأن النظم
الغذائية ابلتعاون مع هيئة المم املتحدة .كام قدم املغرب مرشوع قرارين يف اإطار أشغال ادلورة  75للجمعية
العامة للمم املتحدة حول الإدارة املندجمة للمناطق الساحلية من أجل حتقيق أهداف التمنية املس تدامة
والاحتفال ابليوم العاملي لشجرة الراكن.

تس تحرض الوزارة التوجهيات امللكية السامية املتعلقة ابلعناية ابملغاربة املقميني ابخلارج ،ابعتبارمه جزءا ل
يتجزأ من المة املغربية ومكون أسايس لي تصور ملس تقبل املغرب .وهبدف الاس تجابة ملتطلبات جاليتنا
وابيق املرتفقني وجتويد اخلدمات املقدمة هلم ،واصلت الوزارة تنفيذ ورش التحول التدرجيي اإىل الرمقنة من
خالل اس تكامل رمقنة جسالت احلاةل املدنية حتضريا لإطالق خدمة عقود الازدايد عن بعد ،حيث متت رمقنة
حوال  2مليون عقد ولدة و 87.104عقد وفاة.
وتفاد ًاي لالزدحام اذلي اكنت تعرفه القنصليات وما ينتج عن ذكل من احتاككك بني املوظفني واملرتفقني ،مت
البدء يف اعامتد منظومة اإلكرتونية خاصة بتحديد املواعيد يف  17قنصلية ،حيث مت منح حوال 100.000
موعد حلد الن ،و 150.000خدمة قنصلية لفائدة املرتفقني اذلين أخذوا مواعيد عرب املنظومة الإلكرتونية،
عىل أن يمت تعمميها يف املدى القصري عىل ابيق السفارات والقنصليات .فامي زار املوقع املذكور  942719زايرة
خالل الفرتة املمتدة من مارس  2021اإىل غاية  31أكتوبر .2021
وخبصوص ورش جتويد اخلدمات القنصلية للمرتفقني ،واصلت الش بكة ادلبلوماس ية والقنصلية تقدمي خدمة
القرب عرب تنظمي قنصليات متنقةل وأايم البواب املفتوحة خالل عطل هناية الس بوع والعياد و اإخبار
املرتفقني جباهزية واثئق تعريفهم و سفرمه [عرب اإرسال  700.000رساةل نصية عىل الهواتف احملموةل]،
وتبس يط وتوحيد املساطر وتعزيز القدرات لفائدة أطرها وعصـرنة املراكز القنصلية وتأهيلها ،وتتبع طلبات
وملمتسات املواطنني ومعوم املرتفقني ،حيث جسل مركز التصال القنصيل ابلرابط منذ انطالقه وإاىل غاية 27
أكتوبر الفائت ما مجموعه  2.000.300اتصال .يف هذا الصدد جتدر الإشارة اإىل أن املنصة الإلكرتونية
 www.consulat.maقد عرفت زايرة  29900زائر خالل الفرتة املمتدة من فاحت يناير  2021اإىل غاية 31
أكتوبر 2021.
وخبصوص اخلدمات ذات الطابع الاجامتعي ،قامت الوزارة بتقدمي املساعدة ملواطنينا يف وضعية مرض أو
هشاشة أو حاةل اس تثنائية تس تدعي اإغاثهتم أو ترحيلهم اإىل أرض الوطن .كام معلت الوزارة عىل مواصةل
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تنفيذ برانمج ادلمع املدريس لفائدة الطفال املنحدرين من أرس معوزة ببعض البدلان ،وذكل بتنس يق مع
البعثات ادلبلوماس ية واملراكز القنصلية بلك من اجلزائر ،وتونس ،والكوت ديفوار .وقد اس تفاد من هذا
الربانمج ،خالل املومس ادلرايس  1772 ،2021-2020تلميذة وتلميذ موزعة عىل النحو التال :اجلزائر
 ،1079تونس  546والكوت ديفوار  147مس تفيد(ة) .كام معلت الوزارة ،يف نفس الس ياق ،ويف اإطار
الرشاكة اليت جتمعها ووزارة التعلمي العال والبحث العلمي ،عىل تنفيذ برانمج املنح اجلامعية لفائدة الطلبة من
أرس معوزة ،اذلين يتابعون دراسات عليا بأسالك الإجازة أو املاسرت أو ادلكتوراه ،ابلكوت ديفوار والسينغال
واجلزائر وتونس ومرص والسعودية ولبنان والردن وسلطنة عامن وإاس بانيا ،وإايطاليا ،وبلغاراي ،وأوكرانيا .وقد
بلغ عدد املس تفيدين من هذا الربانمج برمس املومس  883: 2020/2021مس تفيد(ة).
ويف اإطار تعممي امحلاية الاجامتعية لفائدة اكفة املواطنني املغاربة ،معلت الوزارة عىل اإدراج املغاربة املقميني
ببدلان ل جتمعها واملغرب أية اتفاقيات ثنائية يف جمال الضامن الاجامتعي يف مسلسل الإصالح الشامل اذلي
يعرفه هذا الورش الكبري .وقد مت يف هذا الشأن ،اإصدار توصية عن الاجامتع الثامن للجنة الوزارية لشؤون
املغاربة املقميني ابخلارج وشؤون الهجرة املنعقدة يف يوليوز  2020هتم البدء يف تزنيل نظام للحامية الاجامتعية
لفائدة هذه الفئة من املواطنني املغاربة املقميني ابخلارج ،وذكل عرب اإحداث نظام خاص ابلتقاعد بشلك
اختياري وفق مقتضيات القانون رمق  99.15املتعلق ابإحداث نظام املعاشات لفائدة املهنيني والعامل املس تقلني
والشخاص غري الجراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا ،عىل أن يمت يف مرحةل اثنية توس يع امحلاية الاجامتعية
لتشمل التغطية الصحية .وقد مت يف هذا الصدد اإعداد مرشوع قانون عدد  80.20من طرف السلطة
احلكومية املعنية ومتت اإحالته عىل المانة العامة للحكومة قصد عرضه عىل قنوات املصادقة يف  19يوليوز
.2021
واعتبارا لدلور احملوري اذلي تلعبه الثقافة يف رفع التحدايت املرتبطة ابلبعد الهواييت لقضااي املغاربة املقميني
ابخلارج ،وخاصة الجيال الصاعدة مهنم ،معلت الوزارة عىل تنظمي جامعتني ثقافيتني بشلك ''افرتايض''،
لفائدة الش باب من مغاربة العامل ،وذكل يف مبادرة مهنا تروم مالمئة الربامج اليت تنظمها الوزارة والظروف اليت
فرضهتا اجلاحئة .وقد اس تفاد من هتني اجلامعتني  174مشاركة ومشارك من أزيد من  20بدل اإقامة .وهيدف
هذا الربانمج اإىل احلفاظ عىل الهوية الوطنية للجيال اجلديدة من أبناء مغاربة العامل ،وتقوية روابطهم ببدلمه
الصل ،واملسامهة يف احلفاظ عىل وشاجئهم الإنسانية وكذا مساعدهتم عىل الاندماج ببدلان الاس تقبال.
ويف اإطار إارشاك الكفاءات املغربية ابخلارج يف الوراش املفتوحة ابململكة وتطوير س بل اإسهاهمم يف اإشعاع
املغرب ببدلان الاس تقبال ،معلت الوزارة عىل اإجناز عدد من املشاريع والورشات تروم اإحداث والارتقاء
بدور ش باكت كفاءات مغاربة العامل يف جمالت خمتلفة مهنا الاقتصادي ،والاجامتعي والصحي والبييئ .ويف
هذا الصدد مت تزنيل برانمج العمل اخلاص بتعبئة الكفاءات خدمة لسرتاتيجية املغرب يف جمال التكوين املهين
برشاكة مع مكتب التكوين املهين وإانعاش الشغل ) ،(MRE Academyحيث مت تنظمي  9لقاءات عن بعد
مع ش باكت الكفاءات الرشيكة و 6تكوينات حضورية-افرتاضية يف جمالت صناعة الطريان وصناعة
الس يارات .كام مت تنظمي املنتدى الول للكفاءات املغربية املقمية ابإفريقيا وذكل بأبيدجان ،يف  14مارس
 ،2021واذلي متزي مبشاركة مكثفة من اجلالية املغربية من الكوت ديفوار و 14بدلا اإفريقيا أخرا.
ورمغ اإكراهات اجلاحئة الكونية وانعاكساهتا املبارشة عىل التنقالت ادلولية للشخاص ،فاإن الوزارة اخنرطت
بشلك فعال عىل غرار الس نوات الفارطة يف اإجناح معلية عودة مواطنينا ابخلارج برمس س نة  2021وذكل
عن طريق فتح ماكتب قنصلية مبوائن العبور سيت ،مارس يليا وجنوة ،يف الفرتة من  5يونيو اإىل  15ش تنرب،
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لتقدمي خدمات اإدارية للمواطنني املغاربة العائدين لقضاء عطلمت الصيفية ابملغرب ومواكبهتم لتيسري ظروف
سفرمه وعودهتم لبدلان الإقامة.
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كام هو واحض أماممك ،مت رصد مبلغ  4.207,635،000درهام برمس مـرشوع قانــــــون املالية لسنــة 2022
[مقابل  3.945.437.000,00درهام الس نة املاضية] ،أي ما يعادل  ٪1,28من املزيانية العامة لدلوةل .ومقارنة
مبزيانية الس نة املاضية ،نسجل ارتفاع ًا بنس بة  ٪ 6،64يف مزيانية الس نة املقبةل.
وواصلت الوزارة توس يع ش بكة البعثات ادلبلوماس ية واملراكز القنصلية ،حيث مت فتح ثالث بعثات
دبلوماس ية جديدة بلك من سان سلفادور ،بوجانبورا وبيساو ،وإاعادة فتح مكتب التصال يف تل أبيب
وكذكل فتح مركز قنصيل جديد يف تورنتو.
من هجة أخرى ،تعمل الوزارة عىل تمثني البناايت العقارية للمملكة ابخلارج حيث مت الانهتاء من أشغال بناء
وجتهزي املركبات ادلبلوماس ية بلك من وأاكدوكو ،ابماكو وأبو ظيب وادلوحة ،وسيمت قبل ممت الس نة اجلارية اإهناء
أشغال بناء مركب ديبلومايس بنيايم ومقر اإقامة اململكة يف بريتوراي .كام سيمت خالل س نة  2022اإطالق
مشاريع بناء جديدة تشمل سفارة اململكة يف أبيدجان ،ومركب دبلومايس ببيساو وكوتونو وأنتاانانريفو واملنامة
وإاقامة اململكة بروما ،بغالف مال اإجامل يقدر حبوال  60مليون درمه ،كام متت برجمة هتيئة املقر املركزي
للوزارة وتوسعته ،ليس تجيب للحاجيات اليت يتطلهبا الهيلك التنظميي اجلديد من مرافق معل جديدة ومالمئة.
وفامي يتعلق بتأهيل البناايت اليت تأوي مقرات السفارات والقنصليات ،فقد مت ترممي وتأهيل مجموعة من
البناايت تأوي بعثاتنا يف بروكس يل (البعثة ادلامئة) وتل أبيب ومقرات الإقامة يف القاهرة وبيكني وأوطاوا،
ويرتقب قبل ممت الس نة اجلارية الانهتاء من أشغال هتيئة املركب ادلبلومايس للمملكة بأديس أاباب ،واذلي
س يأوي مقر السفارة والبعثة ادلامئة .كام ُبرمج برمس الس نة املقبةل الرشوع يف اإصالح عدة بناايت من بيهنا
مقر القنصلية العامة بأنفريس وكولومب ،مقر سفارة اململكة مبدريد ،ومقر املصلحة القنصلية لسفارة اململكة
بواش نطن.
اس مترت الوزارة يف حتديث ألياهتا عىل مس توى نظم التصال واملعلومات وتعزيز امحلاية لبعثاهتا ومراكزها
ابخلارج .كام واصلت الوفاء جبميع الزتاماهتا املالية جتاه املنظامت والهيئات ادلولية اليت اخنرطت فهيا بالدان ،مع
مواكبة الزايدة املس مترة اليت تعرفها املساهامت يف هذه املنظامت ،فض ًال عن الوفاء جبميع الزتاماهتا جتاه رشاكهئا
املمولني.
وأخريا ،سترشع الوزارة يف مرشوع ورش مراجعة "الهيلك التنظميي للوزارة" ،ومرشوع مراجعة "النظام
السايس اخلاص ابلعوان ادلبلوماس يني والقنصليني" ،فضال عن جتويد "النظام املرجعي" املعمتد يف توزيع
أمثل ومعقلن للموارد البرشية عىل البعثات ادلبلوماس ية والقنصلية يأخذ بعني الاعتبار عامل "نوعية الكفاءة
"املطلوبة" ومتكني اكفة املوظفني من دورات تدريبة متخصصة تس تجيب حلاجيات املراكز املعينني هبا قبل
احلركة الانتقالية .كام جسلت الوزارة قبول  58دبلوماس يا متدراب مهنم  27عنرصا نسواي .وسيمت الرشوع يف
تقدمي اخلدمات الاجامتعية "ملؤسسة محمد السادس للهنوض ابلعامل الاجامتعية فور مصادقة جملس التوجيه
واملراقبة عىل النصوص التنظميية وسةل اخلدمات الالزمة ملبارشة العمل الفعيل من طرف هذه املؤسسة.
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حتتل ادلبلوماس ية الاقتصادية ماكنة هممة يف معل الوزارة ،حيث مت تكثيف اجلهود ،ابلرشاكة مع املؤسسات
والواكلت الوطنية والقطاع اخلاص ،لإبراز املقومات الاقتصادية والرتوجي للمغرب كوهجة جاذبة لالستامثرات،
يف ظل عالمة املغرب اجلديدة "  ،"Morocco Nowويف س ياق البدء يف تزنيل المنوذج التمنوي اجلديد واجلهوية
املتقدمة ،وجعل أقالمينا اجلنوبية وهجة استامثرية واعدة.
وعىل الرمغ من التباطؤ اذلي شهدته أنشطة التمنية والتعاون الاقتصادي خالل فرتة اجلاحئة ،فقد سامهت
الوزارة يف دمع الصادرات املغربية واملبادلت التجارية مع خمتلف رشاكء اململكة ،حيث متت يف هذا الصدد
متت برجمة وتنس يق  18بعثة وهممة جتارية صادرة و 61واردة ،وتنس يق  176ربط اتصال بني الفاعلني
الاقتصادين املغاربة والجانب ،فضال عن التوسط للتسوية الودية ل  37نزاع أو شكوى جتارية.
كام كثفت الوزارة من جمهوداهتا من أجل الرتوجي دوليا لقتصادان الوطين وإابراز مقوماته من أجل تعزيز
جاذبيته لالستامثرات املبارشة الجنبية ودمع الصادرات املغربية ،وكذا مواكبة تنفيذ المنوذج التمنوي اجلديد
لقالمينا اجلنوبية .مبا يف ذكل تشجيع توجيه املستمثرين الجانب لالستامثر يف أقالمينا اجلنوبية حسب مؤهالت
لك هجة وذكل لضامن عائدات ممثرة عىل مس توى خلق فرص الشغل والتمنية املس تدامة.
ولقد نوه اخلطاب املليك السايم مبناس بة ذكرى املسرية اخلرضاء املظفرة ،اإىل أن "التطورات الإجيابية اليت
تعرفها قضية الصحراء ،تعزز أيضا مسار التمنية املتواصةل اليت تشهدها أقالمينا اجلنوبية [انهتىى الكم جالةل
املكل] .فقد اس تطاع املغرب ،بفضل القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل حفظه هللا ،اإطالق دينامية تمنوية
فاعةل ،متكن من تعبئة استامثرات هامة من شأهنا الهنوض ابلرأسامل البرشي وتمثني منتجات القالمي اجلنوبية
ومواردها الطبيعية ،ودمع البنيات التحتية والاستامثر يف النس يج الاقتصادي .وكام شدد عىل ذكل صاحب
اجلالةل ،فــ "للمغرب ،وهلل امحلد ،رشاكء دوليون صادقون ،يستمثرون اإىل جانب القطاع اخلاص الوطين ،يف
اإطار من الوضوح والشفافية ،ومبا يعود ابخلري عىل ساكنة املنطقة".
ابملوازاة مع ذكل ،تواصل اململكة تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة ،كخيار اسرتاتيجي مبين عىل الرؤية السامية
لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس ،نرصه هللا ،واليت ترثي املسار التمنوي للقالمي اجلنوبية ،شأهنا يف ذكل
شأن ابيق هجات اململكة .ويف هذا الإطار ،ستس متر الس ياسات احلكومية عىل هنج تعزيز البنيات التحتية
وجتويد مقوماهتا الاقتصادية والاجامتعية ،وكذا تمثني جاذبيهتا لالستامثرات الجنبية.
ومع اإطالق المنوذج التمنوي اجلديد ،أعادت ادلبلوماس ية الاقتصادية ترتيب أنشطهتا لتنخرط يف توهجات
هذا المنوذج اذلي يدعو اإىل التحول الرسيع لالقتصاد ،مما س يؤدي اإىل حتقيق منو شامل لفائدة اكفة مكوانت
اجملمتع املغريب ،فضال عن ترسيع أوراش التمنية املس تدامة وإاعطاء قمية مضافة لالقتصاد الوطين مع توفري
ظروف خلق فرص استامثرية جديدة ،ابلشلك اذلي يعود ابلنفع عىل املغرب وعىل املستمثرين الجانب.
عىل صعيد أخر ،ومعال عىل تعزيز الإشعاع ادلول للمملكة ،جتهتد الوزارة يف اإطار ادلبلوماس ية الثقافية عىل
التعريف ابملوروث احلضاري والثقايف واملسامهة يف الرتوجي للمنوذج املغريب يف امليدان الثقايف والرتبوي والعلمي
والراييض وادليين ،عرب ش باكتنا ادليبلوماس ية والقنصلية ومواكبة القطاعات الوزارية والبعثات ادلبلوماس ية
الجنبية.
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ففي جمال التعلمي ،وضامان ملصداقية الشهادات اجلامعية الجنبية اليت تسل للطلبة املغاربة يف اخلارج ،معلت
الوزارة عىل التأكد من  2200شهادة جامعية صادرة من خمتلف ادلول .كام معلت عىل مواكبة وضعية الطلبة
املغاربة ابخلارج والجانب ابملغرب عامة والعالقني ابملغرب أو ابخلارج بسبب تداعيات اجلاحئة .ويف اإطار رمقنة
الإدارة وجتويد اخلدمة العمومية ومسامهة يف ترسيع التحول الرمقي ،تنخرط الوزارة يف مرشوع رمقنة املساطر
الإدارية املتعلقة بتأكيد حصة الشهادات املدرس ية واجلامعية (مرشوع يف طور الإجناز) .ويف جمال الرش يف،
تواصل الوزارة العمل عىل اس تقدام الرش يف املتعلق ابملغرب املتواجد ابخلارج ابلرشاكة مع أرش يف املغرب.

.68

يف الخري ،وبرمغ الظرفية الاس تثنائية اليت عاش هتا بالدان كسائر بدلان العامل بسبب جاحئة كوروان ،فاإن
ادلبلوماس ية املغربية اس تطاعت أن توظف اإماكنياهتا البرشية واملالية من أجل حتقيق الهداف املسطرة
بتعلاميت من صاحب اجلالةل املكل محمد السادس ،نرصه هللا ،وامليض قدما يف حتقيق مكتس بات جديدة
تكرس رشعية موقفه ابلنس بة لقضيته الوطنية.
كام لعبت وزارة اخلارجية دورها يف اإطار التضامن احلكويم من أجل مؤازرة القطاعات املعنية مباكحفة اجلاحئة
سواء يف اس تجالب املواد الطبية الرضورية أو يف التخفيف من حدة الاثر اجلانبية حلاةل الطوارئ الصحية
عىل مواطنينا ابخلارج.
لك هذه املكتس بات تفتح أمام بالدان أفاقا واعدة أظهنا س تكون موضوع مؤازرة ودمع من طرف جملسمك
املوقر ،هبدف متكني اململكة املغربية من تعزيز مصاحلها وقضاايها احليوية وتثبيت اإشعاعها عىل املس توى
ادلول وختطي الصعاب الاقتصادية والاجامتعية اليت فرضهتا هذه الظرفية غري املس بوقة.
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لقد شكلت مناقشة مضامين مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج فرصة أكد من خاللها السيدات
والسادة املستشارون التعبئة الوطنية والتوحد وراء صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده ،حول القضايا الحيوية للبالد وفي مقدمتها قضية الوحدة
الترابية مبرزين انخراط البرملان في دعم جهود الدبلوماسية الرسمية عبر
الدبلوماسية البرملانية.
هذا وقد استأثر النقاش عدة قضايا همت السياسة الخارجية للمملكة :

أجمع جل املتدخلين على محدوديتها نظير األعباء واألعمال املنوطة بالجهاز
الدبلوماس ي وفي هذا اإلطار طالبوا برصد اعتمادات إضافية للقطاع ملواكبة
التحديات الراهنة ونوهوا بالتدبير األنجع لهذه امليزانية رغم اإلكراهات.

تمت اإلشادة بالعمل الدبلوماس ي امليداني للموارد البشرية العاملة في الجهاز تجلى
ذلك خالل جائحة كورونا وما تطلبته من مجهود دولي كبير ،حيث طالبوا بضرورة
االعتناء باملوارد البشرية من الناحية املادية واملعنوية ،هذا فضال عن تأهيل القدرات
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املهنية لها عبر التكوين والتكوين املستمر لتشمل كل املقومات الهادفة إلى الرقي بها
لتعزيز تحولها لدبلوماسية هجومية مقدامة ذات نفس استباقي.
كما دعوا إلى إيالء العناية بالعنصر النسوي من خالل التعيين في مناصب املسؤولية،
هذا وقد نوهوا أيضا بالعمل الجاد للسفراء والقناصل املتمثل في دعم الوفود
املغربية خارج أرض الوطن ،وفي هذا اإلطار تمت اإلشادة بالجهود التي يقوم بها سفير
صاحب الجاللة املعتمد بجمهورية كينيا كنموذج مشرف لواجهة العمل الدبلوماس ي.
ومن جهة أخرى أكد أحد املتدخلين على التصور الخاطئ للوظيفة الدبلوماسية من
خالل ربطها بالوظيفة العمومية ،وفي هذا السياق دعا ضرورة تأهيل الوظيفة
الدبلوماسية عبر تغيير النظام األساس ي ووضع منظام حديث يواكب التطورات
الدولية املتسارعة ويلبي طموحات األطر العاملة بالجهاز  ،حيث اقترح تأسيس نقابة
داخل الوزارة مهمتها الدفاع عن األوضاع اإلدارية واملادية واالجتماعية وترصيد
املكتسبات.

شكل هذا املحور صلب اهتمامات السيدات والسادة املستشارين حيث أجمعوا على
تثمين العمل الدبلوماس ي بخصوص قضية الوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة
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لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،واالعتراف األمريكي بالوالية
الكاملة للمغرب على كافة تراب الصحراء املغربية.
▪ أحداث معبر الكركرات وتفاعالتها الدولية.
▪ املكتسبات التي كرسها القرار األممي  2602الذي أقر من خالله مجلس األمن
الدولي مسؤولية الجزائر كطرف في هذا النزاع املفتعل وإقبار مخطط
االستفتاء ،واعتباره مبادرة الحكم الذاتي كأرضية جدية ذات مصداقية
تتطلب اعتماد مقاربة تفاوضية توافقية لكافة األطراف لضمان استدامة
العملية السياسية لهذا امللف.
▪ دالالت املوقف الروس ي وتطوراته على مسار قضية الوحدة الترابية.
▪ مسلسل فتح السفارات والقنصليات األجنبية بمدينتي العيون والداخلة ووتيرة
سحب االعتراف بالكيان الوهمي.
▪ تمثيلية أبناء الصحراء في املوائد املستديرة كتطور إيجابي يعكس شرعية
وعدالة القضية الوطنية.
▪ دعم جهود املبعوث األممي الجديد إليجاد حل نهائي للنزاع املفتعل.
▪ تحميل البوليساريو نتائج العمليات العدائية واالستفزازية شرق-جنوب
املنظومة الدفاعية املغربية.
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▪ النموذج التنموي الجديد للمملكة والبعد السياس ي في األقاليم الجنوبية الذي
كرسته نسبة املشاركة العالية لساكنة األقاليم الجنوبية في االنتخابات
التشريعية لـ  08سبتمبر .2021
▪ وعالقة باملوضوع تمت الدعوة إلى ضرورة التحلي باليقظة والحزم والثبات
لتعزيز الجبهة الداخلية ،وتكريس مسلسل اإلصالحات السياسية االقتصادية
االجتماعية والحقوقية.

دعا السيدات والسادة املستشارون في هذا اإلطار إلى اعتماد منهجية جديدة تروم
توحيد الخطاب ووضع خارطة طريق جديدة تتماش ى مع األجندة الدولية الراهنة بغية
دعم الجهود املوازية في مختلف املنتديات واملحافل الدولية عبر التنسيق والتواصل
مع مختلف الفاعلين برملان-جماعات ترابية -نقابات-مجتمع مدني – فاعلين وهيئات
اقتصادية  ،حقوقية وثقافية.
وفي السياق ذاته اقترح أحد املتدخلين خلق خلية للتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة
التشغيل والنقابات لدعم جهود الدبلوماسية النقابية.
وبخصوص الدبلوماسية االقتصادية استفسر أحد السادة املستشارين حول
التدابير املتخذة للتواصل خالل جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على
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االقتصاد الوطني والشركاء األجانب جراء اإلغالقات املتكررة للمجال الجوي
والسرعة في تنزيل القرارات  ،دون التشاور مع املهنيين والقطاعات االقتصادية ،وبهذا
الصدد اقترح خلق خلية بين الوزارة ووزارة التجارة الخارجية ،هذا فضال عن تبسيط
املساطر اإلدارية وتدليل الصعوبات أمام رجال األعمال املغاربة خارج أرض الوطن
من طرف السفارات والقنصليات وكذا تسهيل منح التأشيرة وفق مسطرة خاصة
تروم تعزيز الفعالية والنجاعة واستثمار عامل الزمن.

بخصوص محور العالقات الدولية للمملكة تمت اإلشارة ألسس ومرتكزات السياسة
الخارجية للمملكة وتموقعها في املنتظم الدولي والعالقات االستراتيجية لها مع
الفاعلين الدوليين كالواليات املتحدة األمريكية ،الصين وروسيا كقوى عظمى وأوروبا
كذلك في إطار التعاون والشراكة وحسن الجوار من خالل منهج الثبات والوضوح في
املواقف.
وفي هذا السياق تمت املطالبة ب:
▪ تعزيز العالقات على صعيد القارة اإلفريقية ومواصلة التموقع داخل
الفضاءات املؤسساتية اإلفريقية ،االتحاد اإلفريقي ،مجلس األمن والسلم
اإلفريقي وكافة التكتالت االقتصادية ،التركيز على محور نيجيريا-غانا -وجنوب
إفريقيا.
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▪ مواصلة دعم جهود الفرقاء الليبيين إليجاد تسوية سياسية متوافق عليها من
قبل كافة القوى السياسية من أجل السلم واألمن والتنمية في هذا البلد
الشقيق.
▪ انخراط اململكة املغربية في األجندات الدولية التي تشتغل على قضايا اإلرهاب
التطرف-التغيرات املناخية -الهجرة.▪ تطوير الشراكة مع إنجلترا وفتح آفاق التعاون ومجال االستثمارات لهذا البلد
داخل التراب الوطني.
▪ استشعار الصعوبات القادمة من ملف الوحدة الترابية داخل أمريكا الالتينية
والعمل االستباقي ملواجهة تصاعد موجات اليسار ومحاولة تغيير مواقفها
النمطية من قضية الوحدة الترابية.
▪ إرساء دعائم عالقات متطورة بين املغرب وإسبانيا وفق رؤية ومنطق جديد
يراعي الشراكة حسن الجوار والثقة املتبادلة.
ومن جهة أخرى تم االستفسار حول :
▪ العالقات املغربية اإلسرائيلية واملوقف من التطبيع وأثره على القضية
الفلسطينية ،وكذا زيارة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج للواليات املتحدة ولقاءه بوزير الخارجية األمريكي
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وكذا استقباله بالرباط لوزير الدفاع اإلسرائيلي ودالالت هذه التحركات وأثرها
على العالقات الدبلوماسية للمملكة.
▪ خلفيات مبادرة الجزائر للدعوة لعقد قمة عربية والتوقعات حول عقد هذه
القمة ونتائجها.

أجمعت جل املداخالت على قيمة وأهمية قطاع الجالية حيث تم التطرق
الستراتيجية عمل الوزارة في دعم ومواكبة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج في
ظل الظروف الدولية الراهنة املتسمة بجائحة كورونا وتأثيراتها االقتصادية
واالجتماعية ببلدان املهجر ،حيث أشادوا بالحس الوطني العالي ألفراد الجالية من
خالل مساهماتهم املادية التي قدرت بحوالي  7,9مليار دوالر بزيادة بنسبة 42,5%
مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية بالرغم من تداعيات الجائحة الدولية ،كما
تمت املطالبة بضرورة االعتناء بمغاربة العالم من حيث التأطير الديني والتربية على
املواطنة والجانب التعليمي ألبنائهم من أجل تحصين األمن الروحي لهم ،وتعزيز
ارتباطهم ببلدهم األصلي ،هذا فضال عن تبسيط املساطر اإلدارية وتحسين البنيات
االستقبالية وتعميم رقمنة الخدمات وتيسيرها للجميع.
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ومن جهة أخرى ،تم االستفسار حول توقيت تفعيل الفصل  17من الدستور الذي
بموجبه يتمتع املغاربة املقيمون بالخارج بحقوق املواطنة بما فيها حق التصويت
والترشيح في االنتخابات.
وكذا إمكانية تعيين وزير منتدب مكلف بقطاع الجالية قصد دعم ومواكبة الجهود
الدبلوماسية املبذولة في هذا اإلطار.
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في إطار جوابه أوضح السيد الوزير أن الدبلوماسية املغربية تشتغل وفق رؤية
وزخم تراكمي طويل يعتمد أسلوب التوازن واملبادرة والتدبير االستباقي في إطار ثوابت
ومحددات واضحة املعالم تنهل من التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وفيما يتعلق بإغالق الحدود أشار لتطورات الجائحة على الصعيد الدولي ودور
منظمة الصحة العاملية في تتبع الحالة الوبائية والتوصيات الصادرة عنها ،هذا فضال
عن الرصد اليومي والعمل الجبار التي تقوم به اللجنة العلمية على الصعيد الوطني
لتحصين الوضع الصحي وحمايته ،حيث أن القرارات الصادرة عنها سواء الخاصة
بالتلقيح ضد فيروس كورونا املستجد أو إغالق املجال الجوي تصدر انطالقا من
تطور املؤشرات املقلقة حول الوضع الصحي على الصعيد العاملي والسيما أوروبا عبر
التشاور مع وزارة الصحة وباقي القطاعات املعنية.
وعالقة باملوضوع أشار إلغالق املجال الجوي مع جنوب إفريقيا بسبب املتحور
الجديد لكورونا "أوميكرون" واملخاطر الناجمة عنه.
وحول قضية الوحدة الترابية للمملكة أبرز أن الدبلوماسية املغربية تشتغل
بنفس احترافي وأجندة وأهداف واضحة املعالم ترتكز أساسا على الوضع امليداني على
األرض الذي جسدته ملحمة معبر الكركرات واالعتراف األمريكي وحجيته على
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الصعيد الدولي ،وكذا مسلسل فتح القنصليات والبعثات التمثيلية األجنبية بمدينتي
العيون والداخلة في ظل السياق الدولي الراهن.
هذا فضال عن مكتسبات القرار األممي  2602الذي أكد على جدية ومصداقية
مبادرة الحكم الذاتي وأطراف النزاع املفتعل ،وعدم قابلية املخططات السابقة -
تقرير املصير -للتطبيق وتجاوزها أضف إلى ذلك القرار السنوي للجنة الرابعة الذي
أضحى حدثا عاديا.
وبخصوص املوقف الروس ي داخل مجلس األمن الدولي املتمثل في االمتناع أفاد
بأن هذا القرار هو قرار عادي فيه ضمانة للمستقبل ،كما أن العمل داخل مجلس
األمن يخضع ملنطق اإلعداد القبلي واملشاورات مع القوى العظمى األخرى ،أمريكا
والصين مراعاة للمصالح العليا للبالد.
وفيما يتعلق بتنزيل الحكم الذاتي أشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار
األوحد لحل هذا النزاع املفتعل ،كما أن تسريع تنزيله من شأنه إضعاف املوقف
املغربي ،ومن جهة أخرى أكد على ضرورة التنزيل السليم لشعار الوطن غفور رحيم
في كل أبعاده وتجلياته.
وبالنسبة للمبادرة الجزائرية لعقد القمة العربية تطرق للدور والضغط الذي
تمارسه الجزائر في هذا اإلطار ،كما استعرض املواقف الواضحة لبعض الدول

44

السنة المالية
2022

العربية في األمم املتحدة حول قضية الوحدة الترابية مثل قطر ،السعودية،
البحرين ،الكويت وسلطنة عمان.
وحول مستجدات العالقات الدولية :
▪ العالقات املغربية-اإلسرائيلية  :أشار إلى أهمية هذه العالقات والجذور
التاريخية لها انطالقا من عراقة الهوية التاريخية والروابط التي تحكم هذه
العالقة مع ملوك الدولة العلوية الشريفة ،هذا فضال عن كون هذا البعد
يستمد مقوماته أيضا من الدستور املغربي ،كما أكد أن املغرب فاعل
أساس ي داعم ملسلسل التسوية في الشرق األوسط ومن شأن تطبيع
العالقات  ،تقريب وجهات النظر بين الطرفين ودعم القضية الفلسطينية
في اتجاه حل الدوليتين مع إقامة الدولة الفلسطينية إلى حدود 67
وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهة أخرى ،تناول أبعاد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل من الناحية
األمنية ،االقتصادية والسياسية وفي كافة مجاالت التعاون والسيما منها
املجال الفالحي.
▪ العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية  :عالقة تاريخية استراتيجية
مبنية على التعاون وااللتزام املشترك حيث يضل االعتراف األمريكي بالوالية الكاملة
للمغرب على كافة تراب الصحراء املغربية أبرز محدد لهذه العالقة حاليا.
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▪

العالقة مع أملانيا  :أكد السيد الوزير أن الوضع الحالي على ماهو

عليه ويتطلب الحوار والوضوح لتقريب وجهات النظر مسقبال نحو التطلع لعالقات
جيدة.
وبالنسبة للنقص في املوارد البشرية أوضح أن األطر العاملة في الجهاز
الدبلوماس ي على الرغم من قلتها فهي تشتغل بوازع وطني وحس نضالي عالي أيمانا
منها بعدالة القضايا الحيوية للبالد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
ومن جهة أخرى أكد أن الوظيفة الدبلوماسية تكتس ي طبيعة خاصة
لعمل املوارد البشرية والتوزيع الجغرافي لها والحركية التي تعرفها على الصعيد
الدولي ،وفي هذا اإلطار ،أشار للتوجه الحالي نحو تغيير املنظام وإرساء أسس هيكلة
حديثة تتماش ى مع التطورات الراهنة ،وتسعى إلى تعزيز املكتسبات
املادية واالجتماعية للموارد البشرية لتحقيق تطلعاتها.
وفيما يخص التنسيق والتعاون مع الدبلوماسية البرملانية اقترح على
اللجنة الحضور مستقبال لبسط الخطوط العريضة لتنزيل الرؤية االستراتيجية
امللكية في إفريقيا كما طالب بتنظيم يوم دراس ي سواء باألكاديمية الدبلوماسية أو
بالبرملان لتحديد أولويات العمل وبحث سبل التنسيق حسب األجندة الدولية
الراهنة.
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ومن جهة أخرى تطرق لدور الدبلوماسية الترابية "الجماعات املحلية
والجهات" وكذا الدور الثقافي الواجب استثماره للتعريف ببالدنا وقضاياه العادلة
على الصعيد الدولي.
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2022
نائلة مية التازي

صفية بلفقيه
2015

2015

2027 2021
2022 2021
2021
48

السنة المالية
2022

السيد الرئيس المحتــرم ،
السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة
الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج حول مشروع امليزانية الفرعية
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم السنة املالية .2022
خصصـت اللجن ــة يــوم األربعاء  24نونبر  2021لدراسة مشـروع امليزانيـ ــة
املذكــورة برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة ،وحضور السيد أحمد
التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
بداية أتقدم للسيد الوزير بالشكر الجزيل على التوضيحات والبيانات التي
قدمها ،وكذا األجوبة الدقيقة على استفسارات وتساؤالت السيدات والسادة
املستشارين ،وهكذا قدم السيد الوزير عرضا شامال ركز فيه على محوريين أساسيين،
األول يتعلق باملشاريع املنجزة للسنة املالية  ،2021والثاني يهم املشاريع والبرامج املقترح
إنجازها خالل السنة املالية .2022
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بخصوص اإلنجازات املحققة برسم السنة املالية  2021عملت الوزارة على
تأهيل الحقل الديني وحفظ الهوية املغربية اإلسالمية وتحصينها من نوازع التطرف،
حيث اعتمدت استراتيجية ارتكزت أساسا على التحديث والتجديد ،تحت القيادة
الرشيدة والرؤية املتبصرة ألمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده.
أما فيما يخص تكوين األئمة والتعليم العتيق ،فقد واصلت الوزارة جهودها
الرامية إلى تطوير وتجويد اإلصالحات الخاصة باملنظومة التربوية وإعطاء األولية
لتشييد املركبات الدينية والثقافية لألوقاف ،دون إغفال برامج محو األمية باملساجد
من خالل التواصل عن بعد مراعاة للتدابير االحترازية للوقاية من فيروس كورونا
املستجد.
وفي ذات السياق ،واصلت الوزارة تنويع وتطوير وسائط التأطير باستثمار
تكنولوجيا اإلعالم ،وفي هذا اإلطار تم استحضار دور مؤسسة محمد السادس في
تكوين األئمة.
هذا فضال عن النهوض باألوضاع االجتماعية للقيمين الدينيين وذويهم وعلى
حسن تدبير املوارد البشرية من خالل التكوين وإرساء قواعد النظم املعلوماتية عبر
اعتماد الحلول الرقمية في ظل األوضاع االستثنائية الحالية لفيروس كورونا املستجد.
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وفيما يتعلق باملحور الثاني ،الذي يهم البرامج املقترح إنجازها برسم السنة
املالية  ،2022أكد السيد الوزير مواصلة الوزارة جهودها في تنفيذ برامج التأطير الديني
وفق تعاليم الدين اإلسالمي تحت القيادة الرشيدة ألمير املؤمنين جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده ،بما في ذلك صيانة وترميم أماكن العبادة وتأهيل قطاع
التعليم العتيق والتأطير الديني للجالية املغربية املقيمة بالخارج.
وبخصوص امليزانية أشار لالعتمادات املرصودة لهذا القطاع برسم السنة
املالية  2022التي جاءت موزعة كاآلتي:
1
بلغت

االعتمادات

:
مليزانية

املرصودة

التسيير،

في

مجملها

4.454.388.000,00درهم بما فيها:
 باب املوظفين واألعوان1.110.747.000,00 :درهم التي عرفت هذهالسنة زيادة مقارنة مع السنة املالية  2021والتي بلغت
217.264.000,00درهم نتيجة إحداث  400منصب مالي.
 -باب املعدات والنفقات املختلفة 3.343.641.000,00:درهم.
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 2بلغت االعتمادات املرصودة مليزانية االستثمار برسم السنة املالية 2022
موزعة كاآلتي:
-

اعتمادات األداء 1.067.239.000,00 :درهم

-

اعتمادات االلتزام  900.000.000 ,00 :درهم
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ويتضمن هذا التقرير :
✓
✓
✓
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خالل املناقشة ثمن السيدات والسادة املستشارون الدور الذي تقوم به الوزارة من
أجل الحفاظ على األمن الروحي وترسيخ املذهب املالكي املتسم بالوسطية واالعتدال
والتسامح وفق منظومة ثابتة مبنية على الثوابت الجامعة املوحدة تحت القيادة
الرشيدة ألمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
هذا وقد استأثر النقاش جملة من املواضيع صبت في مجملها حول تأهيل الحقل
الديني وتعزيز حضوره في النسيج املجتمعي ،حيث أجمع جل املتدخلين على أهمية
االستراتيجية املتبعة من طرف الوزارة في تدبير الشأن الديني ،والهادفة إلى تحقيق
التنمية في منظورها الشمولي.
فبخصوص امليزانية املرصودة أكد جل املتدخلين على محدوديتها مطالبين دعمها
قصد مواصلة تدبير املنظومة الدينية لبالدنا.
أما فيما يتعلق بالوضعية االجتماعية للقيمين الدينيين فقد تمت املطالبة باالهتمام
بهذه الفئة ،وتسوية أوضاعها املادية واالجتماعية (كالتقاعد والتغطية الصحية)
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نظير الخدمات التي تقدمها في حفظ األمن الروحي للمغاربة وضمان االستقرار للبالد.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بصفة منتظمة قصد
تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم.
وفي مجال الدبلوماسية الدينية تمت اإلشادة بها وباملنجزات التي تم تحقيقها خاصة
بالقارة اإلفريقية.
أما بالنسبة ملوضوع الحج فقد تم التساؤل حول موعد استئناف هذه الفريضة
خاصة في ظل استمرار تقلب الوضعية الوبائية ،جراء تفش ي وباء كورونا املستجد مع
العلم أن قرار التنظيم يبقى من اختصاص اململكة العربية السعودية.
وفيما يخص األضرحة والزوايا  ،أكد السيدات والسادة املستشارين على وجوب إيالء
العناية الخاصة بها باعتبارها مآثر دينية مصنفة كتراث تقافي وحضاري عاملي،
وبضرورة مراقبتها واإلشراف عليها ملا يتم فيها من ممارسات الأخالقية من قبيل
انتشار الشعوذة والخرافات األمر الذي يقتض ي وضع إطار تدبير حكيم ومنظم
يرتكز باألساس على التوعية الدينية.
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أما بالنسبة للمساجد  ،طالبوا بضرورة إعداد منهجية وطنية جديدة لالعتناء بها
وبناءها وترميمها ،وفي السياق ذاته استفسر أحد السادة املستشارين حول أسباب
هدم "مسجد السنة" بالدار البيضاء على سبيل املثال وكذا التدابير املتخذة في هذا
اإلطار.
كما تطرقوا أيضا إلى املشكل املتعلق باملساجد املغلقة وأجمعوا على وجوب فتحها
وإصالحها مثال "املسجد األعظم" بمدينة أزمور.
ومن جهة أخرى ،تم التنويه بدور مؤسسات التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية في
خلق أجيال متوازنة ومعتدلة ووجوب االهتمام بها والحفاظ عليها خدمة لألمن
الروحي وحفاظا على التراث الديني العريق ،كما أشار أحد املتدخلين إلى أهمية هذه
املؤسسات في خلق مناصب الشغل لفئة الشباب.
أما فيما يتعلق باملنظومة التعليمية ،استفسر أحد املتدخلين حول مآل مادة التربية
اإلسالمية في املناهج واملقررات الدراسية.
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كما تساءل أحد املتدخلين عن دور الوزارة في مراقبة ظاهرة الرقية الشرعية وما
يشوبها من ممارسات واختالالت غير قانونية مما يشكل تهديدا للمجتمع.
وفيما يخص التوعية الدينية ثمن املتدخلون الدور الذي تلعبه خطبة الجمعة ملا لها
من مكانة في التوجيه والتشريع اإلسالمي ،حيث طالبوا بضرورة توحيد الخطاب وكذا
االرتقاء بالخطبة املنبرية شكال ومضمونا.
ومن جهة أخرى ،تطرق أحد السادة املستشارين إلى وجوب العناية بالتدبير اإلداري
من خالل اعتماد منظومة معلوماتية ووسائل التواصل الحديثة من أجل مواكبة
الشباب في التأهيل والتأطير الديني.
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في مستهل جوابه ،شكر السيد الوزير السيدات والسادة املستشارين على تدخالتهم
التي تنم عن اهتمامهم بالحقل الديني واألمن الروحي للمغاربة ،كما أشاد بمستوى
الوعي الدقيق بالقضايا الدينية ،وأكد على أن املغرب يستمد أمنه وقوته من إمارة
املؤمنين .كما أعرب عن التجاوب اإليجابي مع كافة االقتراحات ،مشيرا الى ضرورة
توسيع هذه اللقاءات التواصلية مع املؤسسة التشريعية كونها فرصة سانحة لتقاسم
األفكار ووجهات النظر لتجويد األداء في إطار مواصلة اصالح الشأن الديني وتحصين
املجتمع اإلسالمي عامة واملغربي خاصة من نوازع التطرف.
كما أفاد أن الشأن الديني مختلف عن باقي الشؤون األخرى ،مما يساهم في تحقيق
"التنمية" بمفهومها الواسع كما حددها اإلسالم وهي "التزكية "وعالقة باملوضوع
أضاف أن الشأن الديني ليس منعزال وال يمكن تضييقه أو توسيعه ،بل هو جزء من
الكل وأن سياسة تدبيره مستمدة من مشروعية إمارة املؤمنين القائمة على البيعة
املتجددة.
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وفي هذا السياق أكد أن املغرب يحظى بنموذج ديني منفرد يبقى الحفاظ عليه
وتسويقه مسؤولية جماعية مشتركة.
وبخصوص خطبة الجمعة أفاد السيد الوزير على وجوب اعتماد توحيد الخطاب
واالرتقاء به استنادا على نهج السنة النبوية واملذهب امللكي ،وعالقة باملوضوع تم
وضع برنامج تكوين لفائدة األئمة.
وفيما يخص الوضعية االجتماعية واملادية للقيميين الدينيين ،أبرز أن هذه الفئة
تحظى بأولوية وعناية واهتمام دائم ،بفضل الرعاية السامية ألمير املؤمنين صاحب
الجاللة امللك محمد السادس تصره هللا ،وذلك من خالل تحسين األجور ،ومنح
املكافئات واملساعدات االجتماعية واالستفادة من التغطية الصحية لهم ولذويهم.
كما أشار أن ملف التقاعد يعتبر من ضمن املطالب االجتماعية التي تشغل اهتمام
الوزارة.
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وفي سياق آخر ،وبخصوص الزوايا واألضرحة وانتشار ظاهرة الشعوذة بها ،أفاد أن
عدم اتخاد الوزارة أي اجراء ناتج عن غياب نص قانوني خاص بهذا الباب ،وأن
مسألة مراقبتها واالشراف عليها موكول للسلطات العمومية.
أما بالنسبة ملوضوع الحج ،أفاد أن اململكة العربية السعودية هي املسؤولة عن اتخاذ
قرار تحديد موعد استئناف املناسك.
ومن جهة أخرى ،وبخصوص الرقية الشرعية ،أوضح أنها ممارسات شعبية أفرزت
سلوكيات ال عالقة لها باإلسالم ،وبأن لها أصل شرعي ،وبكون مسألة مراقبتها وتقنينها
من االنحراف موكول لذوي االختصاص.
كما أشار إلى استراتيجية الوزارة في تزويد املنظومة التربوية التعليمية بمقررات دينية
إسالمية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وفي سياق آخر ،أشار إلى مواكبة الوزارة الدائم ألوراش التحديث باالعتماد على
املنظومة املعلوماتية خاصة في مجال التكوين الديني السيما العنصر النسوي.
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أما فيما يخص مؤسسة الوقف تطرق السيد الوزير لالستراتيجية املتبعة والعمل
املنجز لالرتقاء بها ،سواء فيما يتعلق بإطارها القانوني أو بآليات التسيير وذلك وفق
معايير وضوابط شرعية ،وكذا وضع مدونة كمرجع مضبوط وجامع بين ما هو حديث
وقديم تحت اشراف الناظر األعلى أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا.
أما فيما يتعلق ببناء املساجد أشار أن الوزارة بصدد انجاز برامج وأشغال ،واإلعداد
لدراسات على مستوى الجماعات املحلية من أجل التحديد الدقيق للحاجيات
السنوية من البنايات.
ومن جهة أخرى ،أكد اهتمام الوزارة بمجال الترميم ملا يعكسه من حفاظ على الهوية
التاريخية لبالدنا ،حيث قامت الوزارة بترميم عدة منشآت بشراكة مع وزارة الثقافة
عبر شركات خاصة تحت إشراف أطر ومهندس ي وزارة األوقاف ،وفي السياق ذاته أفاد
السيد الوزير أنه تم تأسيس أكاديمية لتكوين أطر ومتخصصين في الترميم ،وأشار
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لضرورة التنسيق بين جل القطاعات الحكومية قصد الحفاظ على التراث الالمادي
لبالدنا.
كما أعرب السيد الوزير عن ارتياحه ملا حققته الوزارة من إنجازات في مجال تدبير
الحقل الديني سيرا على نهج أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده.
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السيد الرئيس المحتــرم ،
السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أرفع للمجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية
والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج حول مشروع امليزانية الفرعية للوزارة
املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة املالية .2022
خصصـت اللجن ــة يــوم الثالثاء  23نونبر  2021لدراسة مشـروع امليزانيـ ــة
املذكــورة برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة وحضور السيد عبد اللطيف
لوديي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني.
بداية أتقدم للسيد الوزير بجزيل الشكر على التوضيحات والبيانات التي
قدمها وكذا األجوبة الدقيقة على استفسارات وتساؤالت السيدات والسادة
املستشارين.
في مستهل االجتماع قدم السيد الوزير املنتدب عرضا شامال تطرق من خالله
ملالمح مشروع امليزانية الذي يستمد مقوماته من الرعاية التي يوليها صاحب الجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة
للقوات املسلحة امللكية ،الرامية إلى:
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 حماية السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية. تقوية الحراسة الحدود البرية والجوية والبحرية ملواجهة كل التهديداتواملخاطر املترتبة عن تنامي الهجرة السرية وتفش ي الجريمة املنظمة العابرة
للحدود وكذا ظواهر اإلرهاب.
 مواصلة مساهمة املغرب املتميزة في عمليات حفظ السالم واألمن الدوليين. عمليات اإلنقاذ واإلغاثة وفك العزلة واملساعدة اإلنسانية لفائدة املناطقالنائية واملنكوبة انسجاما مع قيم التضامن اإلنساني.
وتماشيا مع هذه املرجعية يروم مشروع امليزانية إلى تحقيق األهداف التالية:
مواصلة تعزيز وعصرنة الخطط الدفاعية واألمنية االستباقية للقوات املسلحة
امللكية بجميع مكوناتها.
تنمية قدراتها امليدانية وتعزيز مواردها البشرية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها على
املدى املتوسط والبعيد تطبيقا للتعليمات امللكية السامية في األمر اليومي للقوات
املسلحة امللكية بمناسبة الذكرى  65لتأسيسها.
•

تحسين ظروف عيش العسكريين ودعم املشاريع االجتماعية لفائدة منتسبي
القوات املسلحة امللكية العاملين واملتقاعدين وذويهم.

•

مواصلة العمل بالخدمة العسكرية ومساهمة القوات املسلحة امللكية في
تكوين الشباب واعدادهم لتسهيل اندماجهم املنهي واالجتماعي.
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تطوير الحكامة الجيدة في تدبير ميزانية قطاع الدفاع الوطني وترتيب األولويات
وذلك حفاظا على التوازن بين اإلمكانيات والحاجيات املتزايدة التي تمليها املهام
املتنامية ألفراد القوات املسلحة امللكية والتي تعرفه تكلفتها منحا تصاعديا
على اعتبار ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي املتسارع في هذا املجال.

•

كما استعرض األنشطة واملجاالت واملحاور التي تندرج ضمن اختصاص
القوات املسلحة امللكية ومختلف امليادين التي تشتغل بها.

حيث اوضح انه خالل اعداد مشروع امليزانية تم استحضار مختلف االكراهات التي
فرضتها مواجهة جائحة كورونا ،وااللتزام بالتوجيهات واالولويات املسطرة إلعداد
مشروع قانون املالية للسنة املالية .2022
حيث سيبلغ الغالف املالي اإلجمالي مليزانية إدارة الدفاع الوطني  50,3مليار درهم
مقابل  47,4مليار درهم برسم سنة  ،2021أي بزيادة قدرها  2,9مليار درهم أي بنسبة %
.6

وتتوزع االعتمادات املدرجة في مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة
 2022على الشكل التالي :
:



 باب املوظفين:
 37,8مليار درهم أي بزيادة  2,7مليار درهم مقارنة مع السنة
املاضية.
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 نفقات التسييراملختلفة :
سيبلغ الغالف املالي ما يناهز  7,4مليار درهم أي بزيادة نسبة
 %2,2مقارنة مع سنة .2021
:



االعتمادات لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة  2021إذ استقرت فيما قدره
 5,14مليار درهم وذلك احتراما للمنهجية الرامية إلى عقلنة النفقات التي أملتها
الظروف االستثنائية التي تجتازها البالد مما جعل إدارة الدفاع الوطني تنخرط على
غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كلفة
املشاريع والتركيز على األولويات.
أما بخصوص اعتمادات االلتزام فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ  287مليون
درهم مقارنة مع سنة .2021


لم يعرف الغالف املالي املرصود لهذه النفقات أي تغيير مقارنة مع سنة
 2021إذ استقر في  10,4مليار درهم%10 .
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لقد شكلت املناقشة العامة فرصة أجمع من خاللها كافة املتدخلين على أهمية
ومكانة القوات املسلحة امللكية في املجتمع املغربي ،واألدوار اإلنسانية التي تضطلع بها
للذود عن ربوع الوطن وحماية أمنه وسالمته ،كما اغتنموا الفرصة لتقديم تحية إكبار
وتقدير للقائد األعلى ورئيس أركان حرب العامة للقوات املسلحة امللكية امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده على العناية التي يوليها لهذه الفئة.
بخصوص امليزانية أكدت كل املداخالت على محدودية امليزانية حيث طالبوا
بضرورة رفع االعتمادات املخصصة للقطاع ملواجهه التحديات املطروحة املرتبطة
اساسا بحمايه الحدود وتأهيل العتاد العسكري واملوارد البشرية.
ومن جهة اخرى اشادوا بالعمل امليداني الذي قامت به القوات املسلحة امللكية
خالل جائحه كورونا من حيث السهر على ضمان التأمين السليم للحجر الصحي وكذا
الدعم واملساعدات الطبية من خالل املستشفيات العسكرية ودورها في دعم املجهود
الصحي الوطني.
وفي هذا السياق ،نوهوا باملستشفيات العسكرية القاره وامليدانية واألطقم
الطبية العاملة بها من حيث الكفاءة والخبرة العالية في مختلف التخصصات،
وطالبوا بضرورة تشييد مستشفيات عسكرية جديده بجهات اململكة على سبيل املثال
الجهة الشرقية وجهة الراشيدية هذا فضال عن دعم املستشفيات العسكرية
باألقاليم الجنوبية للمملكة من حيث املعدات الطبية.
وفيما يتعلق باملوارد البشرية أعرب جل املتدخلين عن اعتزازهم بالقوات
املسلحة امللكية وسمعة الجندي املغربي على الصعيد الوطني والدولي  ،وفي هذا اإلطار
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أكدوا على ضرورة تأهيل املوارد البشرية عبر التكوين املستمر في مختلف التخصصات
العصرية وتبادل التجارب الدولية حيث أشاروا للتعاون املغربي األمريكي  :مناورات
األسد اإلفريقي واإلشعاع الدولي الذي أضحت تحظى به القوات املسلحة امللكية.
وحول إعادة الخدمة العسكرية بعد التوقف االضطراري جراء تفش ي وباء
كورونا املستجد.
ثمن عاليا السيدات والسادة املستشارون هذا الورش امللكي ألهميته في تأهيل
الشباب وإذكاء الروح الوطنية فيهم.
وعالقة باملوضوع ،استفسر أحد املتدخلين حول العدد املرشح ألداء الخدمة
العسكرية واآلليات والتدابير املتخذة إلنجاح هذه العملية في ظل الظروف الراهنة.
وبخصوص معبر الكركارات ،أبرز أحد املتدخلين أن إعادة تأمين معبر الكركارات
من الناحية األمنية والتجارية سجل ملحمة تاريخية جديدة في سجل القوات املسلحة
امللكية ،وأعطى بعدا تنمويا جديدا للمناطق الجنوبية للمملكة وفتح أيضا آفاقا واعدة
على املستوى االفريقي.
وبالنسبة للشق االجتماعي املرتبط بالقوات املسلحة امللكية فقط شكل هذا
املحور صلب اهتمامات السيدات والسادة املستشارين حيث تمت الدعوة الى ضرورة
دعم مؤسسة األعمال االجتماعية ماديا عبر رصد اعتمادات إضافية لها للقيام
بمهامها.
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 تعزيز منظومة األجور وإعادة النظر فيها. العناية بالجنود املرابطين بالحزام األمني. تحسين الخدمات االجتماعية. تعميم االستفادة من السكن. توفير مراكز االصطياف لكافة العاملين بأسالك القوات املسلحة امللكيةبمختلف رتبهم.
 التمكين من االستفادة من الحج والعمرة. تنويع الشراكات الخاصة بالنقل وعدم االقتصار على املكتب الوطنيللسكك الحديدية.
 عقد شراكات متنوعة مع مختبرات التحاليل الطبية والفحوصات املرافقةلها على صعيد التراب الوطني.
 إحداث فروع للتعاضديات تراعي التوزيع املجالي قصد تبسيط املساطرللمنخرطين وكذا إحداث موقع إلكتروني ملواكبة هذه العملية.
 تيسير الترقي للعسكريين الحاصلين على الشواهد العليا.كما شمل النقاش أيضا جملة من القضايا نوردها كاآلتي :
 التصنيع العسكري وآفاق التعاون الدولي في هذا اإلطار. أهمية دور األقمار الصناعية في مراقبة الحدود ومحاربة اإلرهاب ،الهجرةالسرية والجريمة املنظمة العابرة للحدود.
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 ترميم وإعادة تأهيل الثكنات العسكرية املتواجدة بإقليم الراشيديةواستثمار الوعاء العقاري لها من حيث مردوديته التنموية واالقتصادية
واالجتماعية.
 تجربة املستشفيات العسكرية خارج أرض الوطن. تأهيل املطار املتواجد بمدينة خريبكة واالستفادة منه في األمور العسكرية. تنظيم زيارة ميدانية لفائدة أعضاء اللجنة للحزام األمني باملناطق الجنوبيةللمملكة على غرار الزيارة امليدانية التي نظمت خالل الوالية التشريعية
السابقة.
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السيد الرئيس المحتــرم ،
السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة
الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج حول دراستها ملشروع امليزانية
الفرعية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير برسم السنة
املالية.2022
خصصـت اللجن ــة يــوم الخميس  25نونبر 2021لدراسة مشـروع امليزانيـ ــة
املذكــورة برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة ،وحضور السيد مصطفى
بايتاس الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان الناطق
الرسمي باسم الحكومة ،والسيد مصطفى الكثيري املندوب السامي لقدماء املقاومين
وأعضاء جيش التحرير.
في مستهل االجتماع ،أود أن أتقدم بالشكر للسيد الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان الناطق الرسمي باسم الحكومة ،على الكلمة
الهادفة ،والتي قدم من خاللها مشروع امليزانية كماأشاد بأهمية وقيمة هذا القطاع.
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بعد ذلك قدم السيد املندوب السامي ،عرضا مستفيضا استعرض من خالله
حصيلة النتائج واملنجزات املحققة خالل سنة  ،2021وكذا االستراتيجية املسطرة
واألوراش واملشاريع املستقبلية املزمع انجازها برسم السنة املالية املقبلة.
بخصوص اإلنجازات املحققة برسم سنة  ،2021أوضح أن املندوبية واصلت العمل
على أهم املحاور األساسية التي تشمل:
▪ صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية واملشتركة ،من خالل إحداث
فضاءات جديدة في مختلف مدن اململكة ،والتي تساهم في مد جسور التواصل
بين األجيال الناشئة والذاكرة الوطنية ،وكذا إقامة معالم تذكارية ،وإشاعة
منظومة القيم ونشر ثقافة املواطنة اإليجابية.
▪ تحسين األوضاع املادية واملعنوية واالجتماعية وكذا األحوال املعيشية
والصحية ألسرة املقاومة وجيش التحرير ،وإدماج أبنائهم في النسيج
االقتصادي واالجتماعي والتضامني ،باعتماد التشغيل الذاتي والعمل
املقاوالتي والتعاوني ،من خالل التشجيع على إحداث مقاوالت ذاتية ،وكذا
استفادتهم من امتيازات تفضيلية ومنافع عينية.
▪ تدبير املوارد املادية والبشرية ،وكذا اإلصالحات القانونية التشريعية
والتنظيمية.
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▪ األنشطة الدولية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير
وتعزيز عالقات التعاون على الصعيد العربي واالفريقي والدولي.
▪ أما فيما يخص االستراتيجية املسطرة والبرامج املستقبلية برسم سنة ،2022
أوضح أن املندوبية وضعت من ضمن أولوياتها:
▪ مواصلة تثمين وصيانة الذاكرة الوطنية التاريخيةواشاعتها في صفوف الناشئة
واألجيال الجديدة.
▪ تحسين وتجويد األحوال املعيشية والرعاية الصحية ،وكذا األوضاع املادية
واالجتماعية ألسر املقاومة وأعضاء جيش التحرير ،مع تشجيع التشغيل
الذاتي والعمل املقاوالتي.
▪ املواكبة املستمرة في تدبير املوارد املادية والبشرية للقطاع.
▪ تمثيل أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير في املحافل الدولية ،لتوطيد
العالقات مع نظيراتها بالخارج خدمة للقضايا الوطنية.
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ويتضمن مشروع امليزانية الفرعية لسنة  ،2022رصيد بغالف مالي إجمالي
يتحدد في :
 155.863.000.00درهم يتوزع كاآلتي :

:

1

149.199.000.00درهم منه ــا :
 نفقات املوظفين واألعوان77.787.000.00:درهم. نفقات املعدات والنفقات املختلفة 71.412.000,00 :درهم.:

2

 اعتمادات األداء  6.664.000,00 :درهم. -اعتمادات االلتزام  30.000.000,00:درهم .
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ويتضمن هذا التقرير :
✓
✓
✓
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عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاع المقاومة
وجيش التحرير
برسم سنة 2022

بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم
وعلى آله وصحبه أجمعين

 السيييييدة ة يسيييية لرنيييية الااةجييييية والييييدفاع اليي ي ن والم اةبييييةالمقيمين ف الااةج بمرلس المستشاةين؛
 -السيدات والسادة المستشاةون المحترم ن.

بداية يطيب لي أن اعبر عن مشاعر التهاني والتبريكات للسيدات والسادة
المستشارين المحترمين الذين حظوا بثقة الناخبين في االستحقاقات االنتخابية ليوم  5اكتوبر
 .2021وأسعد بهذا اللقاء الذي يجمعني بالسيدات والسادة أعضاء لرنة الااةجية
والدفاع ال ن والم اةبة المقيمين ف الااةج بمرلس المستشاةين ،في هذا
الموعد السنوي من أجل التواصل والحوار في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية
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السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برسم السنة المالية  ،2022وألستعرض
في ذات المناسبة الحصيلة السنوية للمنجزات والمكاسب المحققة بقطاع المقاومة وجيش
التحرير برسم سنة  ،2021وآفاق العمل المستقبلي لسنة  ،2022وأن أعرض مجمل
القضايا واالنشغاالت التي تستأثر باهتمام شريحة اجتماعية نكن لها موصول التقدير
واالعتبار ،من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم ،.كما تم رسمها
وفق رؤية تعتمد المقاربة االستشرافية والبرمجة لتحقيق النجاعة في األداء وربط األهداف
بالنتائج وضمان الحكامة الجيدة ،أخذا بعين االعتبار الوضع االعتباري الذي تتبوأه مؤسسة
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي يرقى بها إلى مستوى
إدارة مواطنة وخدومة ومنفتحة على مرتفقيها ومحيطها تضطلع بمهام وادوار ذات صلة
وثيقة بكل ما يمت لقيم الوطنية والمواطنة بصلة ،وتوظيف منظومة القيم الوطنية في خدمة
المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي والتنموي والنهضوي ببالدنا لكسب رهانات
التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية.

لقـــد واصـــلت المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء التحريـــر المؤتمنـــة
علــى تــدبير الشــأن العــام والمرفــق العــام للمقاومــة وجــيش التحريــر خــالل ســنة 2021
الجهــــود والمســــاعي الحثيثــــة والمبــــادرات الجــــادة والطموحــــة بــــالعزم وا صــــرار
الالزمـــين لتحقيـــق أفضـــل النتـــائج وأجودهـــا ولالســـتجابة قـــدر المســـتطاع النتظـــارات
وتطلعـــات قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر وذويهـــم ،تنفيـــذا للتوجيهـــات
الملكيــة الســامية الداعيــة إلــى االهتمــام والمزيــد مــن العنايــة بهــذه الشــريحة االجتماعيــة
من المجتمع الجديرة بكامل العناية والرعاية.
وســــيتناول العــــرض مشــــروع ميزانيــــة قطــــاع المقاومــــة وجــــيش التحريــــر فــــي
محورين أساسيين :
المحـــور األول:ويتعلـــق باســـتعراض حصـــيلة النتـــائج والمنجـــزات المحققـــة عـــن الســـنة
المالية المنصرمة 2021؛
والمحـــور الثـــاني :ويتنـــاول التوجهـــات واستشـــراف اآلفـــاق المســـتقبلية لســـنة 2022
التـــي تشـــكل األفـــق الزمنـــي الـــذي يـــؤطر مشـــروع ميزانيـــة قطـــاع المقاومـــة وجـــيش
التحرير.
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الرييييزء األول
حصيلييييية المنرييييزات المحققييييية فيي ـ ييييياة ـنفيييييين ميزانيييييية سنيييية
2021
وفقا لما يقتضيه التوجه ا ستراتيجي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
التحرير في إطار خطط وبرامج العمل التي سبق رسمها للمرحلة الثالثية 2021-2019
وبرنامج العمل المرحلي لسنة  ،2021واصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير االشتغال في المجاالت والمفاصل التي تتشكل منها االختصاصات
والصالحيات المخولة لهذه المؤسسة وهي:
 تحسين األوضاع المادية والمعنوية واالجتماعية والمعيشية للمنتمين ألسرة المقاومةوجيش والتحرير ،لفائدة مرتفقيها وطالبي خدماتها العمومية؛
تدبير منظومة التأمين الصحي ا جباري :التغطية الصحية األساسية – النظام التكميلي –ا سعاف الصحي؛
ا دماج االقتصادي واالجتماعي ألبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرفي مجال التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي والتعاوني واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛
االستثمار في ورش صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والمشتركة وتثمين رصيد منظومةالقيم الوطنية وثقافة المواطنة االيجابية؛
ا صالحات التشريعية والقانونية والتنظيمية؛ تمثيل أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في المحافل الدولية والعربيةوا فريقية والترافع والدفاع عن القضية الوطنية األولى ،قضية الوحدة الترابية كإحدى
الثوابت الدستورية في المؤتمرات والملتقيات الخارجية؛
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ومن الجدير بالذكر أنه والتزاما بمقاربة حسن التدبير ا داري المعتمدة بهذا القطاع

والتي تأخذ بعين االعتبار سلم األولويات واألسبقيات في االختيارات والتوجهات العمومية،
تواصل العمل بما يجب من العزم والحزم وا صرار بغية ترشيد النفقات وحسن تدبير
الموارد البشرية والمادية بقطاع المقاومة وجيش التحرير.

وفـــي هـــذا المضـــمار ،وجـــب التـــذكير بأنـــه رصـــد بميزانيـــة االســـتثمار للمندوبيـــة
الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر برســم ســنة  2021غــالف مــالي
وصــــــل  6.664.000درهــــــم كاعتمــــــادات لــــ ـ داء و  3.000.000كاعتمــــــادات
االلتــزام ،وخصــي لميزانيــة التســيير فــي بــاب المــوظفين مبلــ  67.020.000درهــم
 ،وفي باب المعدات والنفقات المختلفة اعتماد مالي قدره  71.412.000درهم.
وبا ضــافة إلــى هــذا وذا  ،فقــد أســفرت المســاعي والمبــادرات الحثيثــة التــي تــم
اتخاذهــا فــي إطــار المقاربــة والــنهج التشــاركي الــذي اعتمدتــه هــذه المؤسســة منــذ ســنة
 2001مــع شــركاء مؤسســاتيين وفــاعلين عمــوميين انجــاز مشــاريع مــن خــارج ميزانيــة
المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر تمثلـــت فـــي بنـــاء
فضــاءات للــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر بعــدد مــن جهــات وعمــاالت وأقــاليم

،

المملكـــة تنــــدرج فــــي ســــياق االنخـــراط الطــــوعي وااللتقائيــــة المنشــــودة والتفاعــــل
االيجــــابي مــــع البــــرامج الحكوميــــة واســــتثمارات الوكــــاالت والمؤسســــات العموميــــة
والهيآت والمجالس المنتخبة.
ويمكــن استحضــار مجمــل المكاســب والمنجــزات المحققــة خــالل ســنة  2021فــي
المهام والصالحيات التالية:
 صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية والعناية برصيد الكفاح الوطني؛ تحســـين األوضـــاع الماديـــة واالجتماعيـــة واألحـــوال المعيشـــية والصـــحية ألســـرةالمقاومة وجيش التحرير؛
 تــدبير المــوارد البشــرية والماليــة وا صــالحات التشــريعية والتنظيميــة ومراقبــةالتدبير؛
 األنشـــطة الدوليـــة وا قليميـــة للمندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاءجيش التحرير.
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المح ة األول :صيانة وـثمين الناكرة التاةياية ال نية
والعناية برصيد الكفاح ال ن
يكتســي ورش صــيانة وتثمــين الــذاكرة التاريخيــة الوطنيــة والعنايــة برصــيد الكفــاح
الــوطني والتحريــري الــذي يعــد أحــد أهــم األوراش وحجــر الزاويــة فــي مخطــط عمــل
المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر أهميـــة بالغـــة ومكانـــة
كبــرى .فمــا تحقــق فــي هــذا الحقــل يعــد –بشــهادة الجميــع-متميــزا ووازنــا ســواء فــي مجــال
إغنــاء الرصــيد التــاريخي واســتجالب الوثــائق التاريخيــة المودعــة فــي مراكــز األرشــيف
األجنبيـــة أوفـــي مجـــال الكتابـــة التاريخيـــة وتنظـــيم النـــدوات والمحاضـــرات والملتقيـــات
الفكريــة وتخليــد الــذكريات الوطنيــة أو االنفتــاح والتفاعــل مــع المجتمــع والتواصــل مــع
المســتهدفين مــن الشــباب والناشــئة واألجيــال الجديــدة مــن تالميــذ المؤسســات التعليميـــة
وطلبــة الجامعــات ونشــطاء المجتمــع المــدني والفــاعلين الجمعــويين أو صــيانة المــورو
الثقـــافي والحضـــاري الـــذي أضـــحت فضـــاءات الـــذاكرة التاريخيـــة للمقاومـــة والتحريـــر
بنيات عمومية حاضنة له.

،

ومـــن أهـــم وأبـــرز مـــا تـــم إنجـــازه فـــي هـــذا المضـــمار برســـم ســـنة  2021وجبـــت
ا شارة لما يلي:

 -1فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير:
تضطلع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمهام تدبير الشأن
العام للذاكرة الوطنية وفق مقاربة جديدة تتوخى صيانة وإنعاش وإخصاب الذاكرة التاريخية
والترا

النضالي وإشاعة ثقافة الوطنية والمواطنة االيجابية والسلو

المدني في أوساط

الشباب والناشئة واألجيال المتعاقبة،من خالل توظيف وسائل ووسائط تعبئة هذه األجيال
لكسب رهانات الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية

وتحقيق المشروع

المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي.
ومــن هــذا المنطلـــق،تتجلى األهميــة القصـــوى التــي يحتلهـــا ورش إحــدا فضـــاءات
الـــذاكرة التاريخيـــة للمقاومـــة و التحريـــر المبثوثـــة عبـــر كافـــة التـــراب الـــوطني والبـــال
عــــددها  96وحــــدة-فضــــاء ،فــــي أولويــــات برنــــامج العمــــل باعتبارهــــا وعــــاء يضــــم
المعروضـــات المتحفيـــة وصـــور تاريخيـــة ذات الصـــلة بروائـــع الكفـــاح الـــوطني وأعمـــال
المقاومـــة وجـــيش التحريـــر .فقـــد اضـــحت هـــذه الوحـــدات اداة اتصـــال وتواصـــل تعنـــى
بعـــرض ونقـــل ثقافـــة وفكـــر وتـــاريء ونمـــط حيـــاة نســـاء ورجـــال الحركـــة الوطميـــة
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والمقاومــة وجــيش التحريــر مــن جيــل الــى جيــل عبــر مــا تحفــل بــه مــن أنشــطة وبــرامج
إشــعاعية تســتهدف تنــوير أذهــان الناشــئة والطفولــة بمــا يزخــر بــه تــاريء الكفــاح الــوطني
والمقاومــــة و التحريــــر مــــن رصــــيد غنــــي بالــــدروس و العبــــر واســــتخالي دالالت
ومعــاني مالحــم المغــرب الخالــدة  ،حيــ بلــ عــدد زوار فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة
للمقاومـــة والتحريـــر عبـــر ربـــوع المملكـــة  391838زائـــر ،إلـــى حـــدود شـــهر أكتـــوبر
 ، 2021هــذا با ضــافة إلــى تنظــيم مجموعــة مــن األنشــطة العلميــة والفكريــة عــن بعــد
عبر مختلف صفحات مواقع التواصل االجتماعي المحدثة من طرف الفضاءات.
*) -نشاط الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير بالرباط:
تميــزت هــذه الســنة بمواصــلة الجهــود والمســاعي مــن أجــل إغنــاء الفضــاء الــوطني
للـــذاكرة التاريخيـــة للمقاومـــة والتحريـــر بالربـــاط بمجموعـــة مـــن الصـــور التاريخيـــة
تُعــ بـرف بمختلـــف محطـــات الكفـــاح الـــوطني ،حيـ ـ بلــ عـــدد الصـــور المحصـــل عليهـــا
 360صــورة مــؤطرة ،كمــا تواصــل التنســيق مــع المؤسســات المهتمــة بالتربيــة والتكــوين
وبالشــأن الــديني وبالشــباب والثقافــة واألنديــة النســوية ومنظمــات المجتمــع المــدني بهــدف
اســـتقطاب الشـــباب والناشـــئة واألجيـــال الصـــاعدة ،حيــ بلــ عـــدد زوار الفضـــاء إلـــى
غاية  23نوبر  2021ما مجموعه  2700زائر.
هـــذا با ضـــافة إلـــى اســـتقبال الفضـــاء لوفـــود رســـمية وطنيـــة وأجنبيـــة وتنظـــيم
أنشطة متنوعة على النحو التالي:
 تنظيم نشاط ثقافي بتنسيق مع سفارة أدربيدجان بتاريء  6ماي .2021 تنظـــيم معـــرض للصـــور التاريخيـــة بمناســـبة الـــذكرى الثمـــانين عـــالن الحـــربالوطنيــة العظمــى لشــعوب االتحــاد الســوفييتي ضــد المانيــا النازيــة بتنســيق مــع مــدير
المركز الثقافي الروسي ،في  22يونيو 2021
 استقبال سفيرة جمهورية فيتنام في يونيو .2021 تنظـــيم نشـــاط ثقـــافي مـــع ســـفارة أدربيـــدجان بمناســـبة تخليـــد الـــوطني للجمهوريـــةأدربيدجان بتاريء 11نونبر .2021
 تنظــيم نــدوة علميــة بعنــوان :وثيقــة  11ينــاير  ،1944الســياق والــدالالت  ،وذلــيوم االثنين  11يناير .2021
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 تنظيم ندوة فكرية بعنوان :األدوار والرائدة للمرأة المغربية ،المرأة المقاومة نموذجا ،وذل يوم االثنين  8مارس  ،2021بالفضاء الوطني الرباط؛
 نــدوة علميــة بعنــوان :المجتمــع والمقاومــة خــالل فتــرة الحمايــة  ،يــوم الخمــيس 17يونيو ،2021
 تنظــيم نــدوة علميــة بعنوان :طريــق الوحــدة :ورش نمــوذجي مؤســس وملهــم للتنميــةفي مغرب ما بعد االستقالل  ،وذل يوم الخميس  8يوليوز ،2021
 تنظــيم نــدوة علميــة بمناســبة تخليــد الــذكرى  65لثــورة المل ـ والشــعب فــي موضــوع:ملحمــة ثــورة الملــ والشــعب فصــل مــن فصــول الكفــاح الــوطني  ،وذلــ يــوم الجمعــة
 20غشت .2021

 تنظــيم لقــاء تواصــليا بمناســبة تخليــد الــذكرى  68الستشــهاد البطــل عــالل بــن عبــدهللا ،وذل يوم الجمعة  10شتنبر .2021
 تنظــيم مهرجــان خطــابي بمناســبة تخليــد الــذكرى  46للمســيرة الخضــراء المظفــرة.وذل يوم  05نونبر .2021
 تنظــيم مهرجــان خطــابي بمناســبة تخليــد الــذكرى  66ل عيــاد الثالثــة المجيــدة .وذلــيوم  18نونبر .2021

*) -إحدا فضاءات جديدة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير:

وفقــا لتســتراتيجية الناجحــة والطموحــة التــي اعتمــدتها ونهجتهــا المندوبيــة الســامية
لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر منـــذ ســـنة  2007والتـــي تتـــوخى إحـــدا
شــبكة مــن فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر فــي ســائر أرجــاء الــوطن،
وحيثمــا تبــين أن الحمولــة التاريخيــة لكــل ربــع مــن الــوطن تســتوجب إقامــة مثــل هــذه
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الفضـــاءات التـــي تشـــكل رديفـــا للمؤسســـة التربويـــة والتعليميـــة و منـــارة وطنيـــة مشـــعة

،

بـــالفكر الـــوطني وجســـورا ممـــدودة للتواصـــل مـــع الناشـــئة واألجيـــال الجديـــدة ،والتـــي
راعـــت فيهـــا المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر التوزيـــع
المتكــافو واالنتشــار الواســع فــي كــل ربــوع المملكــة حرصــا علــى دعــم الرســالة النبيلــة
لهـــذه المؤسســـة بهـــدف الحفـــاظ علـــى المـــورو التـــاريخي ذي الصـــلة بتـــاريء الحركـــة
الوطنيـــة والتحريريـــة والمقاومـــة والفـــداء وكـــذل بمنـــاحي الحيـــاة العامـــة والخاصـــة
ألفرادهــا ومــد جســور التواصــل والتفاعــل بــين األجيــال جــيال عــن جيــل وبيــنهم وبــين
الذاكرة التاريخية للوطن عبر مجموع التراب الوطني.
وهكــذا بلــ إلــى اليــوم عــدد فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر التــي
أمكــن فتحهــا إلــى أواخــر شــهر نــونبر  96 2021فضــاءا ،وهــذه الفضــاءات توجــد فــي
وضــعية اشــتغال وتــؤدي أدوارهــا التربويــة والتثقيفيــة والتواصــلية مــع الذاكـــرة التاريخيــة
ومعهـــا ومـــع جمهـــور المســـتهدفين والوافـــدين عليهـــا والمتلقـــين ألنشـــطتها مـــن الفئـــات
السوسيو ثقافية ومن سائر الفئات والشرائح المكونة للمجتمع.
وبــــالرغم مــــن محدوديــــة االعتمــــادات المرصــــودة للقطــــاع ،وبفضــــل عالقــــات
التواصـــل والتعـــاون اللـــذين تنســـجهما المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء
وجــــيش التحريــــر مــــع الشــــركاء والمتعــــاونين المؤسســــاتيين مــــن قطاعــــات حكوميــــة
ومؤسســـات عموميـــة ووكـــاالت ا نعـــاش والتنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة ومجـــالس
الجهــات ومجــالس العمــاالت واألقــاليم والجماعــات الترابيــة وبعــض الــداعمين الخــواي،
أمكـــن تـــوفير اعتمـــادات ومخصصـــات ماليـــة لتمويـــل مشـــاريع الفضـــاءات فـــي تعـــددها
وتنوعها وانتشار واتساع الرقعة الجغرافية والمجالية التي تغطيها.

،

وهكــذا تــم برســم ســنة  2021وحتــى أواخــر شــهر نــونبر ،فــتح فضــاء واحــد
وترميم وتوسعة ثالثة فضاءات وهي كالتالي:
 افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير بجماعة زاوية الشيء؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكلميم؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة وادي زم؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة بئر كندوز.159
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وتضــــــم هـــــــذه الفضـــــاءات المرافــــــق التربويـــــــة والتثقيفيــــــة والتواصليــــــة
التاليــة:
 فضــاء للعــرض المتحفــي نعــاش وتثمــين الــذاكرة التاريخيــة الوطنيــة والمحليــةوعـــرض الوثـــائق التاريخيـــة والمخطوطـــات والتحـــف واألدوات والمعـــدات مـــن قطـــع
األســلحة واأللبســة واألشــياء التــي تــم اســتخدامها إبــان فتــرة الكفــاح الــوطني والمقاومــة
والفداء  ،عالوة على المعروضات االتنوغرافية وإدوات الترا المحلي .
 قاعــة للمطالعــة ومكتبــة تضــم الكتــب والمؤلفــات فــي ثقافــة الوطنيــة والمواطنــةوفــــي مواضــــيع تاريخيــــة وطنيــــة ذات راهنيــــة وصــــلة بالثقافــــة العامــــة وبالمعــــارف
والمدار ا نسانية والكونية.
 مرفق وسائط السمعي -البصري؛ مرفق للمعلوميات واألنترنيت؛ فضـــاء اجتمـــاعي للتواصـــل بـــين قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــروذوي حقوقهم؛
 قاعة للندوات والمحاضرات؛ مرفقــا تربويــا وتثقيفيــا موجهــا للشــباب والناشــئة لتــأطيرهم وتلقيــنهم التربيــة علــىالقيم الوطنية والمواطنة االيجابية والسلو المدني؛
 مرفقـــا للتكـــوين والتأهيـــل علـــى التشـــغيل الـــذاتي والعمـــل المقـــاوالتي وإحـــدامشــاريع ذاتيــة ومنشــآت صــغرى ومتوســطة وتعاونيــات ووحــدات إنتاجيــة مــن لــدن أبنــاء
قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،مــن حــاملي أفكــار مشــاريع اقتصــادية ذاتيــة
 ،صغرى ومتوسطة؛
 مرافق إدارية ووظيفية؛ -مرافق صحية.

 - 2ـاليد النكريات ال نية:
فــــي ســــياق التوجــــه الهــــادف إلــــى التعريــــف بالمحطــــات التاريخيــــة للمقاومــــة
والتحريـــر والتـــدكير بهـــا واستحضـــار دروســـها وعبرهـــا ودالالتهـــا ووفـــاء للرصـــيد
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النضــالي للشــعب المغربــي فــي ســبيل الحريــة واالســتقالل ،تخلــد أســرة المقاومــة وجــيش
التحريــر ســنويا ذكريــات تاريخيــة وطنيــة تنــدرج فــي ســجل ملحمــة الكفــاح الــوطني مــن
أجــل الحريـــة واالســـتقالل والوحـــدة بجميـــع واليــات وعمـــاالت وأقـــاليم المملكـــة  ،وذلــ
بتنظـــيم مهرجانـــات خطابيـــة ولقـــاءات تواصـــلية ،وأنشـــطة ومســـابقات تربويـــة وثقافيـــة
وفنيـــة وترفيهيـــة ورياضـــية ،وإقامـــة معـــارض للوثـــائق والصـــور التاريخيـــة ولكتـــب
وإصــدارات ومنشــورات المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
وإلقـــاء نـــواب واطـــر المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر
عروضـــا وكلمـــات ومنهـــا كلمـــة المناســـبة الستحضـــار أبعـــاد ودالالت هـــذه األعيـــاد
واالحتفاليـــات الوطنيـــة .وبـــالرغم مـــن تـــداعيات كوفيـــد  19هـــذه الســـنة فقـــد حرصـــت
ا دارة علـــى تخليـــد هـــذه الـــذكريات إمـــا حضـــوريا بتوافـــق وتشـــار مـــع الســـلطات
المحليــة ،كلمــا أمكــن ذل ـ  ،أو عــن بعــد وفــق مقاربــة مبدعــة تــم خاللهــا اســتخدام وســائل
التواصل االجتماعي وإلقاء كلمات ومساهمات فكرية عن بعد.
وهكذا تم تخليد الذكريات التالية :
ذكرى تقديم وثيقة المطالبة باالستقالل في 11يناير  1944؛ ذكـــرى انتفاضـــة  29و 31ينـــاير 1944بالربـــاط وســـال وفـــاس  29ينـــايربسال و 31يناير  1944بفاس ) ؛
 ذكــرى رحلــة الوحــدة لجاللــة المغفــور لــه محمــد الخــامس إلــى محاميــد الغــزالنبإقليم زاكورة في  25فبراير 1957؛
 -ذكــرى معركــة الدشــيرة وجــالء آخــر جنــدي أجنبــي عــن الصــحراء المغربيــة

يــوم  28فبرايــر ،1976

وذلــ

مــن  28فبرايــر إلــى  2مــارس فــي كــل مــن العيــون،

بوجدور والسمارة ؛
 ذكرى معار بوغافر في  26مارس بجماعة اكنيون بإقليم تنغير ؛ ذكــرى استشــهاد البطــل مــوحى وحمــو الزيــاني بخنيفــرة فــي  29مــارس مــنكل سنة بجماعة تمالكت بإقليم خنيفرة ؛
 ذكرى أحدا  7ابريل  1947بالدار البيضاء في  7أبريل من كل سنة؛ ذكـــرى الزيـــارة التاريخيـــة لجاللـــة المغفـــور لـــه محمـــد الخـــامس إلـــى طنجـــةفي  9أبريل 1947؛
 ذكــرى زيــارة جاللـــة المغفــور لــه محمـــد الخــامس إلــى مدينـــة تطــوان فـــي 9أبريل 1956؛
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 ذكرى استرجاع منطقة طرفاية إلى الوطن في  15أبريل  1958؛ ذكــرى وفــاة جاللــة المغفــور لــه الحســن الثــاني فــي  9ربيــع الثــاني مــن كــلسنة؛
 ذكـــرى استشـــهاد البطـــل الشـــريف محمـــد امزيـــان فـــي  15مـــاي بجماعـــةزغنغان باقليم الناظور ؛
 ذكـــرى اليـــوم الـــوطني للمقاومـــة الـ ـذي يقتـــرن مـــع استشـــهاد البطـــل محمـــدالزرقطـــوني فـــي  18يونيـــو  1954والوقفـــة التاريخيـــة لجاللـــة المغفـــور لـــه محمـــد

،

الخــامس علــى قبــر الشــهيد بمناســبة الــذكرى الثانيــة الستشــهاده وذلــ يــوم  18يونيــو
 1956الدار البيضاء؛
 ذكرى استرجاع مدينة سيدي افني في  30يونيو1969؛ ذكرى بناء طريق الوحدة بإقليم تاونات في  5يوليوز 1957؛ ذكرى معركة أنوال في  21يوليوز من كل سنة بإقليم الدريوش ؛ ذكــــرى معركــــة وادي المخــــازن فــــي  4غشــــت بجماعــــة الســــواكن بــــإقليمالعرائش؛
 ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب في  14غشت  1979بالداخلة؛ ذكرى مظاهرة المشور بمراكش في  15غشت 1953؛ ذكرى انتفاضة  16غشت بوجدة في  16غشت  1953؛ ذكرى انتفاضة  17غشت 1953بتافوغالت بإقليم بركان؛ ذكـــرى مظـــاهرة وادي زم فـــي  20غشـــت 1955بـــإقليم خريبكـــة وبجماعـــةوادي زم؛
 -ذكرى ثورة المل والشعب في  20غشت 1953؛

،

 ذكــرى انتفاضــة مــاء واد بــوفكران فــي األســبوع األول مــابين  1و  3شــتنبرمن شهر شتنبر في كل سنة؛
 ذكرى وفاة جاللة المغفور له محمد الخامس في  10رمضان ؛ ذكـــرى استشـــهاد الفـــدائي البطـــل عـــالل بـــن عبـــد هللا فـــي العمليـــة الفدائيـــةبالمشور بالرباط في  11شتنبر 1953؛
 ذكــرى انطالقــة العمليــات األولــى لجــيش التحريــر بشــمال الــوطن فــي كــل مــنايمــوزار مرموشــة بــإقليم بولمــان وتــازة والحســيمة والنــاظور مــن فــاتح أكتــوبر إلــى 4
منه؛
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 ذكرى المسيرة الخضراء في  6نونبر2021؛ ذكرى معركة الهري في  13نونبر 2021بخنيفرة ؛ ذكـــرى األيـــام المجيـــدة الثالثـــة:العودة  ،االنبعـــا واالســـتقالل فـــي 17 – 16و 18نونبر 2021؛
 ذكــــرى انطــــالق عمليــــات جــــيش التحريــــر بجنــــوب المملكــــة فــــي 21و22نونبر،2021في كل من أقاليم طاطا ،أسا ،كلميم وطانطان ،
 ذكـــرى انتفاضـــة قبائـــل ايـ ـت بـــاعمران فـــي  23نـــونبر 2021بمدينـــة ســـيديافني وبمدينة تزنيت وبمدينة اكادير؛
فيمــا العمــل متواصــل لتخليــد الــذكريات المتبقيــة فــي قــادم األيــام ،وبتعلــق األمــر
ب:
 ذكـــرى أحـــدا  7و 8دجنبـــر  1952بالـــدار البيضـــاء اثـــر استشـــهاد الـــزعيمالسياســــــي والنقــــــابي التونســــــي والمغــــــاربي فرحــــــات حشــــــاد ،وذلــــ ـ يــــــوم 7
دجنبر2021؛
 -ذكرى معار

جبل بادو بالرشيدية في  29دجنبر.2021

- 3الندوات الفكرية واأليام الدةاسية:
استحضــارا ألمجــاد وروائــع ملحمــة ثــورة الملــ والشــعب الخالــدة التــي شــكلت
انطالقــة حاســمة فــي تــاريء الكفــاح الــوطني  ،أقيمــت نــدوات علميــة وأيــام دراســية تغيــأت
توثيـــق وتـــدوين نضـــاالت وبطـــوالت الكفـــاح الـــوطني والمقاومـــة والتحريـــر  ،وتناولـــت
هــذه التظــاهرات العلميــة والثقافيــة فصــوال وجوانــب مــن تــاريء الكفــاح الــوطني مــن اجــل
الحرية واالستقالل والوحدة الترابية .ومن هذه الندوات نذكر العناوين التالية :
 مشاركة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الندوة العلميةالمنظمة بأكاديمية المملكة حول :المؤسسات الرسمية المنتجة للمعرفة التاريخية  ،بمساهمة

علمية موسومة ب :ورش الذاكرة التاريخية الوطنية :التوثيق ،الجمع والصيانة ،
االثنين  4يناير  ،2021بمقر أكاديمية المملكة بالرباط؛

وذل يوم

 -تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية بعنوان:

وثيقة  11يناير  ،1944السياق والدالالت ،

وذل يوم االثنين  11يناير  2021بالفضاء

الوطني للمقاومة والتحرير بالرباط؛
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 تنظ يم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعدبعنوان :أحدا

فاس الدامية يومي  30و 31يناير ، 1944

وذل يوم االثنين  31يناير

 2021؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعدبمناسبة تخليد الذكرى  77النتفاضة  29يناير 1944بالعدوتين الرباط وسال ،يوم الجمعة
 12فبراير 2021؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع '' :الخطاب التاريخي لجاللة المغفور له محمد الخامس :صوت التحرير ونداء
الوحدة الترابية ،محاميد الغزالن  25فبراير

، 1958

وذل

يوم الخميس  25مارس

2021؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع :محطات من تاريء المقاومة وجيش التحرير بالجنوب المغربي ،معركة الدشيرة
نموذجا

،

وذل بمدينة العيون يوم األحد  28فبراير 2021؛

 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع :مساهمة األقاليم الجنوبية في معار

المقاومة والتحرير  ،وذل

يوم االثنين 1

مارس  2021بالسمارة؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع :ذاكرة المقاومة وجيش التحرير بين التشب

بأهداب العرش العلوي المجيد والدفاع

عن الوحدة الترابية للمملكة  ،وذل يوم الثالثاء  2مارس  2021ببوجدور؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة فكرية بعنوان:األدوار الرائدة للمرأة المغربية ،المرأة المقاومة نموذجا  ،وذل

يوم االثنين  8مارس

 ،2021بالفضاء الوطني للمقاومة والتحرير الرباط؛
مشاركة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الندوة العلمية عنبعد في موضوع :محمد العربي المدغري الدرقاوي ،المجاهد والصوفي والعالم  ،وذل
يومي  18و 19مارس  2021بالرشيدية؛
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 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع  :جوانب من ذاكرة ملحمة بوغافر ضد االستعمار الفرنسي  ،وذل يوم الخميس
 25مارس  2021بزاكورة؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع حفريات في معركة لهري ودورها في تأسيس فعل المقاومة باألطلس المتوسط ،
وذل يوم السبت  27مارس  2021بخنيفرة؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع أحدا

 7ابريل  :1947السياق والتداعيات  ،وذل يوم األربعاء 7أبريل 2021

بالدار البيضاء؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع إضاءات حول الرحلة السلطانية لطنجة  ،وذل

يوم الجمعة  9أبريل 2021

بطنجة؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد فيموضوع زيارة محمد الخامس لمدينة تطوان في  9أبريل  :1956امتدادات تاريخية وأبعاد
دبلوماسية  ،وذل يوم السبت  10أبريل  2021بتطوان؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد في
موضوع :مساهمة القبائل الصحراوية في المقاومة والتحرير بالجنوب المغربي  ،وذل يوم
الخميس  15أبريل  2021بطرفاية؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتعاون مع كلية اآلدابوالعلوم ا نسانية أكدال بالرباط ندوة علمية بعنوان :المجتمع والمقاومة خالل فترة الحماية
 ،يوم الخميس  17يونيو  2021بالفضاء الوطني للمقاومة والتحرير بالرباط؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعدبعنوان :ذكرى استرجاع مدينة سيدي إيفني ،من قيم المقاومة إلى رهانات التنمية  ،وذل يوم
األربعاء 30يونيو  2021بسيدي إيفني؛
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تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعدبعنوان :مشروع بناء طريق الوحدة السياق واألهداف  ،وذل يوم االثنين  5يوليوز 2021
بتاونات؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علميةبعنوان :طريق الوحدة :ورش نموذجي مؤسس وملهم للتنمية في مغرب ما بعد االستقالل ،
وذل يوم الخميس  8يوليوز  ،2021بالفضاء الوطني للمقاومة والتحرير بالرباط؛
-تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية

بعنوان :معركة أنوال ،فصل من فصول روائع الكفاح الوطني ،

وذل

يوم الجمعة 16

يوليوز  ،2021بقاعة االجتماعات بعمالة إقليم الدريوش؛
 -تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية عن بعد

بعنوان :معركة وادي المخازن في الذاكرة الجمعية ،

وذل

يوم األربعاء 4غشت2021

بالعرائش؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية بعنوان:انتفاضة القنيطرة في شهر غشت  ،1954محطة وازنة في مسار الكفاح الوطني  ،وذل يوم
االثنين  9غشت ،2021بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالقنيطرة؛
 تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية بعنوان:مظاهرة  15غشت  1953بالمشور بمراكش :عنوان للتضحية والفداء  ،وذل يوم األحد
 15غشت  2021بمراكش؛
تنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ندوة علمية بعنوان:انتفاضة  16و 17غشت بوجدة وتافوغالت :درس في التضحية والوفاء  ،وذل يوم االثنين
 16غشت  2021بوجدة؛
تنظيم المندوبية السامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة علميــة عــن بعــدبعنوان :مظاهرة  17غشــت بتافوغالــت وبركــان :انتفاضــة مــن أجــل االســتقالل والســيادة ،
وذل يوم الثالثاء  17غشت  2021بركان؛
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تنظيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة علميــة عــن بعــدبعنوان :أحـــدا ووقـــائع يـــومي 19و 20غشـــت  1955بمنطقـــة ورديغـــة  ،وذلـ ـ يـــوم
األربعاء 18غشت  2021بخريبكة؛
تنظيم المندوبية الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة علميــة بمناســبةتخليد الذكرى  65لثورة المل والشعب في موضــوع :ملحمــة ثــورة الملـ والشــعب فصــل
من فصول الكفاح الوطني  ،وذل يوم الجمعة  20غشت  ،2021بالفضاء الــوطني للمقاومــة
والتحرير بالرباط؛
تنظيم المندوبية السامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة علميــة عــن بعــدبعنوان :بــوفكران بــين المتخيــل والحقــائق التاريخيــة  ،وذل ـ يــوم االثنــين  6شــتنبر 2021
بمكناس؛
 تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر لقــاء تواصــليابمناســبة تخليــد الــذكرى  68الستشــهاد البطــل عــالل بــن عبــد هللا ،وذل ـ يــوم الجمعــة 10
شتنبر  ،2021بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط.
تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة فكريــة عــن
بعــد فــي موضــوع :منطقــة زيــان :المجـــال ،التــاريء ،المجتمــع  ،وذلــ يــوم االثنـــين
 15نونبر  2021خنيفرة)؛
تنظـــيم المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر نـــدوة فكريـــة
موضـــوع 18 :نـــونبر  :1955الســـياق والـــدالالت  ،وذلـــ يـــوم الخمـــيس 18نـــونبر
 2021بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط؛
تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة فكريــة عــن
بعـــد فـــي موضـــوع :جـــيش التحريـــر بـــالجنوب المغربـــي محطـــة وضـــاءة مـــن تـــاريء
الكفاح الوطني  ،وذل يوم األحد  21نونبر  2021طاطا)؛
تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر نــدوة فكريــة عــن
بعـــد فـــي موضـــوع :الســـياق والمحطـــات الكبـــرى لكفـــاح جـــيش التحريـــر بـــالجنوب
المغربي  ،وذل يوم االثنين  22نونبر  2021آسا-الزا )؛
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تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر لقــاء تواصــلي يــوم
الثالثاء  23نونبر  2021بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتزنيت؛
تنظــيم المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر لقــاء تواصــلي
يــــوم األربعــــاء  24نــــونبر  2021بفضــــاء الــــذاكرة التاريخيــــة للمقاومــــة والتحريــــر
بأكادير؛

– 4اـفييييياقيييييييييات التعييياون والشيييراكة الم قعييية فييي مريييال صييييانة اليييناكرة
التاةياية للمقاومة والتحرير وـبراز ـاةيخ الكفاح ال ن :
اعتبارا للتوجه التعاوني والتشاركي مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات
منتخبة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في دعم توجهات ومبادرات المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مجال صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية وإبراز
تاريء الكفاح الوطني ،تم خالل سنة  2021إبرام  3اتفاقيات للتعاون والشراكة هي :
*اتفاقية للتعاون والشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبح العلمي؛
* اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير وجمعية القصبة للنهوض بالترا الثقافي للمدينة العتيقة بالعرائش؛
* اتفاقية للتعاون والشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير -
مركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير -وكلية اآلداب والعلوم ا نسانية بالمحمدية.
* اتفاقية تعاون وشراكة بين النيابة ا قليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير بطاطا و جمعية دعم البح العلمي وصيانة وتثمين الترا بإقليم طاطا؛

- 5م س عيييية الحركييييية ال نيييييية والمقاومة وجيش التحرير بالم رب:
بعد أن أصبحت موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب مصدرا
ومنجما ال غنى عنه لكل من يرغب في التعرف على سير وتراجم الماهدين للعمل الوطني
وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعالم النضال الوطني واستمرارا للخطة
المرسومة صدار مجلدات هذه الموسوعة األكاديمية الشاملة والمتكاملة في تناولها ألحدا
الكفاح الوطني والمقاومة والتحرير.
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و بعد أن تأكد أن منسوب المعطيات والمعلومات المتوفرة حول المقاومين المنفذين
وأعضاء جيش التحرير المساعدين يكاد يكون زهيدا ومحدودا وال يتعدى بضعة سطور ،كان
من الضروري اعتماد مقاربة منهجية مرنة ومتطورة تأخذ في الحسبان هذا الخصاي
لتجاوزه قدر المستطاع ،عمال بقاعدة ما ال يدر كله ال يتر

جله  ،حي

أمكن اعتماد

مقاربة قاموس اختير له كعنوان :معجم تراجم المقاومين  .لذا ،فقد تركزت جهود فريق
عمل الموسوعة من جانب واطر النيابات الجهوية وا قليمية والمكلفين بالمكاتب المحلية
والقيمين على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من جانب آخر خالل سنة

،

 2021على إنجاز ما تبقى من سير قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على صعيد
كل نيابة.
وفي هذا السياق ،أمكن إصدار مواد أربع مجلدات تحتوي على  2008ترجمة مدعمة
بصور ،في حدود ما يتوافر من معلومات ومعطيات حول قدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير المترجم لهم.
والعــزم معقــود علــى أن يــتم إنجــاز مجلــدات أخــرى لتنضــاف إلــى المجلــدات
األربعــة مــن هــذا المعجــم الــذي ســيتوالى إصــدار أعــداده لتضــم بــين دفتيهــا كافــة قــدماء

،

المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر الحاصــلين علــى صــفة مقــاوم وكــدا إصــدار المجلــد
الثاني من الجزء الرابع حول األبعاد المحلية للكفاح الوطني والمقاومة والتحرير.

- 6ـ ييالا التسييميات التيي لبييا اةـبييا بالمقاوميية علييى السيياحات والشيي اةع
العم مية والمؤسسات الترب ية واالجتماعية :
مواصـــلة للجهـــود الهادفـــة إلـــى إطـــالق تســـميات لهـــا ارتبـــاط برمـــوز
وأعــالم الحركــة الوطنيــة والمقاومــة وجــيش التحريــر واألحــدا التاريخيــة الوطنيــة علــى

،

الشـــوارع والســـاحات واألمـــاكن العموميـــة والمؤسســـات التربويـــة والتعليميـــة تمـــت
خـــالل ســـنة  2021المصـــادقة علـــى  334تســـمية ،وذلـــ بفضـــل التنســـيق المحكـــم
والتعــاون المتواصــل بــين المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
والمجالس المنتخبة عبر التراب الوطني موزعة كاآلتي:
 المجلس الجماعي لتمارة 60 :تسمية ؛ مجلس مقاطعة يعقوب المنصور  21 :تسمية؛ المجلس الجماعي لوجدة 11 :تسمية؛ المجلس الجماعي للرشيدية 25 :تسمية؛169
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 المجلس الجماعي لطنجة 05 :تسميات؛ المجلس الجماعي لبني مالل 02 :تسميتان؛ المجلس الجماعي للناظور 50 :تسمية؛ المجلس الجماعي لبركان 13 :تسمية؛ المجلس الجماعي لبوعرفة 21 :تسمية؛ المجلس الجماعي للجديدة 11 :تسمية؛ المجلس الجماعي ألربعاء العونات 11 :تسمية؛ المجلس الجماعي لموالي عبد هللا 11 :تسمية؛ المجلس الجماعي ألسا-الزا  05 :تسميات؛ المجلس الجماعي السفي 13 :تسمية؛ المجلس الجماعي لبولمان 12 :تسمية؛ المجلس الجماعي لتطوان 03 :تسميات؛ المجلس الجماعي لسيدي إفني 04 :تسميات؛ المجلس الجماعي لسال 01 :تسمية؛ المجلس الجماعي لميدلت 36 :تسمية؛ المجلس الجماعي لطرفاية 24 :تسمية؛ المجلس الجماعي لوزان 03 :تسميات؛وفيمــا يتعلــق بالمؤسســات التعليميــة ،تمــت تســمية مؤسســتين تعليميتــين
بمدينة سيدي قاسم و  4مؤسسات تعليمية بإقليم سطات.

- 7مرييال التيي ليل والنشيير وـلنيياء المكتبيية ال نييية ومكتبييات فضيياءات
الناكرة التاةياية للمقاومة والتحرير :
 المؤلفيييييات والمنشيييييي ةات:واصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جهودها
وإغناء المكتبة الوطنية بنشر ما استجد لديها من دراسات وأبحا

ثراء

تاريخية ذات الصلة

بالحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير براز جوانب جديدةواستكشاف زوايا مغمورة
من أمجاد وروائع تاريء الكفاح الوطني.
وقد تم إصدار  39عنوانا نتاجات فكرية تم إعدادها من لدن باحثين متعاونين مع المؤسسة،
و 16قصة جديدة حاملة للدرس التاريخي وموجهة ل طفال والناشئة وهي كالتالي:
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مرليييية الناكيييييرة ال نييييييية: -العددان 37و .38

مؤلفيييييات وأ روحيييييات وكتب من ـ ليل جماع وسيييييير ذاـيييييية:1

الساقية الحمراء ووادي الذهب خالل القرن  :19دراسة للمجال والساكنة والسلطة في جزأين)

2

مجتمع مكناس :المدينة القديمة على عهد الحماية "1956-1912

3

تاريء قبائل آيت عطا وهوامشها من تأسيس االتحادية إلى مطلع القرن العشرين

4

بني مالل من القبيلة إلى المدينة :إسهام في دراسة البنيات السياسية واالجتماعية والذهنية لحواضر األطراف في المغرب ما
بين القرن  16والقرن 20

5

واحة فزواطة ومحيطها القبلي :دراسة في التاريء االقتصادي واالجتماعي من نهاية القرن  18إلى مطلع القرن20

6

س َّك ُر في عهد الحماية  1912ــ 1949
المغاربة وال ُّ

7

ا صالحات بمنطقة جبالة خالل النصف الثاني من القرن  19ومطلع القرن 20

8

القضاء العرفي بالمغرب خالل عهد الحماية 1956-1912

9

علماء القرويين زمن الحماية 1956-1912

 10إشكالية ا صالح والتحدي

عند محمد ابن األعرج السليماني

 11جوانب من تاريء واحة مزكيطة بدرعة الوسطى خالل فترة الحماية 1947-1912
 12التدخل الفرنسي وآثاره على قبائل بولمان 1934- 1912
 13طنجة تحت االحتالل ا سباني 1945-1940
 14الحماية الفرنسية في مجال قبائل احمر 1956-1912
 15عروض ومحاضرات ودروس افتتاحية الجزء الثاني
 16االستعمار و المقاومة بالمغرب :المنظور األنجلوساكسوني للتاريء المغربي المعاصر
 17مدينة فضالة من خالل صحافة عهد الحماية 1956-1907
 18الحركة الوطنية المغربية بالخارج من خالل وثائق جديدة
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 19معركة ظهر أوبران من خالل الشعر األمازيغي الريفي
 20الذاكرة المشتركة المغربية – الجزائرية  /الترجمة الفرنسية
 21أوجه ومضاهر التضامن المغربي  -العربي 1975 - 1830
 22الصحراء األطلسية المغربية وسؤال الهوية
 23الترافع الديبلوماسي الموازي لمغاربة العالم حول الصحراء المغربية
 24المرأة و التاريء العام الثابت و المتحول في الكتب المدرسية)
 25ذاكرة المقاوم الساسي ا سماعيلي :سرد ألحدا تاريخية بالصور والوثائق من  1950إلى 1965
 26موالي المهدي العلوي :أحدا

27

ومواقف مذكرات)

فصول من تجربة مقاوم في الحياة العامة وفي مقاومة االستعمار مذكرات)

 28ندوة بعنوان :استقالل المغرب بين رهان الوحدة وتحدي التنمية
 29ا يبيريون في السواحل الجنوبية ما بين واد نون و وادي الذهب خالل القرنين 10 - 9هـ 16 -15 /م
 10 30أعداد من نشرة التواصل برسم سنة .2021
 31الصحراء وأفول الشمولية.
 32صدق ووفاء :ذكريات ومذكرات في المقاومة المغربية
 33ندوة علمية :محمد العربي الدرقاوي المدغري المتوفي سنة 1309هـ1892 /م المجاهد والصوفي والعالم

34

Document Historique de la Résistance et de la Libération»Cahier N° 3.
Les Prémices du Nationalisme Marocain de 1920 à 1939

35

Document Historique de la Résistance et de la Libération»Cahier N° 4.
Les Prémices du Nationalisme Marocain de 1940 à 1945

36

La bataille d’el Ksar el Kebir, Une perspective africaine

 37طبع ( )16قصة تاريخية جديدة وهي:
-

Abd El Karim El Khattabi
La bataille de Oued El Makhazine
La légendaire bataille de Anoual
Le cadeau du tailleur
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-

Le guérillero Chérif Ahmed Raissouni
Le héros résistant, le chérifien Mohamed Ameziane
L'épopée de Boughafer
Moha OuhammouTatrite Zayan
Ouadi el Assad
Ya Oualadi
Khnata Bent Bakar
َ
صة ال ُمقا ِوم ال َّ
ش ِريف م َح َّمد أ ْمزيَان
قِ َّ
ُ
بُ ْندُقِيَّة َج ِدِّي.
َ
ا
َ
يرا
ْالفَ ِقيهْ ...ال َوطن أ َّوًل َو ِ
أخ ا
ب
صةُ َملِكٍ و َ
ش ْع ٍ
قِ َّ
موحى أو حمو الزياني

وفيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الثقافية فإن االلتزام بالحضور في المعارض الجهوية
والوطنية قائم ،لكن في هذه السنة ،وجراء جائحة كورونا وما فرضته من تدابير وقائية
واحترازية ،تمت االستعاضة عن المعارض بعرض المنتوجات الفكرية والثقافية عبر الوسائل
ا ليكترونية ومواقع التواصل االجتماعي لتأكيد الحضور الموصول وضمان االنتشار الواسع
والتعريف المطلوب لكل المؤلفات الجديدة التي تصدرها هذه المؤسسة.

-8ـكييييريم ةميييي ز وأعييييالم وةواد الحركيييية ال نييييية والمقاوميييية وجيييييش
التحرير:
وفاء وبرورا وعرفانا بما أسداه نساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش
التحرير من خدمات جليلة وأيادي بيضاء ،ووفاء ألرواح من استرخصوا دماءهم وأرواحهم
في سبيل عزة البالد وكرامتها  ،دأبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير على ترسيء سنة محمودة وتقليد موصول بإقامة محافل تكريمية لرجاالت الحركة
الوطنية ورموز المقاومة وجيش التحرير على امتداد التراب الوطني.
وهكذا ،تم تكريم برسم سنة  ،2021بالرغم من ظروف الحجر الصحي التي فرضتها
جائحة كورونا ،ما مجموعه  170مقاوما ومقاومة ببعض عماالت وأقاليم المملكة:

،

  54بعمالة الرباط بمناسبة تخليد الذكرى  77لتقديم وثيقة المطالبة باالستقالل في  11يناير 2021وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم  08مارس  2021والذكرى  68الستشهاد البطل
عالل بن عبد هللا يوم  10شتنبر  2021والذكرى  46للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى
 66لعيد االستقالل المجيد؛
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،

 07 -بعمالة سال بمناسبة تخليد الذكرى  77النتفاضة مدينة سال يوم  29يناير  2021؛

،

 08بعمالة الدار البيضاء بمناسبة تخليد الذكرى  67لليوم الوطني للمقاومةيوم  18يونيو2021؛
 07 -بإقليم سيدي

افني،

بمناسبة تخليد الذكرى  51السترجاع سيدي افني يوم

30يونيو2021؛

،
 07بإقليم القنيطرة ،بمناسبة تخليد الذكرى 67النتفاضة مدينة القنيطرة يوم 09غشت 2021

 07بإقليم الدريوش بمناسبة الذكرى المائوية لمعركة انوال يوم06يوليوز 2021؛-

؛

،

  10بإقليم بولمان بمناسبة تخليد الذكرى  66النطالق عمليات جيش التحرير بالشمال يومفاتح اكتوبر 2021بإيموزار مرموشة؛

،

 07بعمالةالناظور بمناسبة تخليد الذكرى  66النطالق عمليات جيش التحرير بالشمال يوم 04أكتوبر  2021بالناظور؛
  08بإقليم خنيفرة بمناسبة تخليد الذكرى  107لمعركة لهري بخنيفرة يوم  15نونبر 2021؛  05بإقليم طاطا بمناسبة تخليد الذكرى  65النطالق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربيبطاطا يوم  21نونبر  2021؛
 10 -بإقليم آسا -الزا

بمناسبة تخليد الذكرى  65النطالق عمليات جيش التحرير بالجنوب

المغربي بآسا يوم  21نونبر  2021؛
 10بإقليمكلميم بمناسبة تخليد الذكرى  65النطالق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربيبكلميم يوم  22نونبر  2021؛
 08بإقليم طانطان بمناسبة تخليد الذكرى  65النطالق عمليات جيش التحرير بالجنوبالمغربي بطانطان يوم  22نونبر  2021؛
 08بإقليمسيدي افني بمناسبة تخليد الذكرى 64النتفاضة قبائل أيت باعمران بسيدي افني يوم 23نونبر  2021؛
  07بإقليم تزنيت بمناسبة تخليد الذكرى 64النتفاضة قبائل أيت باعمران بتزنيت يوم 23نونبر  2021؛
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  07بعمالة أكادير بمناسبة اللقاء التواصلي مع أسرة المقاومة وجيش التحرير المنظم باكاديريوم  24نونبر  2021؛
وقد وصل العدد ا جمالي للمكرمين من الوطنيين وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
لما مجموعه  ، 7093سلمت لهم بمناسبات تكريمهم لوحات تقديرية تكريما لهم وإكبـارا
لـذكراهم وإشـادة بـمسارهم الوطني والـنضالي في معتر

الكفاح الوطني من أجل الحرية

واالستقالل.

 -9عيادة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المرضى وطريحي الفراش
وفي سياق العناية الموصولة التي ما فتئت توليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جـيش الـتحرير للـواجب ا نـساني واألخـالقي فـي الـتعامل مـع الـمنتمين ألسرة

المقاومة وجيش التحرير قيد الحياة وعند الوفاة،

تمت زيارة وعيادة أعداد من نساء ورجال

الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير المرضى منهم وطريحي الفراش لتفقد أوضاعهم

،

الصحية والمعنوية وتقديم ما يجب من الخدمات لهم جريا على األعراف المرعية .
وقد مرت هذه الزيارات في أجواء ودية موسومة بدفء المشاعر ا نسانية واألخالقية
التي تحري المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جـيش الـتحرير على إشاعتها في

صفوف نساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير،

تجسيدا لصور الوفاء

والبرور والعرفان وا شادة بمزاياهم وأفضالهم وموفور عطاءاتهم وساب إسهاماتهم في
ساحة الشرف .وقد كان لهذه االلتفاتات الروحية والمعنوية واللمسات ا نسانية أكبر األثر
وأبل الوقع في نفوس ووجدان المعنيين باألمر وفي صفوف عائالتهم الصغيرة من أهلهم

،

وذويهم وأيضا عائلتهم الكبرى على درب الوطنية والمقاومة والتحرير.

 -10إحياء الذكريات األربعينية للمقاومين والوطنيين المتوفين:
أخذا بعين االعتبار تطور الوضعية الوبائية وفي تقيد تام بالتدابير الوقائية التي يقتضيها
تفشي جائحة كورونا ،عملت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على
إقامة أو المشاركة في محافل تأبينية لمقاومين ووطنى واحد بعد تقديم التعازي والمواساة
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ألفراد عائالتهم في مراسم أربعينيات طبعها التواصل الروحي والتاريخي مع أمجاد وأعالم
الـكفاح الوطني الذين بصموا بأياديهم البيضاء ومآثرهم الخالدة المسارات الوطنية والمحطات
التاريخية النضالية  ،كاآلتي:

،

-1المشاركة عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد في أربعينية المقاوم المرحوم محمد
سالم إيدر يوم 27فبراير 2021بمدينة آسا؛
-2أربعينية المقاوم المرحوم سعد هللا صالح يوم 25يونيو 2021حضوريا بالدار البيضاء؛
-3أربعينية الوطني الوحدوي المرحوم سيدي علي التروزي يوم فاتح أبريل 2021بمدينة

،

طرفاية وهي بدورها حضورية.

-11المعالجة اإلعالميائية لملفات صفة مقاوم ورقمنتها :
وعيا من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأهمية اعتماد
التقنيات المعلوماتية في تخزين وحفظ الملفات التي اعتمدتها اللجان المختصة في منح صفة
مقاوم للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير والبال عددهم  29647مقاومة ومقاوما،
واصلت عملية لها أهمية قصوى في حماية المعطيات المضمنة في ملفات صفة مقاوم بتنظيم
عملية استنساخها بواسطة السكانير ليسهل استغاللها رقميا.

،

وقد بل عدد الملفات المستنسخة رقميا لحد اآلن  16.030ملفا إداريا جرى تصوير
أهم الوثائق األساسية المكونة لها.
ويشكل هذا الرصيد الهام من الوثائق المستنسخة قاعدة معطيات أساسية للبح
واألكاديمي حول جوانب ما زالت تحتاج إلى المزيد من البح

العلمي

واالستكشاف من لدن

الدارسين والباحثين ،أساتذة وطلبة.

 –12نشا مركز ال ثا ق التاةياية للمقاومة والتحرير:
واصل مركز الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير استقباله للباحثين من الطلبة
واألساتذة وقد تم تزويده ب  165340صورة وثيقة مرقمنة من مركز األرشيف بقصر
فانسان بفرنسا.
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كما قام مركز الوثائق التاريخية بإنجاز العمليات اآلتية:
➢

رقمنة  231شريط يحتوي على  178411صورة وثيقة .

➢

فهرسة  293حقيبة تاريخية تحتوي على  225811صورة وثيقة.

➢

قراءة محتوى  77حقيبة تاريخية تتكون من  50703نسخة وثيقة.

➢

استقبال  19زائرا من طالب وأساتذة وباحثين.

•

إصدار العدد الثال

من دفاتر الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير حول البدايات

األولى للحركة الوطنية المغربية .1939-1920
•

إصدار العدد الرابع من

دفاتر الوثائق التاريخية للمقاومة والتحرير

حول

الصفحات المشرقة للحركة الوطنية المغربية .1949-1940

المح ة الثان  :ـحسين األوضاع المادية واالجتماعية واألح ال المعيشية
والصحية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وـدماج أبناء وبنات قدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير ف النسيج االقتصادي واالجتماع
يحظــى العمــل االجتمــاعي والعنايــة باألوضــاع الصــحية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جـــيش التحريـــر بأهميـــة بالغـــة فـــي بـــرامج عمـــل المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين

،

وأعضـــاء جـــيش التحريـــر .وقـــد تواصـــلت برســـم ســـنة  2021جهـــود ومبـــادرات
المؤسســـة مـــن اجـــل تحســـين األحـــوال الماديـــة واالجتماعيـــة واألوضـــاع المعيشـــية
والصــحية للمنتمــين بمــا مكــن مــن تحقيــق العديــد مــن المكاســب والمنجــزات التــي كــان لهــا
أثرها االيجابي على المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير .
و تهــم المبــادرات والمنجــزات المحققــة فــي هــذا المجــال ثالثــة محــاور رئيســية وأساســية
وهي كالتالي:
 مواكبـــة اســـتفادة قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر وذوي حقـــوقهم مـــنالرعاية الصحية؛
 مواصـــلة العمـــل مـــن اجـــل إدمـــاج أبنـــاء وبنـــات قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيشالتحرير في النسيج االقتصادي واالجتماعي عبر التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي؛
 تــوفير الرعايــة االجتماعيــة لفائــدة قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وأرامــلالمتـــوفين مـــنهم عبـــر تـــأمين اســـتفادتهم مـــن المعاشـــات ومـــنحهم عـــددا مـــن الحـــوافز

،

والتعويضــــات الماديــــة واالمتيــــازات والمنــــافع العينيــــة المنصــــوي عليهــــا بموجــــب
المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
177

السنة المالية
2022

-1الرعاي ــة الصحي ـ ــة:
الــرفــع م ــن مست ــوى أداء و حس ــن تدبي ــرمنظوم ــة التأمين الصحــي اإلجباري :حظـــي التـــأمين الصـــحي ا جبـــاري للمنتمـــين ألســـرة المقاومـــة وجـــيش التحريـــر
باألولويـــة فـــي بـــرامج المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر
المعتمـــد منـــذ ســـنة  .2001وقـــد توجـــت الجهـــود والمســـاعي باســـتفادة قـــدماء المقـــاومين
وأعضــاء جــيش التحريــر كفئــة اجتماعيــة مدعمــة مــن مقتضــيات الظهيــر الشــريف رقــم
 1.02.296بتــــاريء  3أكتــــوبر  2002بتنفيــــذ القــــانون رقــــم  65.00بمثابــــة مدونــــة
التغطيـــة الصـــحية األساســـية وإقـــرار نظـــامين للتغطيـــة األساســـية والتكميليـــة ،وذلـــ
بموجـــب االتفـــاقيتين المبـــرمتين علـــى التـــوالي فـــي فـــاتح ينـــاير  2008وفـــاتح فبرايـــر
 .2009و إلــى حــدود مــتم شــهر شــتنبر ،2021بلــ عــدد المنخــرطين علــى التــوالي فــي
التغطيـــة الصـــحية األساســـية  11440وفـــي النظـــام التكميلـــي  18953ليصـــل إجمـــالي
المستفيدين إلى  30393باحتساب الزوجات والفروع.
وقـــد اســـتأثر اهتمـــام هـــذه ا دارة خـــالل هـــذه الســـنة بضـــرورة الــرفـــــع مــــــن
مستـــــوى أداء وحســـــن تدبيـــــر منظومـــــة التــأمين الصحــــي ا جبــاري وفــق التــدابير
واآلليات التالية:
 تحيــــين قاعــــدة المعطيــــات قصــــد التــــدقيق فــــي وضــــعيات المنخــــرطينوالســيما مــا يتعلــق بتتبــع المســتحقات المســتردة لفائــدتهم وكــذا وضــع آليــات كفيلــة برصــد
الوفيـــات وا خبـــار بهـــا فـــي حينهـــا مـــن لـــدن النيابـــات الجهويـــة وا قليميـــة والمكاتـــب
المحليــة ليتســنى للمصــالح المختصــة بــا دارة المركزيــة اتخــاذ التــدابير الضــرورية مــن
أجـــل تحويـــل االســـتفادة مـــن المســـتحقات لفائـــدة األرامـــل المتـــوفى عـــنهن أزواجهـــن أو
بالحذف إذا تعلق األمر بوفاة المقاوم الذي لم يخلف ذوي الحقوق أو بوفاة األرملة؛
 مواصــلة تتبــع منظومــة التــأمين الصــحي ا جبــاري بمــا يقتضــي ذلــ مــنإجــراءات ســواء علــى مســتوى عالقــات المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جـــيش التحريـــر بالمؤسســـات ذات الصـــلة بالموضـــوع ،أو علـــى مســـتوى التواصـــل مـــع
نياباتهــا الجهويــة وا قليميــة ومكاتبهــا المحليــة واعتمــاد مــا يلــزم مــن إجــراءات إداريــة
مبسطة وميسرة وتقريب خدمات التامين من المستفيدين منها؛
 العمـــل علـــى اســـتفادة قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر وذويحقــوق المتــوفين مــنهم مــن مســطرة التحمــل المباشــر فــي المراكــز االستشــفائية الجامعيــة
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التــي تقــرر تعميمهــا منــذ ســنة  2016علــى خمســة مراكــز استشــفائية جامعيــة بكــل مــن
وجــدة وفــاس والربــاط ومــراكش وطنجــة بعــدما عملــت شــركة التــأمين المتعاقــد معهــا
علــى إبــرام اتفاقيــات مــع هــذه المراكــز االستشــفائية الجامعيــة تتعلــق بالتحمــل المباشــر،
وذلـ ـ فـــي أفـــق تعمـــيم هـــذه المســـطرة علـــى المراكـــز االستشـــفائية الجامعيـــة الســـبعة
المتواجـــدة عبـــر التـــراب الـــوطني بعـــد التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة مـــع كـــل مـــن المركـــز
االستشفائي الجامعي بالدار البيضاء واكادير؛
 مواكبــــة ســــير منظومــــة التــــأمين الصــــحي ا جبــــاري لضــــمان اســــتفادةالمنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر مــن الخــدمات المضــمونة والمنصــوي عليهــا
في عقدي االتفاقين؛
 اعتمـــاد صـــيغة أداء المســـتحقات لفائـــدة شـــركة التـــامين علـــى أســـاس عـــددالمنخـــرطين بـــديال عـــن الصـــيغة المتبعـــة والمتمثلـــة فـــي األداء الجزافـــي لمســـتحقات
التــأ مين اقتضــتها وقتهــا متطلبــات تزايــد عــدد المنخــرطين فــي منظومــة التــأمين الصــحي
ا جبــاري مــن قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وذوي حقــوقهم وتجــاوز عــدد
المستفيدين من الخدمات الصحية المنصوي عليهم في عقدي االتفاقين؛
 إجــراء مســح شــامل للمنخــرطين تــم التأكــد مــن خاللــه مــن عــدد المنخــرطينالفعليــين فــي التغطيــة الصــحية ورصــد حــاالت الوفيــات التــي تعــذر فــي الســابق الوصــول
إليها؛
 إدراج بنــد جديــد يقضــي باعتمــاد المســاهمة فــي األربــاح بنســبة  % 20والــذيمكــن المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر برســم ســنة 2021

،

مــن االســتفادة مــن مبلــ 1.510.403,80درهــم والــذي تعتــزم رصــده فــي اســتثمار
عمـــومي فـــي مشـــروعين أحـــدهما لتهيئـــة فضـــاء محمـــد الســـادس لـــذاكرة المقاومـــة
والتحريـــر ا فريقيـــة بمنطقـــة كديـــة الســـلطان بأصـــيلة الـــذي تفضـــل صـــاحب الجاللـــة

،

المل ـ محمــد الســادس نصــره هللا بــإطالق اســمه الشــريف عليــه وذلــ بشــراكة وتعــاون
مــع مؤسســة منتــدى أصــيلة وواليــة جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ومجلــس جهــة طنجــة
تطـــوان الحســـيمة ووكالـــة ا نعـــاش والتنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة لعمـــاالت وأقـــاليم

،

الشــمال والمجلــس الجمــاعي ألصــيلة والمشــروع الثــاني هــو مســاهمة جزئيــة فــي بنــاء
فضــاء الــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر بمدينــة المحمديــة بشــراكة مــع مجلــس جهــة
الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة المحمدية والمجلس الجماعي لمدينة المحمدية.
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ومــن الجــدير بالــذكر أن االعتمــاد المــالي المرصــود ببنــد خــدمات التــأمين الصــحي
ا جبــاري المخولـــة للمنتمـــين ألســـرة المقاومـــة وجـــيش التحريـــر فـــي الميزانيـــة الســـنوية
للقطـــاع ،بلـــ عنـــد مراجعـــة الغـــالف المـــالي المرصـــود لمنظومـــة التغطيـــة الصـــحية
53.478.851,78درهم.

 مواصلة تحمل مصاريف اقتناء آالت التقويم وتعويض األعضاء املبتورة :عملــت المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر برســم ســنة
 2021علــــى تحمــــل اقتنــــاء اآلالت الضــــرورية ليصــــل مجمــــوع قــــدماء المقــــاومين
وأعضــاء جــيش التحريــر الــذين اســتفادوا إلــى حــدود اليــوم مــن عمليــات تقــويم وتعــويض
األعضــــــاء المبتــــــورة إلــــــى 3830مســــــتفيدا بتكلفــــــة ماليــــــة إجماليــــــة بلغــــــت
7.109.897,00درهم .
ومعلـــوم انـــه طبقـــا لمقتضـــيات المرســـوم رقـــم  2.04.892بتـــاريء  24فبرايـــر
 2006كمــــا تــــم تغييــــره وتتميمــــه بالمرســــوم رقــــم  2.15.13بتــــاريء  20يوليــــوز
2015وبالمرســـــوم رقـــــم 2.16.374بتـــــاريء  16يونيـــــو،2016تتحمـــــل المندوبيـــــة
الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر كــل المصــاريف الماليــة الضــرورية
لتمكــين قــدماء المقــاومين واعضــاء جــيش التحريــر مــن الحصــول علــى آالت التعــويض
وإصــالحها واســتبدالها والســيما مــا يتعلــق منهــا باألرجــل االصــطناعية واألحذيــة الطبيــة
وغيرهـــا مـــن آالت التقـــويم التـــي يـــتم اقتناؤهـــا مـــن المؤسســـات والمراكـــز العموميـــة أو
الخاصة.
وتجـــدر ا شـــارة إلـــى أن مركـــز تعـــويض األعضـــاء المبتـــورة التـــابع لمديريـــة
قــدماء المحــاربين بالفرنســية بالربــاط يوفــد ســنويا بعثــات طبيــة إلــى مختلــف عمــاالت
وأقـــاليم المملكـــة جـــراء الفحوصـــات الطبيـــة علـــى قـــدماء المحـــاربين ومعهـــم قـــدماء
المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر المعطـــوبين والمســـتفيدين مـــن معـــاش العطـــب
بموجـــب الظهيـــر الشـــريف رقـــم  1.59.057بتـــاريء  6رمضـــان  16 1378مـــارس
 .) 1959وهكــــذا يمثــــل قــــدماء المقــــاومين وأعضــــاء جــــيش التحريــــر المرشــــحون
لالســتفادة مــن آالت التعــويض أمــام اللجــن الطبيــة التــي تجــري علــيهم فحوصــات طبيــة
دقيقــة حيــ يحــدد مركــز تعــويض األعضــاء المبتــورة حاجيــات المعنيــين بــاألمر إلــى
اقتنــاء آالت التعــويض أو إلــى إصــالحها واســتبدالها ويقــوم بإحالتهــا علــى ا دارة قصــد

،

،

تحمــل كلفتهــا الماليــة .وقــد تمكنــت ا دارة بعــد التفــاوض مــع شــركة التــأمين مــن
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تحميلهــا هــذا النــوع مــن الخــدمات المقدمــة حاليــا لثالثــة مــن قــدماء المقــاومين وأعضــاء
جيش التحرير.

تتب ـ ــع عيـ ـ ــادات ا ـ ـ ــب األسـ ـ ــنان التا عـ ـ ــة للمندوبي ـ ــة الساميـ ـ ــة لقدم ـ ـ ــاء املقاوميـ ـ ــن وأعض ـ ـ ــاءجيــش التحريــر:
كمــــا هومعلوم،أحــــدثت المندوبيــــة الســــامية لقــــدماء المقــــاومين وأعضــــاء جــــيش
التحريـــر عقـــب التوقيـــع علـــى اتفـــاقيتي التعـــاون والشـــراكة مـــع كتابـــة الدولـــة الفرنســـية

،

المكلفــة بقــدماء المحــاربين وضــحايا الحــرب عيــادات طــب األســنان بمقــرات نياباتهــا
الجهويـــة وا قليميـــة بالربـــاط وتـــازة وخريبكـــة وبالمكتـــب المحلـــي بـــوادي زم والجديـــدة
وكلمــيم وأســا-الــزا  ،وذل ـ رغبــة منهــا فــي تــوفير خــدمات طبيــة أوفــر وأجــود وبشــروط
مالئمة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعنيين بها.
وقــد اشــتغلت هــذه العيــادات الطبيــة تحــت ا شــراف المباشــر للمندوبيــة الســامية لقــدماء
المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر إلــى حــين إســناد مهــام التــدبير للمنــدوبيات ا قليميــة
لـــوزارة الصـــحة بموجـــب اتفاقيـــات شـــراكة وتعـــاون تـــم علـــى إثرهـــا نقـــل التجهيـــزات
المتـــوفرة بهـــذه العيـــادات الطبيـــة إلـــى الوحـــدات ا ستشـــفائية التابعـــة لـــوزارة الصـــحة
قصــد تــامين تقــديم خــدمات طبيــة وعالجيــة للمنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر
المتواجــدين بــالنفوذ الترابــي لهــا.ويتعلق األمــر بمــدن تــازة والجديــدة و وادي زم وكلمــيم
وأســا-الــزا فــي حــين ظــل تــدبير عيــادة طــب األســنان التابعــة للنيابــة الجهويــة للمندوبيــة
الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر بالربــاط متواصــال بشــكل منــتظم فــي
تقـــديم خـــدماتها الموجهـــة للمنتمـــين ألســـرة المقاومـــة وجـــيش التحريـــر تحـــت ا شـــراف
المباشـــر للمصـــالح المركزيـــة بالمندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش
التحرير وبتنسيق مع المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بالعاصمة.
وتجـــدر ا شـــارة إلـــى أن المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش
التحريــر عملــت برســم ســنة  2021علــى تزويــد العيــادة المــذكورة بتجهيــزات ومعــدات
طبيــــة واقتنــــاء األدويــــة والمســــتلزمات الصــــيدلية الالزمــــة ،ســــعيا لتحســــين وتجويــــد
الخــدمات الصــحية المقدمــة للمنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر بالربــاط .وقــد تــم

،

في هذه السنة إنجاز أشغال إصالحات بهذه العيادة.
وهــي تشــتغل حاليــا بشــكل منــتظم حيــ اســتفاد مــن خــدماتها هــذه الســنة 300منتميــة
ومنتميا إلى حدود متم شهر أكتوبر .2021
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–2إدمـ ـ ـ ــاا أبنـ ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ــدماء املقـ ـ ـ ــاومين وأعضـ ـ ـ ــاء جـ ـ ـ ــيش التحريـ ـ ـ ــر ـ ـ ـ ـ ال سـ ـ ـ ــي االقتصـ ـ ـ ــادي
واالجتماع :
فــي الســابق ،كانــت مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحريـــر تعتمـــد كليـــا فـــي مواجهـــة معضـــلة البطالـــة فـــي صـــفوف أبنـــاء وبنـــات قـــدماء
المقــــاومين وأعضــــاء جــــيش التحريــــر علــــى مــــا تخصصــــه ا دارات والمؤسســــات
العموميـــة وشـــبه العموميـــة والجماعـــات المحليـــة مـــن وظـــائف لفائـــدة قـــدماء المقـــاومين
وأعضــاء جــيش التحريــر ،مســتندة فــي ذلــ علــى المقتضــيات التنظيميــة التــي ال تلــزم
ا دارات العموميـــة بتوظيـــف أبنـــاء قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر إذ أن
المرســـوم رقـــم  2.64.389بتـــاريء  19غشـــت  1964يـــني صـــراحة علـــى تخويـــل
األســبقية فــي التوظيــف لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وحــدهم عنــدما كــانوا
فــي ســن التوظيــف  ،ومــع ذل ـ فلقــد ظــل العمــل جاريــا بهــذا نســبيا لفائــدة األبنــاء والفــروع
في حدود المناصب المتاحة والمتوفرة والتي هي في واقع الحال محدودة.
غيــر أن المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،بعــدما لــم
يعــد با مكــان االعتمــاد علــى التوظيــف وحــده الســتيعاب أعــداد البــالغين ســن التشــغيل،
راهنـــت منـــذ مطلـــع ســـنة  2001علـــى خيـــار التشـــغيل الـــذاتي والعمـــل المقـــاوالتي
والمبــادرة الحــرة فــي أوســاط بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،إذ
أضـــحى توجهـــا أساســـيا فـــي برامجهـــا باعتبـــاره خيـــارا اســـتراتيجيا تقتضـــيه التطـــورات
والتحــوالت التــي يشــهدها االقتصــاد الــوطني فــي خلــق مصــادر الثــروة وا نتــاج بمــا يــوفر
فري الشغل المدرة للدخل.
ومــن الواضــح أن اعتمــاد هــذا التوجــه اســتلزم عنــد انطالقــه نهــج أســاليب جديــدة
ووضـــع آليـــات مالئمـــة لبلـــور األهـــداف المرســـومة والمتمثلـــة فـــي تيســـير ا دمـــاج
االقتصـــادي واالجتمـــاعي ألبنـــاء وبنـــات قـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر
وضـــمان انخـــراطهم بكثافـــة فـــي ورش التشـــغيل الـــذاتي والعمـــل المقـــاوالتي .وهكـــذا
حرصــــت المؤسســــة علــــى دعــــم التشــــغيل الــــذاتي وأســــاليب االقتصــــاد االجتمــــاعي

،

والتضامني توجيها وتأطيرا وتكوينا وإمدادا ماليا من خالل اآلليات التالية :
 اللقـــاءات التواصـــلية والتحسيســـية والورشـــات التكوينيـــة التـــي جســـدت بحـــقمفهــوم التواصــل وإدارة القــرب فــي تــدبير الشــأن العــام والمرفــق العــام ســعيا إلــى تشــجيع
وتحفيــز بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر علــى خــوض غمــار
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المبـــادرة الحـــرة وكســـب رهانـــات التنميـــة االجتماعيـــة والمحليـــة عمومـــا لخلـــق فـــري

الشــغل بوجــه خــاي،

حي ـ مافتئــت تعمــل مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين

وأعضــاء جــيش التحريــر علــى برمجــة لقــاءات تحسيســية ودورات تكوينيــة بالمجــان فــي

،

هــذا المجــال لفائــدة المنتميــات والمنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر وذلــ علــى
مــدار الســنة بشــراكة وتعــاون مــع المؤسســات القطاعــات ذات االهتمــام المشــتر كوكالــة

،

،

التنميــة االجتماعيــة والوكالــة الوطنيــة نعــاش التشــغيل والكفــاءات ومديريــة التعــاون
الـــوطني والمؤسســـات البنكيـــة ـــــ مجموعـــة البنـ ـ الشـــعبي ومؤسســـة القـــرض الفالحـــي
المتعاقــد معهمــا ــــ و مكتــب تنميــة التعــاون الــذي يلعــب دورا محوريــا وحيويــا فــي هــذا
المضــمار ،بهــدف تقويــة قــدراتهم فــي مجــال المقاولــة الذاتيــة وتزويــدهم بآليــات العمــل فــي
مجـــاالت مختلفـــة كا عالميـــات والتســـويق والتجـــارة االلكترونيـــة واللغـــات بغيـــة تنفيـــذ
وتتبـــع وتقيـــيم مشـــاريعهم علـــى النحـــو األفضـــل وتملـ ـ المســـتفيدات والمســـتفيدين مـــنهم
مختلـــــف األدوات والمســـــاطر القانونيـــــة والتنظيميـــــة نشـــــاء المقـــــاوالت الصـــــغرى
والمتوســـطة والتعاونيـــات ،إضـــــافة إلـــى التعـــرف علـــى ســـبل وطـــــرق الولـــوج إلـــى
التمويــــــــل العمومـــــــي والبنكـــــي ،وأيضـــــا اســـــتيعاب األدوار الرياديـــــة للمقـــــاوالت
الصغــــــرى والمتوســــطة والمقــــاوالت التضــــامنية ،ودورهــــا فــــي تعزيــــز النســــيج
االقتصــادي المحلــي والــوطني وخلــق فــري الشــغل ،إضــافة إلــى تلقــين حــاملي أفكــار
المشــاريع كيفيــة إعــداد المشــاريع وتقنيــة دراســة الجــدوى ،إلــى جانــب تلقــيهم تكوينـــــا
حــــول منهجيــة تعبئــة المــوارد والبح ـ عــن التمويــل وتقنيــات التســويق الحديثــة .هــذا وقــد
نــاهز عــدد اللقــاءات التواصــلية واألنشــطة ا عالميــة والتحسيســية والورشــات التكوينيــة
أزيد من  2089لقاءا .
 إبـــرام العديـــد مـــن اتفاقيـــات التعـــاون والشـــراكة مـــع الفـــاعلين االقتصـــاديينواالجتمـــاعيين ومؤسســـات حكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني،اســـتهدفت مقتضـــياتها
تــدليل الصــعاب وا كراهــات وإيجــاد حلــول مالئمــة لــدعم مبــادرات أبنــاء وبنــات قــدماء
المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر فـــي مجـــال التشـــغيل الـــذاتي والعمـــل المقـــاوالتي
والتعاوني.وقد بل عدد االتفاقيات المبرمة في هذا الشأن  152اتفاقية.
 توجيـــه االهتمـــام كـــذل بتحســـيس المنتمـــين مـــن بنـــات وأبنـــاء وذوي حقـــوققـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر بضـــرورة التـــوفر علـــى مـــؤهالت مهنيـــة
وحرفيــةمن خــالل االســتفادة ممــا تــوفره بنــود االتفاقيــات التــي تــم إبرامهــا مــع القطاعــات
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والفـــروع االقتصـــادية واالجتماعيـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني،وكـــذا االســـتفادة مـــن
البرامج التكوينية المعتمدة بالقطاعات الحكومية ذات االهتمام المشتر .
 مــنح إمــداد مــالي لفائــدة بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــروذوي حقـــوقهم مـــن الشـــباب الـــذين يبـــادرون إلـــى إحـــدا مشـــاريع اقتصـــادية صـــغرى
ومتوســــــطة،طبقا لمقتضــــــيات المرســــــوم رقــــــم  2.04.892بتــــــاريء  24فبرايــــــر
 2006بمــنح إعانــات ماليــة لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وذوي حقــوقهم
كمـــا تـــم تغييـــره وتتميمـــه بالمرســـوم رقـــم 2.15.13المـــؤري فـــي  20يوليـــوز 2015
وبالمرســوم رقــم 2.16.374بتــاريء  16يونيــو  2016علــى إحــدا مشــاريع صــغرى
ومتوسطة وتعاونيات.

 التشغيل الذاتي والعمل املقاوالتي:واصــلت مصـالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر جهودهــا
ومبادراتهــا الحثيثــة لــدعم ورش التشــغيل الــذاتي والعمــل المقــاوالتي كخيــار اســتراتيجي كفيــل
بالستجابة قدر االمكان للطلب المتزايد على الشــغل ومعالجــة إشــكالية البطالــة ،لالنــدماج بشــكل
فعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل ترسيء ثقافة المبادرة الحرة واالعتمــاد علــى
القدرات الذاتية في أوساط الجيلــين الثــاني والثالـ ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر مــن أجــل
توعيتهم وتحسيسهم بأهميــة التشــغيل الــذاتي والعمــل المقــاوالتي المــوفر لفــري الشــغل المنــتج
والمدر للدخل ،في ظروف تداعيات تفشي فيروس كورونــا كوفيــد ـ  19المســتجد .وحســبنا
تقــدير الــدور الرائــد للــورش المتعلــق بالتشــغيل الــذاتي والعمــل المقــاوالتي وضــمنه االقتصــاد
االجتماعي والتضامني باعتباره يندرج في صلب استراتيجية العمل الهادفة إلــى تيســير ا دمــاج
االقتصــادي واالجتمــاعي لهــذه الشــريحة االجتماعيــة وتعبئــة قــدراتها ومؤهالتهــا لالنخــراط
واالنغمار في مجهود التنمية الشاملة والمستدامة والدامجة.
وتتويجا لهذه الجهود ،بادر عدد من بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
من حاملي أفكار مشــاريع خــالل هــذه الســنة ،إلــى إحــدا مــا مجموعــه  187مقاولــة صــغرى
ومتوسطة وفــرت مناصــب الشــغل ل  392فــردا مــنهم  225منتميــة ومنتميــا ألســرة المقاومــة
وجيش التحرير ،لترقى بذل الحصيلة ا جمالية لمجمــوع المشــاريع والمنشــآت الذاتيــة المحدثــة
من لدن بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر إلــى  2834مقاولــة صــغرى
ومتوسطة وفرت مناصب الشغل لفائدة  8041فردا من بينهــــم  4359منتمية ومنتميا.
وفي المجال الجمعــوي والتعــاوني ،عملــت المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جــيش التحريــر علــى تقويــة عالقــات التعــاون والشــراكة مــع مختلــف الفــاعلين االقتصــاديين
184

السنة المالية
2022

واالجتماعيين ،مما مكن من انخراط عدد مهــم مــن شــباب أســرة المقاومـــــة وجـــــيش التحريــر
فـــي النسيج الجمعوي والتعاوني الذي يندرج في التشغيل الــذاتي والعمـــــل المقاوالتــــي المــدر
للدخل والخالق لفري الشغل والمساهم في التنمية المحلية.
وقد توجت الجهود والمبادرات المتخذة في المجالين الجمعوي والتعاوني خالل هــذه الســنة
بإحدا

تسعة وثالثون  )39تعاونية.وبذل يصبــح إجمــــالي التعاونيــــات القائمــة حاليــا 257

تعاونية تضـــم في عضويتهــا  1723مــن المتعاونيــــــن والمتعاونـــــات مــن بينهـــم  847مــن
المنتمين ألســرة المقاومة وجــيش التحريــر ،برأســمال بلـ مقــداره3.612.614,00درهم.كمــا
تميزت السنة الجارية بإحدا جمعيتين اثنتين ،ليصل بــذل عــدد الجمعيــات إلــى  143جمعيــة،
جل أعضائها من المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير.
وعليه ،فان ا حصــائيات المحصــل عليهــا مــن حيـ عــدد المشــاريع الذاتيــة والتعاونيــات
المحدثة ،تبــرز بوضــوح وجــالء التفاعــل واالنخــراط االيجــابي لبنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير مع ورش التشغيل الذاتي والعمــل المقــاوالتي مــن خــالل المشــاركة فــي
برامج مناهضة البطالة والعطالة التي تنهجها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحريــر ،بهــدف تحقيــق ا دمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي لــربح رهــان التنميــة .فبــالرغم مــن
الوضعية غير الطبيعية التي تمر منها بالدنا جراء تفشي جائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد ـ19
المستجد ،إال أنها لم تثن الشباب من بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
المبادر والمتطلع إلى تأمين مكانته في منظومــة الشــغل والتشــغيل ،علــى ا قبــال المتزايــد علــى
ورش التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي.
وفـــي ســـياق العنايـــة التـــي توليهـــا المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء
جـــيش التحريـــر بالمنشـــآت الصـــغرى والمتوســـطة القائمـــة و بالتعاونيـــات والجمعيـــات
المحدثــة فــي أوســاط أبنــاء وبنــات قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر،يتم اعتمــاد
بــرامج زيــارات تفقديـــة واســتطالعية لهـــذه المشــاريع والتعاونيـــات والجمعيــات المحدثـــة
فــي النفــوذ الترابــي للنيابــات الجهويــة وا قليميــة والمكاتــب المحليــة جــراء تقيــيم شــامل
ودقيــق لنشــاط كــل منهــا ومســتوى أدائهــا وكفاءتهــا وحصــيلة نتائجهــا وأفــاق تطــور عملهــا
وتوسيع دائرة اشتغالها.
وعلـــى ضــــوء نتــــائج هـــذه العمليــــة،تعمل المندوبيــــة الســـامية لقــــدماء المقــــاومين
وأعضـــاء جـــيش التحريـــر علـــى توجيـــه عنايـــة الســـيدتين والســـادة النـــواب الجهـــويين
وا قليميــين والمكلفــين بالمكاتــب المحليــة للمشــاريع والمنشــآت التــي قــد تكــون واجهتهــا
واعترضـــتها إكراهـــات وتحـــديات جعلتهـــا فـــي وضـــعية صـــعبة أو فـــي حالـــة التوقـــف
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وبالتــالي دعــوتهم للوقــوف علــى االكراهــات المطروحــة التــي تعــاني منهــا قصــد اتخــاذ
التــدابير وا جــراءات الضــرورية التــي مــن شــأنها أن تمكــن مــن مواصــلة هــذه المنشــآت
الصغرى والمتوسطة المتضررة والجمعيات والتعاونيات ألنشطتها.
ويتضــح مـــن النتــائج المحققـــة تنـــامي ،ســنة بعـــد ســـنة،عدد المنشــآت التـــي عرفـــت
توســعة فــي نشــاطها مــن جانــب وتقلــي عــدد المنشــآت التــي واجهتهــا إكراهــات مــن
جانــب آخــر ،وهــي مؤشــرات نســبيا ايجابيــة وواعــدة بالمقارنــة مــع المعــدالت المحققــة
علــى المســتوى الــوطني والســيما مــا يتعلــق بنســبة المشــاريع المتوقفــة حيــ ال تتعــدى
هــذه النســبة  .% 6وهــذه النتــائج علــى أهميتهــا تؤكــد صــواب ووجاهــة خيــار التشــغيل
الــذاتي لكســب رهــان ا دمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي ألبنــاء وبنــات قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير واالرتقاء به في مدارج التنمية البشرية المستدامة.
إن المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر وهـــي تبـــادر
إلــى احتضــان وتشــجيع هــذه المبــادرات  ،انطالقــا مــن مقاربتهــا الجديــدة لتــدبير الشــأن
العــام والمرفــق العــام لقطــاع المقاومــة وجــيش التحريــر ،لتبــار كــل خطــوة ومبــادرة
تصــب فــي هــذا االتجــاه وتنخــرط فيــه بــوعي والتــزام وهــي علــى أتــم االســتعداد للمســاهمة
فــي تــوفير شــروط وتــأمين ظــروف تحقيــق هــذه األهــداف قــدر المســتطاع ،والتعــاون مــع
كــل الجهــات المعنيــة لتيســير األمــور وتــدليل ا كراهــات والصــعاب ،حتــى يســتطيع أبنــاء
قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر انجــاز مشــاريع ذاتيــة هادفــة ذات مردوديــة
ومســـتوى نجاعـــة فـــي شـــتى منـــاحي وفـــروع ا نتـــاج االقتصـــادي واالجتمـــاعي والعمـــل
التعاوني والتضامني.

اإلمدادات املالية لدعم إحداث وتوسيع املشاريع الذاتية الصغرى واملتوسطة:فــي ســياق إدمــاج أبنــاء وبنــات قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر فــي النســيج
االقتصادي واالجتماعي وتحفيزهم وتشجيعهم على خلق مشــاريع اقتصــادية وإحــدا او توســيع
مقاوالت صغرى ومتوسطة وتعاونيات إنتاجية واستهالكية ،يني المرسوم السالف الــذكر علــى
تخصيي ومنح إمداد مالي لقدماء المقاومين وأعضاء جــــيش التحريــر وذوي حقوقهم ،بمثابة
دعم حدا

و توسيع مشاريع ذاتية.ويحدد مبل ا مداد المالي في  30%من التكلفــة ا جماليــة

للمشروع على أن ال يتجاوز ثالثين ألف  30.000درهم،كحد أقصى لتمــداد المقــدم للمشــروع
االقتصادي الذاتي االقتصادي واالجتماعي.
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كما يمنح لهم حدا تعاونيات،إمداد يتحدد مبلغه في القيمة ا جماليــة لرأســمال التعاونيــة علــى
أن ال يتعدى مبل ا عانة عشرة آالف  )10.000درهم.
وبناء عليه ،منحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير خــالل ســنة
 2021إمدادات مالية لما مجموعه  64مشروعا اقتصاديا متوسطا وصغيرا .وقد بلـ االعتمــاد
المالي ا جمالي الذي تم صرفه لهــذا الغــرض 1.200.000,00درهم.عــالوة علــى تســوية مــا
مجموعه  149ملفا مــن خــارج ميزانيــة قطــاع المقاومــة وجــيش التحريــر ،فــي إطــار االتفاقيــة
الخاصة الثالثيــة األطــراف التــي وقعتهــا المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحرير مع وكالة ا نعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقــاليم الجنــوب بالمملكــة وجمعيــة
التنمية االقتصادية واالجتماعية لبنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر باألقــاليم
الجنوبية الكائن مقرها بمدينــة العيــون ،والتــي تــم بموجبهــا تخصــيي مبلـ 4.000.000,00
درهم من لدن الوكالة المذكورة كــدفعتين الشــطر األول والثــاني) برســم ســنة  .2021وبــذل ،
وص ــل العــدد ا جمالي للمــلفات التي تــمت تسويتها لغاية تاريخه ما مجموعه  213ملفا منها
 34تعاونية و 179مشروعا فرديا ،بغالف مالي إجمالي يقدر ب 5.200.000,00درهم.
وهكذا بل الغالف المالي ا جمالي للمنح واالمدادات الماليــة والعينيــة المقدمــة مــن مختلــف
القطاعــات والمؤسســات المانحــة43.073.578,74درهــم منهــا  7.854.330,00درهــم تــم
تخصيصها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبوجــه عــام،أمكن للمندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،بفضــل
المجهــودات الموصــولة،دعم إلــى غايــة اليــوم  1365مشــروعا اقتصــاديا صــغيرا ومتوســطا
وتعاونية بغالف مالي إجمالي يقدر ب  24.829.095,00درهم.

– دع ـ ـ ــم مش ـ ـ ــار ة أبن ـ ـ ــاء وبن ـ ـ ــات ق ـ ـ ــدماء املق ـ ـ ــاومين وأعض ـ ـ ــاء ج ـ ـ ــيش التحري ـ ـ ــر ـ ـ ـ مباري ـ ـ ــات
التوظيف:
وفــي ســياق تتبــع بنــات وأبنــاء قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر فــي وضــعية
الالتشغيل ودعــم البــاحثين مــنهم علــى التوظيــف وكــذا االســتفادة مــن التوظيفــات ســواء بقطــاع
الوظيفة العمومية أو التشغيل بالقطاع الخاي ،بل عــدد التوظيفــات وفــري التشــغيل المخولــة
للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير منذ سنة  2001ما مجموعه  1328منصب وظيف.

-3الرعاية االجتماعية واملعاشات :
اإلعانات املادي ــة:187
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تضطلع مصالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر بتخصــيي
إعانات مالية مختلفة تستفيد منها شريحة واسعة من المنتمــين ألســرة المقاومـة وجــيش التحريــر.
وتـــؤطر هـــذه ا عانـــات النقديـــة مقتضـــيات المرســـوم رقـــم  2.04.892المـــؤري فـــي 24
فبراير 2006بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم كما تم
تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم  2.15.13بتــاريء  20يوليــوز و بالمرســــــوم رقــم 2.16.374
بتاريء  16يونيو  2016تحدد بموجبه نوعية ا عانــات الممنوحــة وشــروط وكيفيــات االســتفادة
منها .ويتعلق األمر بإعانات مالية مرصودة ل غراض التالية:
 بناء دار اقتصادية للسكن الخاي أو اقتناء ارض لبناء سكن اقتصادي أو القتنائه؛ شراء آالت التقويم أو التعويض؛ مواجهة حاالت اجتماعية عسيرة؛ -إحدا

أو توسيع مشروع اقتصادي أو تعاونية؛

 وفاة المقاوم أو المقاومة.وفي ما يلي ا عانات المالية المخولة للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير:

اإلعانة على السكن :واصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر تقــديم إعانــات ماليــة
للمنتمين من ذوي الدخل المحدود واألدنى من أجل تمكينهم من اقتناء بقع أرضية أو شقق ســكنية
أو بنـــاء دور ســـكنية اقتصـــادية ،طبقـــا لمقتضـــيات المرســـوم رقـــم  2.04.892بتـــاريء 24
فبرايــر 2006المشــار إليــه أعــاله الــذي يــني علــى اســتفادة قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحرير وأراملهم الذين ال يتجاوز دخلهم الشهري أربعة آالف  )4.000درهــم وغيــر المــالكين
لسكن في ملكهم الخاي ،من إعانة لبناء سكن اقتصادي أو القتنــاء أرض لبنــاء ســكن اقتصــادي
أو القتنائه .ويحدد مبل ا عانة في 20 %من التكلفة ا جمالية لعملية البنــاء أو االقتنــاء علــى أن
ال يتعدى مبل ا عانة أربعين ألف  )40.000درهم.
وبــالرغم مــن برمجــة هــذه العمليــة ضــمن ميزانيــة المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير منذ السنوات األولى حداثها وعلى امتداد مخططات التنمية االقتصــادية
واالجتماعية التي اعتمدتها بالدنا،فان هذه العملية لم تعرف ارتفاعا نسبيا مقبــوال إال منــذ صــدور
المرسوم السالف الذكر.
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وهكــذا ،فقــد تمــت االســتجابة برســم ســنة  2021ل  16ملفــا بغــالف مــالي يقــدر ب
 550.000درهم.وبذل يصل إجمــالي الملفــات التــي تمــت االســتجابة لهــا  1570ملفــا بغــالف
مالي بل  35.335.222,00درهم.
وعالوة على ذل  ،ووفقا التفاقية التعاون والشراكة الموقعة مع مجموعــة العمــران بتــاريء
 17يوليوز 2008والتي تتوخى مقاربة جديدة لتمكين المنتمين ألسرة المقاومــة وجــيش التحريــر
وذوي حقوقهم الذين ال يتوفرون على سكن رئيسي من االســتفادة مــن المنتــوج الســكنى لمؤسســة
العمران،تواصل المندوبية السامية لقدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر مســاعيها الحثيثــة
لالســتجابة للطلبــات المقدمــة مــن لــدن المنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر بمــا فــي ذلـ
الطلبــات الشخصــية ل شــخاي الــذاتيين أو فــي إطــار وداديــات وتعاونيــات ســكنية تــؤمن لهــم
االستفادة من مزايا وتسهيالت تفضيلية.

اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن:
تكريســا لقــيم التضــامن والتكافــل ومــؤازرة أرامــل وأســرالمتوفين مــن قــدماء المقــاومين

،

وأعضـاء جيش التحرير واصلت المندوبية السامية لقدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر

،

تحمل جزء من مصاريف دفن قدماء المقــاومين وأعضـــاء جــيش التحريــر المتــوفين إذ تســتفيد
األرملة المتوفى عنها زوجها المقاوم من إعانــة علــى تحمــل جــزء مــن مصــاريف الــدفن مبلغهــا
أربعة أالف ) 4000درهم يوزع بالتساوي بين األرامل في حال تعددهن .ويمــنح نفــس المبلـ
لــزوج المــرأة المقاومــة عنــد وفاتها،تطبيقــا لمقتضــيات المرســوم رقــم  2.04.892بتــاريء 24
فبراير  2006السالف الذكر.
وقد شرع في تخويل هذه ا عانة منذ سنة  1977حي لم يكن يتعدى حينهــا مبلـ ا عانــة
 500درهم ليصل حاليا إلى  4000درهم.وتعمل مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير سنويا على رصــد االعتمــادات الماليــة الضــرورية والكافيــة لالســتجابة
لجميع الطلبات المقدمة في هذا المضمار ،حي اســتفادت هــذه الســنةمامجموعه 478أرملــة مــن
غالف مالي إجمالي بل  1.750.000,00درهم ليصل العدد ا جمالي ل رامل اللواتي اســتفدن
مــن ا عانــة علــى تحمــل مصــاريف الــدفن إلــى ،15.820وذلــ بغــالف مــالي إجمــالي بلــ
 43.139.510,00درهم.
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اإلسعاف ـ ـ ــات:وفي سياق الرعاية االجتماعيــة التــي توليهــا المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جــيش التحريــر لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وذوي حقــوق المتــوفين منهم،يــني
المرسوم رقم  2.04.892بتاريء  24فبرايــر 2006الســالف الــذكر علــى أن قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحريــر وأراملهــم يســتفيدون مــن إعانــات ماليــة علــى شــكل إســعافات لمواجهــة
حاالت العوز المادي والعسر االجتماعي التي تثبتها الوثائق والمستندات ا دارية التي يدلون بهــا
مع طلباتهم.
وهكذا وبرسم سنة  ،2021تمكنــت مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء

،

جيش التحرير بفضل االعتماد المالي األصلي المرصود بالميزانية من تلبيــة  2250طلبــا تقــدم
به عدد من المنتمين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر مــن ذوي االحتياجــات وفــي حالــة العســر

،

المادي واالجتماعي وذل بغالف مالي إجمالي بل

 2.250.000,00درهما.

املنافــع واالمتي ــازات العي ي ـ ــة :-1رخـ ــص النق ــل العمــومــي:
تواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر العمــل علــى تتبــع ملــف
رخي النقل العمومي بما يجب من العناية وا حاطــة .وتعتبــر رخــي النقــل العمــومي مــن أهــم
االمتيازات التي يستفيد منها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وتتوزع هذه الرخي بين رخي نقل المسافرين ورخي نقل البضائع من جانب و رخــي
سيارات ا يجار من جانب ثاني.

أ) -رخص نقل املسافرين ورخص نقل البضائع.
يفــوق عــدد الــرخي الممنوحــة  892رخصــة يســتفيد منهــا  1706مــن قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير وهي تتوزع على الشكل التالي:
 124رخصة للنقل العمومي للمسافرين يستفيد منها  952مقاومة ومقاوما؛ 282رخصة للنقل المزدوج يستفيد منها  289مقاومة ومقاوما؛ 486رخصة لنقل البضائع استفاد منهــا  465مقاومــة ومقاومــا قبــل تحريــر قطــاع النقــلالعمومي للبضائع.
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ومعلوم أن هذا الملف الــدقيق والمعقــد أولتــه المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جيش التحرير أهمية بالغة والسيما تدبير وضع الرخي المتوقفة أوغيــر المســتغلة حيـ عقــدت
عدة جلسات عمل مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستي والماء  -قطاع النقــل  -لمناقشــة
ومعالجة هذه الحاالت،أسفرت عن اتفاق بإحدا

لجنة تقنيــة مختلطــة لتــدارس موضــوع رخــي

،

النقل العمومي للمسافرين المتوقفة أو غير المستغلة ودون الحد األدنى للكفاية والمخولة لــبعض
قدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر .وتبعــا لــذل ،قامت اللجنــة التقنيــة المشــتركة بدراســة
الحــاالت المعروض ـة عليهــا بحي ـ تــم البــت فــي  42حالــة مــن أصــل  77آنــذا وأصــدرت
14مقتطف قرار معدل بمقاييس تمديد وتحســين الخطــوط المشــمولة بهــذه الــرخي علــى أن يــتم
إصدار الباقي الحقا.
وقد تم االتفاق بعد ذل على مواصلة اللجنة التقنية أشغالها بدراسة الحاالت المتبقيــة وعــددها
 35خطا .إال أن هذه اللجنة لم تعقد منذئذ أي اجتماع لها.
وبوجه عام ،فان مجموع الحاالت العالقة لرخي نقــل المســافرين المتوقفــة أو المســتغلة دون
الحد األدنى للكفاية يصل إلى  112حالة.
وتجدر ا شارة إلى أن مصالح المندوبية السامية لقدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
وجهت رسائل عدة وقامت باتصاالت متكــررة مــع مصــالح وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتي
والماء  -قطاع النقل  -من أجل النظر في إمكانية مواصلة اللجنة ألشغالها قصــد تســوية الحــاالت
العالقة .إال أ نه لم تتم االستجابة لطلب المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
بحجة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستي تعمــل حاليــا علــى وضــع تصــور شــمولي صــالح

،

وتأهيل ومراجعة منظومة النقل العمومي للمســافرين عبــر الطــرق بهــدف تحديــد قواعــد عادلــة
وشفافة ومعايير موضــوعية لولــوج المهنــة تتــوخى تحقيــق شــروط المنافســة الشــريفة والســالمة
الطرقية.
وفي انتظار استكمال مراحل مشروع إصالح هذه المنظومة ودخوله حيز التنفيذ،فان مصــالح
الوزارة ليس بإمكانها في الوقت الراهن البت في أي طلب يتعلــق بتمديــد الخــط المــرخي بــه أو
بتغيير مساره.
هذا وقد سبق رفع ملتمسين اســتعطافيين علــى أنظــار الــديوان الملكــي قصــد تســوية وضـعية
استغالل النقل العمومي للمسافرين والبضائع المتوقفة وغير المستغلة.
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وفيما يتعلق بوضعية رخي النقل العمومي للبضائع،فقد حظيت بما يجب من العناية والتتبع،
على اثر صدور الظهير الشريف رقم  1.00.23الصادر فــي  9ذي القعــدة 15 1420فبرايــر
 ) 2000بتنفيذ القانون رقم  16.99القاضي بتغيير وتتمــيم الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.260
الصادر في  12نــونبر  1963بشــان النقــل بواســطة الســيارات عبــر الطــرق حيـ تمــت وقتهــا
مراسلة السيد الوزير األول بتاريء  17مارس 2003يجاد حل مالئم وممكن يضمن لمجموعة
من المنتمين ألسرة المقاومة وجــيش التحريــر وذوي حقــوقهم والبــال عــددهم 465مــن المنتمــين
المســتهدفين بتحريــر قطــاع النقــل العمــومي للبضــائع  ،وضــعية ماديــة ال تقــل عــن وضــعيتهم
المكتسبة بالنظر ألوضاعهم االجتماعية والصحية والماديــة.كما وجهــت رســالة ثانيــة إلــى الســيد

،

الوزير األول حينها بتــاريء  4فبرايــر  2004عقــب جلســة عمــل تفضــل الســيد الــوزير األول
بعقدها مع الســيد المنــدوب الســامي لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر يــوم  29غشــت
 2003والتي تم االتفــاق فيهــا علــى اعتمــاد إجــراء تعــويض المنتمــين المتضــررين مــن تحريــر
القطاع برخي سيارات األجرة المخولة من لــدن مصــالح وزارة الداخليــة ،وذلـ فــي العمــاالت
وا ألقاليم التي يمكن أن تستوعب قــدرا إضــافيا مــن الــرخي الجديــدة بــدون أن يــؤثر ذلـ علــى
التوازن الضروري بين العرض والطلب.
وفيما يخي رخي النقل المزدوج ،فان ا شــكال الــذي يطرحــه هــذا الصــنف مــن الــرخي
يتجلى في كون بعض المستفيدين منه ال يتمكنون من استغالل الخطوط الممنوحــة لهم،إمــا بســبب
قصر الخطوط المرخي بها أو انعدام طرق معبدة بين نقطتــي االنطالقــة والوصــول وقلــة عــدد
المسافرين بمسارات هذه الخطوط وارتفاع مصاريف االستغالل وعدم تــوفر ا مكانيــات الماديــة
القتناء وسائل النقل المزدوج التي يمكن تسخيرها في هذا المجال وعدم ا قبال علــى كرائهــا مــن
لدن األغيار.
و بالنظر إلــى أن إصــدار الــرخي الممنوحــة يــتم وفقــا لحاجيــات ا قلــيم فيمــا يتعلــق بالنقــل
المزدوج الرابط بين المدن والقرى المجــاورة وضــرورة تغطيــة جميــع أنحــاء ا قلــيم وأن تغييــر
نقط انطالق الرخي من شانه أن يؤدي إلى تكديسها في أماكن وإفراغها فــي أمــاكن أخرى،ممــا
قد يترتب عنه إخالل في تنظيم سير هذا المرفق،فقد تعــذرت تســوية بعــض الحــاالت المطروحــة
رغم المجهودات والمساعي الحثيثة المبذولة في هذا الشأن.

ب)-رخص سيارات اإليج ـ ــار:
يندرج استغالل رخصــة ســيارة ا يجــار ضــمن ســلة االمتيــازات والمنــافع المخولــة للمنتمــين
ألسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الفائقة التي يحظى بها أفرادها عرفانا بخــدماتهم
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،

الجلى وتضحياتهم الجسام المشهود بها إبان فترة الكفاح الوطني من أجــل الحريــة واالســتقالل
والوحدة .وتؤطر هذا االمتياز مقتضيات الظهيــر الشــريف رقــم  1.63.260بتــاريء  12نــونبر
 1963المتعلق بالنقل بواسطة الســيارات عبــر الطــرق الــذي يخــول لــبعض الفئــات االجتماعيــة
وضمنها أسرة المقاومة وجيش التحرير امتياز استغالل رخي سيارات ا يجار.
ووعيا من المندوبية السامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر بمــا تشــكله رخــي
سيارات ا يجار من امتياز عيني يــؤمن عائــدا قــارا لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
وذوي حقوقهم ،و إدراكا منها ل وضاع المادية واالجتماعية واألحــوال المعيشــية ألرامــل قــدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحريــر اللــواتي يجــدن أنفســهن بعــد وفــاة رب العائلــة فــي حالــة مــن
الضائقة المالية والعسر االجتمــاعي ،مــا يجعلهــن فــي حاجــة ماســة وملحــة إلــى تحويــل االمتيــاز
لفائدتهن على وجه األولوية والسرعة .وعمال بدورية السيد وزير الداخليــة عــدد  656المؤرخــة
في  24يونيو  2002المتضمنة قرار رفع منع تحويل سيارة ا يجار لفائدة أرامــل وذوي حقــوق
قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر اللــواتي والــذين هــم فــي حالــة عســر وال يســتفدن أو
يســتفيدون مــن امتيــازات أخرى،واصــلت المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحرير جهودها ومســاعيها مــن اجــل اســتمرار اســتغالل هــذا االمتيــاز الــذي يعتبرفــي تقــديرها
امتيازا مكتسبا يؤمن عائدا قارا ومصدر عيش للمستفيدين منه.
وهكــذا بلـ عــدد الــرخي التــي تــم تحويلهــا لفائــدة أرامــل وأبنــاء وبنــات قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحريــر 176 ،رخصــة فــي ســنة  2021وإلــى حــدود تاريخــه ،ليصــل بالتــالي
مجموع الرخي المحولة إلى  3694مــن أصــل  9119رخصــة ســيارة األجــرة مخولــة بصــفة
عامة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوق المتوفين منهم.

استغالل مربعات بأسواق الجملة لبيع الخضر والفوا ه واألسماك :يعتبر استغالل مربعات أسواق الجملة لبيــع الخضــر والفواكــه مــن بــين االمتيــازات والمنــافع
العينية المخولة قانونا لقدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم
 1.68.008المؤري في  2رمضان  7 1381فبراير  )1962فــي شــان تخويــل مهــام وكــالء
أسواق الجملة بالجماعات الحضرية.
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ويحدد قرار السيد وزيــر الداخليــة بشــان وضــع قــانون أساســي لــوكالء أســواق بيــع الخضــر
والفواكه بالجملة وأسواق السم الكائنة بــدائرة الجماعــات الحضــرية وكــذا وضــع نظــام خــاي
بتل األسواق  ،كيفيات تدبير هذه األسواق والشروط المؤهلة لشغل منصب وكيل.
وفي هذا المضمار،تحري المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر عنــد
انتهاء مدة صالحية الوكالة المحــددة فــي ثــال

،

ســنوات علــى تزكيــة ترشــيح قــدماء المقــاومين

وأعضاء جيش التحرير الراغبين في شغل مناصب وكالء أسواق الجملة لبيــع الخضــر والفواكــه
وأسواق السم ،وتعرض هذه الترشيحات على أنظار لجنــة إداريــة مركزيــة للبــت فيهــا واقتــراح
إسنادها اعتمادا على معايير موضوعية تأتي في مقدمتها الوضعية المادية واالجتماعية والعائليــة
للمرشحين.
وبرسم سنة  2021إلى حدود متم شــهر أكتوبر،عملــت المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير على تجديــد وكالــة  11مــن قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
بأسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه وأسواق السم عبر التراب الوطني.
وسعيا إلى إعطاء ديناميــة جديــدة لتــدبير أســواق الجملــة،تحري مصــالح المندوبيــة الســامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تتبع مشروع التدبير المفوض ألسواق الجملة لبيع
الخضر والفواكه ولبيع األســما الــذي ســيمكن الــوكالء الحــاليين ألســواق الجملــة مــن االحتفــاظ
بدخلهم الصافي في إطار صندوق خــاي للــدعم،عالوة علــى تــأمين رصــيد مــالي فــائض للــدعم
االجتماعي للفئــات ذات الــدخل المحــدود ومــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن قــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير وأرامل وذوي حقوق المتوفين منهم.
وتتشكل مصادر الصندوق الخاي للــدعم الــذي تقترحــه هــذه المؤسســة مــن عائــدات أســواق
الجملة في حال إخضاعها لنظام التدبير المفوض الذي من شــانه ضــمان حســن التــدبير وشــروط
الشفافية والحكامة الجيدة وبالتالي الرفع من مستوى الكفاءة والعائــد المــالي وكــذا إتاحــة فــوائض
مالية ترصد لدعم أوسع الفئات االجتماعية من ذوي االحتياجــات والــدخل المحدود،لتلبيــة طلبــات
الدعم والمساعدة التي يتقدم بها المنتمــون ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر الــذين يوجــدون فــي
وضعية العوز المادي و العسر االجتماعي.
وتجدر ا شارة إلى أن مصالح المندوبية السامية لقدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
عملت برسم سنة  2018على عرض الموضوع من جديد على مصالح وزارة الداخلية بموجــب
رسالتيها عدد  1810بتاريء  12ابريل  2018وعدد  4256بتاريء  17شتنبر  2018و ذلـ
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من اجل تسوية ملف التصور المقترح للتــدبير المفــوض ألســواق الجملــة لبيــع الخضــر والفواكــه
واألسما بما يحقق المقاصد المرجوة منه.

 التخفي ــض م ــن تسعي ـ ـرات النقـ ــل :في سياق ا جراءات المتخذة لمــنح تخفيضــات فــي تســعيرات وســائل النقــل لفائــدة المنتمــين
ألسرة المقاومة وجيش التحرير ،تستصدر مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضــاء
جيش التحرير لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر بطاقــات للتجــول عبــر القطــارات
تخول لحامليها من المقاومين وأعضاء جيش التحرير تخفيضــا بنســبة  %50ول رامــل واألبنــاء
وتخفيض بنسبة .30%
وقــد تــم برســم ســنة  2021انجــاز 119بطاقــة للتجــول عبــر القطــارات تخــول لحامليهــامن
المقاومين وأعضاء جيش التحرير التخفيض المستحق والجاري به العمل لفائــدة المنتمــين الســرة
المقاومة وجيش التحرير.

سن ــدات التوفي ــرالوان ـ ــي :وفي نطاق التعاون القائم بــين المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
ومؤسسة بريد المغرب،تعمل هذه المؤسسة على تخصيي سندات للتوفير الوطني تمكن من فــتح
حساب بريدي لفائدة أبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناســبة إحيــاء ذكــرى
ملحمــة ثــورة الملـ والشــعب فــي كــل ســنة،لتحفيزهم علــى االجتهــاد والتحصــيل فــي مســاراتهم
الدراسية.
وهكذا استجابت مؤسسة بريد المغــرب مشــكورة لطلــب المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضــاء جــيش التحريــر بتخصــيي  120ســندا للتــوفير الــوطني لفائــدة أبنــاء وبنــات قــدماء
المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر بغــالف مــالي بلـ  120.000درهــم  ،أي بمعــدل 1000
درهم للسند الواحد.

 أداء مناس ــك الح ـ ـ ـ ـ :وفيما يخي إيفاد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ألداء مناسـ الحــج ،فــإن موســم
الحج لهذه السنة تم إلغاءه جراء انتشار وباء كورونا كوفيد  19وبالتالي وبصفة استثنائية ،لم تــتم

،

عملية الحج لهذه السنة .وللتذكير فإن عدد قدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر الموفــدين
ألداء مناس الحج إلى غاية تاريخه وصل ما مجموعه  1084منتمية ومنتميا.
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التعويض ــات املالي ــة واملعاشي ــة:راتب مع ــاش العط ــب:كمــا هــو معلوم،أحــد

راتــب معــاش العطــب المخــول لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش

التحرير بموجب الظهيــر الشــريف رقــم  1.59.075المــؤري فــي 16رمضــان 1378هـــ 16
مارس1959م) بشان نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصــولهم
والذي يقضي بمنح معاش الزمانة لحاملي صفة مقاوم تطبيقا لمقتضيات الظهير الشــريف بمثابــة
قانون رقم  1.75.381بتــاريء  9شــعبان  1396هجريــة الموافــق ل 6غشــت  1976ميالديــة
الذي يغير ويــتمم بموجبــه الظهيــر الشــريف رقــم  1.59.075الصــادر فــي  6رمضــان 1378
هجريــة الموافــق ل 16مــارس  1959ميالديــة.ويتعلق األمــر بمــن أصــيبوا بزمانــة مــن جــراء
عاهات ناتجة عن مشاركتهم لغاية وطنية في الحواد

التي وقعــت فيمــا بــين  15غشــت 1953

وفاتح ابريل .1960ويتم تحويــل هــذا المعــاش فــي حالــة وفــاة المقــاوم إلــى األرملــة شــريطة أن
تتجاوز نسبة العجز الممنوح للمقاوم المتوفى نسبة .60%وإذا تعلــق األمــر بمقــاومين استشــهدوا
مــن جــراء مشــاركتهم لغايــة وطنيــة فــي الحــواد التــي جــرت خــالل الفتــرة مــا بــين  1953و
 ،1960فإن األرامل واليتامى المعنيين يستفيدون من المعــاش الممنــوح للمصــاب بزمانــة تصــل
نسبتها إلى .% 100
وإذ أنهت اللجنة المختصــة بمــنح معاشــات العطــب أشــغالها منــذ ســنة  2005حيـ أســفرت
نتائجها عن تخويل 25618معــاش مــا بــين رئيســي وفرعي،واصــلت المندوبيــة الســامية لقــدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير جهودها مــن اجــل تحويــل االســتفادة مــن معــاش العطــب إلــى
أرامل قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المستفيدين منها بنسبة عجــز تســاوي أو تفــوق%
.60

من ــح التعوي ــض اإلجمال ــي:تواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جهودها من اجل تخويــل
منح التعويض ا جمــالي لطالبيهــا المســتوفين للشــروط المنصــوي عليهــا فــي الظهيــر الشــريف
بمثابة قانون رقم  1.76.534المــؤري فــي  15شــعبان  12 1396غشــت  ، )1976والــذي
يقضي باســتفادة قــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر حــاملي صــفة مقــاوم ،طبقــا للظهيــر
الشريف رقم  1.59.076الصادر في فاتح رمضــان 11 1378مــارس )1959بتخويــل صــفة
مقــاوم حســبما وقــع تغييــره وتتميمــه ،مــن تعــويض إجمــالي ســنوي وفــي حالــة الوفــاة أراملهــم
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وأيتامهم.كما تستفيد من منحة التعويض ا جمالي أرامل وأيتام قدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحريــر الــذين استشــهدوا جــراء مشــاركتهم لغايــة وطنيــة فــي الحــواد التــي وقعــت فيمــا بــين
15غشت  1953وفاتح ابريل .1960
ويشترط في الحصول على منحة التعويض ا جمالي أن ال يكــون األشــخاي المعنيــون بهــا
يتوفرون على منافع سنوية تتجاوز المبل المطابق للمرتب األساســي المتعلــق بــالرقم االســتداللي
 235والمحدد مبلغه حاليا في  18.194,16درهم سنويا.
وهكذا وبرسم سنة  2021وإلى غاية تاريخه ،واصلت لجنــة التعــويض ا جمــالي أعمالهــا
بدراسة الملفات المحالة عليها حي أسفرت نتائج المداولة التي شملت  53ملفــا معروضـا عليهــا
بقبولها كاملة وبالتالي أصبح تعــداد الحاصــلين علــى منحــة التعــويض ا جمــالي إلــى حــدود اآلن
 20023ما بين رئيسي وفرعي.
وتجدر ا شارة إلــى أن الفصــل  19مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قــانون رقــم 1.76.534
المشار إليه أعاله  ،يخول للصندوق المغربي للتقاعد صالحية استصدار في بداية كــل ســنة ،كــل
رسم أو وثيقة يراها الزمة وضرورية لتقــدير الحالــة االجتماعيــة للمســتفيد مــن منحــة التعــويض
ا جمالي ،ومن تم النظر في مــا إذا كانــت المنــافع الســنوية التــي يســتفيد منهــا ال تتجــاوز المبلـ
المطابق للمرتب األساسي المتعلــق بــالرقم االســتداللي  235والمحــدد فــي  18.194,16درهــم
سنويا الستمرار صرف المنحة.
وفــي هــذا المضــمار،عملت مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
ا لتحرير والصندوق المغربي للتقاعد على انجاز المراقبة السنوية للدخل برســم ســنة .2020وقــد
مرت العملية في ظروف جيدة بفضل التعاون المستمر بين المندوبية الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضاء جيش التحرير والصندوق المغربــي للتقاعــد والمتمثلــة فــي تبــادل المعطيــات والبيانــات
معلوماتيا بين ا دارتين تيسيرا ألمور المنتمين.
كمــا حرصــت،في إطــار تتبــع مختلــف عمليــات المراقبــة التــي يجريهــا الصــندوق المغربــي
للتقاعد على المعاشات،على إخبار جميع قدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــروذوي حقــوق
المتوفين منهم الذين خضعوا للمراقبة السنوية على شهادة الحياة وعلى عــدم الــزواج برســم ســنة

،

 2021بضرورة موافاة الصندوق المغربي للتقاعــد بالوثــائق الضــرورية فــي اآلجــال المحــددة
تفاديا لتوقف صرف مستحقات راتب التعويض ا جمالي.
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ومما تجدر ا شــارة إليــه أنــه منــذ ســنة ، 2017بــدأ العمــل بنظــام معلومــاتي جديــد لتبــادل
المعطيات والبيانات بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر والصــندوق
المغربــي للتقاعــد ،أكثــر إحاطــة ونجاعــة ويقضــي بتجــاوز نــواقي النظــام الســابق ويســتجيب
النتظارات وتطلعات المندوبية الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر والصــندوق
المغربي للتقاعد فيما يتعلق بتتبع مستحقات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشــكل دقيــق
ومضبوط من راتب التعويض ا جمالي.

،

ومواصلة لهذه الجهود تم خالل هذه السنة توقيع اتفاقية للتعــاون والشــراكة مــع الصــندوق
المغربي للتقاعد بتــاريء 28مــاي  2021والتــي تتــوخى مقاربــة جديــدة تتــوخى ا يــداع والتتبــع
االلكتروني لملفات الوفيات وتحويل معاش العطب ومنحة التعويض ا جمالي عبــر مســطحة «
»  E-retraite CMRلتمكــين المصــالح المركزيــة والالممركــزة مــن تتبــع وضــعية ملفــات
المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم بشكل دقيق ومضبوط.
وتفعــيال ألحكــام القــانون رقــم  55.19المتعلــق بتبســيط المســاطر وا جــراءات ا داريــة،
واســتنادا علــى منشــوري الســيد رئــيس الحكومــة عــددي  2020/20و  2021/06المــؤرخين
على التــوالي فــي  21دجنبــر  2020و  22مــارس  2021بتفعيــل مقتضــيات القــانون الســالف
الذكر ،وكذا دورية السيد وزير الداخلية رقم  D - 2794بتاريء  21أبريــل  ،2021والمــذكرة
الصــادرة عــن الصــندوق المغربــي للتقاعــد عــدد  21/028بتــاريء  12مــاي  ،2021عملــت
مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على ضبط وحصر الخــدمات
ا دارية المقدمة واعداد دليل الوثائق والمستندات التي يتعين على مرتفقيها مــن قــدماء المقــاومين
وأعضاء جــيش التحريــر وذوي حقــوقهم ا دالء بهــا ،بشــأن تكــوين ملــف االســتفادة مــن المنــافع

،

واالمتيازات والخدمات المخولة لهم قانونا وذل تجسيدا لقيم الشفافية ومبدإ الثقــة بــين المرتفــق
وا دارة وتبسيط المساطر وا جراءات المتعلقة بالقرارات ا دارية.

المح ة الثالث  :ـدبير الم اةد البشرية والمالية والتدابير التشريعية
والتنظيمية ومراقبة التدبير
 – 1ـدبير الم اةد البشرية:
ال تتوانى مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن
االستمرار في تدبير مواردها البشرية برؤية تنشد التوفيق بين ما تعرفه هذه الموارد من
تناقي مستمر نتيجة وصول الرعيل األول و ما بعده من الموظفين للسن القانونية لتحالة
198

السنة المالية
2022

،

على التقاعد من جانب وندرة المناصب المالية المخصصة للقطاع إن لم نقل انعدامها في
بعض السنوات وتنامي وتيرة إنشاء وافتتاح فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير
بعدد من عماالت وأقاليم المملكة من جانب ثاني .ولهذه الغاية ،تمت مواصلة العمل على
توفير آليات جديدة للرفع من القدرات التدبيرية لهذه الموارد البشرية وتحسين وتجويد أداء
المرفق العام خدمة ألسرة المقاومة وجيش التحرير  ،وأخذا بعين االعتبار ا كراهات التي
فرضتها ظروف جائحة كورونا كوفيد  19هذه السنة ،ويمكن بسط حصيلة تدبير الموارد
البشرية في المحورين التاليين:

أوال :ـدبير المساةات المبنية لأل ر والم ظفين واألع ان:
قامــت مصــالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،عمــال
بالمقتضـــيات التشـــريعية والتنظيميـــة والمســـطرية الجـــاري بهـــا العمـــل ،بإنجـــاز حـــوالي
ثالثمائة وستين  )360قرارا إداريا همت المجاالت التالية:

 .1الحركية اإلداةية والتعيين ف

مناصب المسؤولية :

تواصـــل مصـــالح المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر
إعمـــال مبـــادض ومقتضـــيات المرســـوم رقـــم  2.11.681المـــؤري فـــي  25نـــونبر2011
بشــأن كيفيــات تعيــين رؤســاء األقســام والمصــالح بــا دارات العموميــة  ،حيــ بــادرت
نة والتــي اســتفاد
لس
إلــى تنظــيم عمليــة الحركيــة العاديــة مــع نهايــة شــهر يونيــو مــن هذه ا
منهــا برســم ســنة  2021اثنــان وثالثــون  )32موظفــا و موظفــة وكــذا تــم ا عــالن عــن
الترشــيح والتبــاري لشــغل مناصــب المســؤولية وفــق المبــادض التــي تنبنــي علــى الكفــاءة
والقدرات المهنية والعلمية والمعرفية للمرشحين كلما دعت الضرورة.
وفــي انتظــار تفعيــل قــرار الســيد رئــيس الحكومــة بتنزيــل التنظــيم الجهــوي الجديــد
ة للمندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر
مر كز
م
لال
للمصـــالح ا
والــذي وجــب التــذكير بأنــه ســيمكن مــن االرتقــاء بــاثني عشــر  )12نيابــة إقليميــة إلــى
مســتوى نيابــة جهويــة وكــذا بعشــر وحــدات إداريــة قائمــة الــذات إلــى درجــة نيابــة إقليميــة،
فقــد تــم إصــدار أربــع  )04قــرارات لفــتح بــاب الترشــيح لشــغل منصــب رئــيس مصــلحة
للــذين يشــغلهما
التشــريع والمنازعــات ومنصــب نائــب إقليمــي بكــل مــن تزنيــت وطاطــا ا
متصــرفان مــن الدرجــة الثانيــة مــن األطــر الشــابة والواعــدة بالمندوبيــة الســامية لقــدماء
المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر بموجــب قــراري تعيــين تــم التأشــير عليهمــا مــن لــدن
مصــالح الخزينــة الوزاريــة وكــذا إصــدار قــرار تعيــين نائــب إقليمــي بزاكــورة بعــد شــغوره
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وقـــرار تعيـــين مكلـــف بالمكتـــب المحلـــي للمندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء
جيش التحرير بالعرائش.

 .2ال ضعيييييييات اإلداةييييييية :
تمــت معالجــة كافــة الوضــعيات اإلدارية المســجلة وفقــا للمســاطر القانونيــة الجــاري
بهــا العمــل .وهكــذا ،جــرت تصــفية معاشــات المــوظفين المحــالين علــى التقاعــد برســم ســنة
للـــذين بلـــ عـــددهم إثنـــي عشـــر  )12موظفـــا تـــم إعـــداد ملفـــاتهم الخاصـــة
 2021وا
بالتقاعـــد وإحالتهـــا علـــى مصـــالح الصـــندوق المغربـــي للتقاعـــد داخـــل اآلجـــال القانونيـــة
قصــد تصــفيتها .كمــا تــم إعــداد خمــس  )05قــرارات بتمديــد حــد الســن القانونيــة لتحالــة

،

علـــى التقاعـــد عقـــب استصـــدار موافقـــة الســـيد رئـــيس الحكومـــة .كمـــا عملـــت مصـــالح
المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر علــى تســوية الوضــعيات
العائليـــة بواقـــع أربعـــة وأربعـــين  )44حالـــة بـــين زواج أو ازديـــاد أو حضـــانة وتتبـــع
الــرخي المرضــية متوســطة وطويلــة األمــد بتنســيق مــع المجلــس الصــحي التــابع لــوزارة
ما عية وتفعيـــل المراقبـــة ا داريـــة والطبيـــة فـــي أغلـــب حـــاالت
لر عاية االجت
الصـــحة وا
المــوظفين الــذين يــدلون بشــهادات طبيــة تضــعهم فــي رخصــة مــرض قصــيرة األمــد مــع
مـــا يســـتتبع ذلـ ـ مـــن اقتطـــاع مـــن األجـــرة إذا ثبـــت أن المعنيـــين بـــاألمر ال يســـتعملون
رخصهم من أجل العالج.
وفـــي ســـياق تـــدار مـــا نـــتج عـــن تأجيـــل تســـوية وضـــعية الترقيـــات بســبب جائحـــة
فيـــروس كورونـــا المســـتجد كوفيـــد  ، 19عملـــت مصـــالح المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء
المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر علــى تســوية جميــع الترقيــات برســم ســنتي 2019
و 2020حيــ وصــل عــدد المســتفيدين مــن الترقيــة فــي الدرجــة باالختيــار برســم ســنة
 2019ســـتة  )06مـــوظفين وعـــن طريـــق امتحـــان الكفـ ـاءة المهنيـــة إلـــى خمســـة )05

،

ن عــدد المــوظفين الــذين تمــت تــرقيتهم فــي الدرجــة
مــوظفين .وبرســم ســنة  2020فإ

باالختيــار،

و صل إل ى ســبعة  )07مــوظفين فيمــا تمــت ترقيــة موظــف واحــد بالتســقيف

ابتـــداء مـــن  01ينـــاير  2021وعـــن طريـــق امتحـــان الكفـــاءة المهنيـــة عشــــرة )10
مــوظفين .وفيمــا يتعلــق بالترقيــة فــي الرتبــة ،فــإن المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين
وأعضــاء جــيش التحريــر قــد عملــت علــى تســوية جميــع الترقيــات التــي وصــل عــددها
برســـم ســـنتي  2019و  2020إلـــى مئتـــين وثالثـــة و ثالثـــين  )233حالـــة فـــي مختلـــف
الـــدرجات والرتـــب بمـــا فيهـــا عمليـــة ترســـيم المـــوظفين الـــذين كـــانوا متمـــرنين والبـــال
عددهم اثنين وعشرين  )22موظفة و موظفا.
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 .3ـحديييييث وـط يييير الكفيييياءات للميييي اةد البشريييييية:
وفــي ســياق ســعيها للتــوفر علــى مــوارد بشــرية قــادرة علــى التــأقلم مــع المتغيــرات
والمســتجدات التــي يعرفهــا حقــل الوظيفــة العموميــة ،وضــء دمــاء جديــدة لكســب رهانــات
التحــــدي واالســــتجابة للمتطلبــــات المتجــــددة المرتبطــــة بمحــــيط المؤسسة،واصــــلت
المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر مجهــود تعزيــز مواردهــا
البشـــرية بـــأطر شـــابة ذات قـــدرات وإمكانيـــات علميـــة وأكاديميـــة للعمـــل فـــي األوراش
المفتوحـــة بهـــذه المؤسســـة وخاصـــة منهـــا ورش صـــيانة وتثمـــين الـــذاكرة التاريخيـــة
الوطنية بكافة مكوناته وأوجهه.
ومــع تنــامي مهامهــا وتوســع مجــاالت تــدخلها بعــد إحــدا

وافتتــاح عــدد كبيــر نســبيا

مــن فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر بعــدد مــن أقــاليم وعمــاالت المملكــة
وانخراطهـــا فـــي المشـــروع الـــوطني الهـــام المتعلـــق بتجميـــع األرشـــيف التـــاريخي الـــذي
يوثـــق لفتـــرة الكفـــاح الـــوطني مـــن اجـــل الحريـــة واالســـتقالل والوحـــدة الترابيـــة المـــودع
بمراكـــز األرشـــيف بالخـــارج ،غـــذت حاجيـــات المندوبيـــة الســـامية لقدمــــــاء المقـــاومين
وأعـضاء جيش التحرير إلى تنمية الكفاءات ماسة وملحة أكثر من ذي قبــل.
وهكذا عمــلت هذه ا دارة على ضء دماء جديدة في مواردها البشرية عــــبر توظـــــيف
عشرة  )10متصرفين من الدرجة الثانية تفوقوا في المباراة التي تم تنظيمها يوم  29نونبر
 2020مع الترخيي باستعمال المناصب المالية المخصصة لها برسم سنة  2021وتم
تخصيي أربعين  )40منصبا من ذوي االحتياجات الخاصة لفائدة المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير ،ضمنهم أربعة  )04متصرفين من الدرجة الثانية و ثالثة
نهم بالمصالح الالممركزة وثالثة متصرفين
ي
ي
وثالثين  )33متصرفا من الدرجة الثالثة تمت ع
من الدرجة الثالثة تم تعيينهم بالمصالح المركزية .وتطمح مصالح المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى إحدا

مزيد من المناصب المالية قصد تغطية

الخصاي الذي مازالت تعرفه فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في الوقت
الراهن دون الحدي

عن الفضاءات المزمع افتتاحها نهاية السنة الحالية أو بداية سنة 2022

على أبعد تقدير.

 .4العناية بالشؤون االجتماعية للم ظفين :
تولي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باستمرار الدعم
الضروري والالزم لجمعية األعمال االجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير لتمكينها من القيام بمهامها االجتماعية لفائدة الموظفين .وقد استمر
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تخصيي الدعم المالي للجمعية في حدود  400.000درهم لتمكينها من تمويل و تنفيذ جزء
من برنامج عملها والمتمثل في ضمان النقل الجماعي للموظفين وتأمين قروض استهالكية
بمناسبة األعياد الدينية ومنح للدخول المدرسي ومواصلة دعمها لتحقيق نظام تكميلي للتغطية
الصحية لفائدة منخرطيها .ولن تدخر المؤسسة جهدا لمعالجة كافة القضايا التي تستأثر
باهتمام الموظفين واألعوان ومد جسور الحوار والتواصل مع ممثلي الموظفين كقوة

اقتراحية،

تجسيدا لمبادض الحوار الجاد والبناء والمقاربة التشاركية وعالقات التعاون

االيجابي والمثمر.

التدابييييير التشريعييييية والتنظيمييييية :ووعيا منها بأهمية اتخاذ المبادرات وتنزيل ا صالحات التشريعية والقانونية لخدمة
الشأن العام والمرفق العام ألسرة المقاومة وجيش التحرير  ،أولت المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير عناية خاصة لمجال إثراء الترسانة التشريعية والقانونية
المؤطرة لقطاع المقاومة وجيش التحرير بالمزيد من النصوي القانونية والتنظيمية وتعديل
بعضها بما يكفل ويحقق األهداف التالية:
 النهوض باألوضاع المادية واالجتماعية واألحوال المعيشية لهذه الشريحةاالجتماعية الجديرة بموفور الرعاية واضطراد التكريم المعنوي والمادي؛
 تفعيل التوجهات والخيارات المعتمدة في برنامج العمل المرحلي لقطاع المقاومةوجيش التحرير برسم الفترة الثالثية ، 2021-2020
 االستجابة لمتطلبات اعتماد أنماط جديدة تتوخى وتتغيأ حسن تدبير المرفق العاموتأمين أساليب النجاعة والشفافية في التسيير والرفع من مستوى األداء وإرساء مبدأ الحكامة
الجيدة في هذا القطاع على هدي التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التوجيهات
الحكومية.

 م اكبة المقتضيات القان نية والض ابط التنظيمية الراةي ببا العمل.وهكذا ،تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم  2.03.544بتاريء  4ماي
 2004بمنح تعويضات جزافية ل ساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة
من لدن ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريء
الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية ،يتوخى تعديل مادتيه
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الرابعة والخامسة قصد تحديد بكيفية واضحة ودقيقة طبيعة ونوعية المهام المسندة ألعضاء
اللجنة العلمية االستشارية المنضوية بهذه ا دارة بالتنصيي – بدال من السهر على
ا صدارات والمنشورات – على قراءة األطاريح والمؤلفات والدراسات والمقاالت والسير
الذاتية المتعلقة بتاريء الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير من جانب  ،ومن جانب
ثاني  ،تقنين تخويل تعويض ألعضاء هذه اللجنة عن مهام قراءة الوثائق والمستندات وكل
المصادر التاريخية المكتوبة منها أو المرئية ذات الصلة بمالحم الحرية واالستقالل والوحدة.
وقد أحيل مشروع الني التنظيمي ألجل استكمال مسطرة المصادقة ،على أنظار
األمانة العامة للحكومة بعدما حظي بتأشيرة السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح ا دارة
بتاريء  24فبراير . 2020
وفي سياق التطابق مع أحكام مشروع المرسوم اآلنف الذكر وال سيما المادة
الخامسة منه  ،تم إ عداد مشروع قرار لرئيس الحكومة بتحديد معايير تخويل تعويض جزافي
ألعضاء اللجنة العلمية الموكول لها قراءة األطاريح والمؤلفات والدراسات والمقاالت والسير
الذاتية والوثائق المتعلقة بتاريء الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير.
كما تم إعداد  8قرارات بتفويض ا مضاء إلى بعض رؤساء األقسام والمصالح
با دارة المركزية والمشرفين على المصالح الالممركزة ممن شملتهم الحركية ا دارية في
مناصب المسؤولية ،تم نشر  5منـها بالـجريدة الرسمية ،وذل بهدف تيسـير وتـسريع إنجاز
مختلف العمليات المالية والمحاسباتية المرتبطة بصرف االعتمادات المرصودة بالميزانية
السنوية لقطاع المقاومة وجيش التحرير في مجاالت اختصاصات الوحدات ا دارية التي
يشرفون عليها ،وكذا تيسير وتسريع التأشير والتوقيع على جميع الوثائق ا دارية والمالية
الصادرة عنها.

 العالقة مع البرلمان :وترسيخا لروابط التواصل والتعاون مع المؤسسة التشريعية خدمة للشأن العام والمرفق
العام ألسرة المقاومة وجيش التحرير  ،تلقت مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير من لدن السادة النواب البرلمانيين خالل السنة التشريعية -2020
 2021من الوالية التشريعية  2021-2016سؤالين كتابيين حول

حصيلة المناصب

المالية المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية  2019لفائدة المندوبية السامية لقدماء
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المقاومين وأعضاء جيش التحرير و حصيلة المناصب المالية المحدثة برسم الميزانية العامة
للسنة المالية  2020لفائدة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .

ـف يض االعتميييييادات :وحرصا من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفي سعيها
والدؤوب على تطوير ميثاق العمل الجاد والبناء الذي تنهجه منذ سنة  ،2001والذي

الحثي

يقوم على تكا ثف الجهود والتنسيق بين مختلف مكونات هذه المؤسسة على المستوى
المركزي وعلى صعيد المصالح الالممركزة حول القضايا األساسية واألولويات الكبرى التي
تنبني عليها إستراتيجية عملها ،وفي سياق التوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الالمركزية
والالتمركز با دارات العمومية ،قامـــت المندوبيـــة السامية لقدمـــــاء المقاوميــن
وأعضــــاء جيش التحريــر خالل سنة  2021بتفويض اعتمادات مالية لحساب النواب
اآلمرين المساعدين بالصرف في إطار التدبير الالممركز بغالف مالي إجمالي بل
 2.166.766درهم.

جيييدول ـف ييييض االعتميييادات المالية خالل سنة . 2021
االعتماد املال املفوض
رت

املصالح اإلدارية الالممر زة

املجموع
ميزانية التسيير

ميزانية التجهيز

1

النيابة الجهوية بالعيون

23 000,00

0,00

23 000,00

2

النيابة الجهوية بكلميم

20 350,00

41 600,00

61 950,00

3

النيابة الجهوية بأكادير

44 530,00

131 910,00

176 440,00

4

النيابة الجهوية بطنجة

57 250,00

36 120,00

93 370,00

5

النيابة الجهوية ببني مالل

41 840,00

0,00

41 840,00

6

النيابة الجهوية بمرا ش

34 950,00

0,00

34 950,00

7

النيابة الجهوية بوجدة

38 200,00

18 310,00

56 510,00

8

النيابة الجهوية بالبيضاء أنفا

39 950,00

0,00

39 950,00

9

النيابة الجهوية بالرباط

33 400,00

0,00

33 400,00

10

النيابة الجهوية بفاس

49 300,00

0,00

49 300,00

11

النيابة الجهوية بالرشيدية

41 450,00

0,00

41 450,00
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النيابة الجهوية بالداخلة
املجموع

10 300,00

135 700,00

146 000,00

434 520,00

363 640,00

798 160,00

جدول الصفقات والطلبات العم مية:
أمكن خالل سنة  2021انجاز الصفقات العمومية التالية:
 -1صفقة بمبل 808.800,00درهم لطبع مؤلفات بالرسومات التوضيحية في حصتين مجزئتين:
الحصة رقم  :1طبع مؤلفات.

،

-2صفقة طبع مؤلفات في حصتين مجزئتين :الحصة رقم  :1طبع مؤلفات بمبل مالي إجمالي
تحدد في  264 810.00درهم؛
-3صفقة طبع مؤلفات في حصتين مجزئتين :الحصة رقم  :2تصميم رسومات وطبع مؤلفات

،

بالرسومات التوضيحية بمبل إجمالي  119 580.00درهم؛
-4صفقة القتناء معدات وبرامج معلوماتية مخصصة للمصالح المركزية للمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبل
-5صفقة ألجل اقتناء معدات وأثا

 179 484,00درهم ؛

المكتب ومعدات معلوماتية ومعدات سمعية بصرية مخصصة

لتجهيز فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة كلميم في ثالثة حصي مجزءة :الحصة
رقم :1اقتناء معدات وأثا

المكتب،الحصة رقم  :2اقتناء معدات معلوماتية والحصة رقم  :3اقتناء

معدات سمعية بصرية بمبل  159 633.60درهم؛
و تجري حاليا الترتيبات المتعلقة باالعالن عن عروض اثمان وفتح األظرفة :
 1-ألجل اقتناء معدات وأثا

المكتب ومعدات معلوماتية ومعدات سمعية بصرية ،مخصصة

لتجهيز فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة العرائش وبمدينة الدريوش وبجماعة
ااااااا اااااا ااا اااا ففففففففففففففف:الحصةرقم :1اقتناء معدات وأثا المكتب،
الحصة رقم  :2اقتناء معدات معلوماتية،الحصة رقم  :3اقتناء معدات سمعية بصرية؛
 2الجل اشغال بناء توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتازارين؛ 3االستشارة الهندسية لبناء توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتارجيست باقليمالحسيمة؛
 4االستشارة الهندسية لبناء توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بميضار باقليمالدريوش؛
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 5االستشارة الهندسية لبناء توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتالسينت باقليمفكيك؛
كما تجري حاليا الترتيبات المتعلقة باالعالن عن طلبيات عمومية بعد تعذر االعالن عن بعض
اااااااااااااااا.اااااااااااا:ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
سمعية بصرية مخصصة لتجهيز فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بزاوية الشيخ ،باقليم
بني مالل وكذا اقتناء معدات معلوماتية للمصالح المركزية والالممركزة وللقيام ببعض اشغال
التهيئة والترميم بالمصالح المركزية وبعض المصالح الالممركزة.

ـجراءات مراقبة التدبير اإلداةي :
واصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برسم سنة 2021
انجاز المهام المرتبطة بتفقد وتتبع حسن التدبير ا داري بالمصالح ا دارية الجهوية وا قليمية
والمحلية ومراقبة مدى االلتزام بتطبيق البرامج و األوراش المسطرة في إطار برنامج العمل
التعاقدي .
وفي هذا ا طار ،تم انجاز المهام التالية:
 عقد الجمع السنوي للنواب الجهويين وا قليميين والمكلفين بالمكاتب المحلية والقيمينوالقيمات على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير أيام الخميس  04والجمعة 05

.

واالثنين  08فبراير  2021ويعد هذا االجتماع موعدا سنويا لتقييم حصيلة المنجزات والبرامج

،

واألنشطة المبرمجة وفرصة للوقوف على ا كراهات والصعوبات التي اعترضت واعترت سير
عمل المرافق ا دارية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش على الصعيدين المركزي
والالممركز.
 دراسة التقارير الدورية المتوصل بها التي تستعرض مجمل أعمال المصالح الخارجيةوإحالة خالصات واستنتاجات هذه التقارير على األقسام والمصالح المركزية لتطالع عليها
والتخاذ ا جراءات الضرورية والالزمة بشأنها ،كل في حدود اختصاصه لتجابة على القضايا
والملتمسات المطروحة والبت فيها؛
 دراسة و تقييم نتائج االجتماعات الجهوية التي تضم النيابات الجهوية وا قليمية والمكاتبالمحلية ،في سياق تفعيل التدبير الجهوي والسعي لخلق تواصل وتنسيق دائمين ومستمرين على
صعيد الجهويات ا ثنتى عشرة؛
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 متابعة تنفيذ برنامج العمل في جوانبه المرتبطة بتدبير ورش صيانة الذاكرة التاريخيةالوطنية وتدبير مستحقات المنافع واالمتيازات العينية وا عانات االجتماعية المخولة للمنتمين
ألسرة المقاومة وجيش التحرير وتدبير الموارد البشرية والمادية واللوجيستية؛
 -مواصلة مجهود التتبع المستمر والمتواصل للورش الكبير المتعلق بإحدا

فضاءات

الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خالل التواصل اليومي مع النيابات الجهوية وا قليمية
والمكاتب المحلية الحاضنة ألوراش فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير أو مع الشركاء
المؤسساتيين في هذه المشاريع من أجل مواكبة وتيرة العمل بأوراش البناء وتتبع ا جراءات
ا دارية والتقنية الضرورية لتنزيل المشاريع وتتبع انجازها على الوجه المطلوب والمأمول.
وتطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد  2001/8المؤري في  25غشت
 2011المتعلق بتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات ،تم تسطير برنامج للزيارات التفقدية
وتقديم الدعم والمراقبة ،شملت باألخي النيابات الجهوية وا قليمية بمدن وجدة وبوعرفة وفاس
وتاونات وبولمان وتزنيت وسيدي إفني.
من جانب آخر ،وفي إطار الحركية ا دارية ،تم ا شراف على عملية تسليم المهام ببعض
النيابات ا قليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير،حي
العملية الوحدات ا دارية التالية:
 -1النيابة ا قليمية ببركان؛
 -2النيابة ا قليمية ببولمان ؛
 -3النيابة االقليمية بتزنيت؛
 -4النيابة ا قليمية بطاطا؛
 -5فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتافراوت؛
 -6فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتازة العليا؛
 -7فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتازة المشور؛
 -8فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكنول؛
 -9فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجرسيف؛
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 -10فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتالسينت؛
 -11فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بشفشاون؛
 -12فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدار بوعزة؛
 -13فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأبي الجعد؛
 -14فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير باليوسفية؛
 -15فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمراكش؛
 -16فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالصويرة؛
 -17فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالريصاني؛
 -18فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالدشيرة؛
 -19فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببئر الكندوز.

ب ابييييية الشكايييييات :
وفي ســياق تطبيــق التوجيهــات الملكيــة الســامية الداعيــة إلــى تعمــيم ا دارة ا لكترونيــة
وتحســين جــودة الخــدمات التــي تقــدمها ا دارة للمــواطن ،واالهتمــام بقضــايا المــرتفقين واالرتقــاء
بالعالقة التي تجمع ا دارة بالمواطن من خالل العناية بملتمساته وبشكاياته وا جابــة عليهــا ،وتبعــا
لمقتضيات المرسوم رقم  265-17-2الصــادر فــي  28مــن رمضــان  23 1438يونيــو )2017
بشأن تحديد كيفيات تلقي مالحظــات المــرتفقين واقتراحــاتهم وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا ،بهــدف
إرســاء منظومــة موحــدة لتلقــي مالحظــات وشــكايات وملتمســات المــرتفقين واقتراحــاتهم وتتبعهــا
ومعالجتهــا كإح ـدى ا جــراءات االســتعجالية ضــمن البرنــامج الحكــومي الهــادف إلــى ترســيء قــيم
الشفافية والنزاهة والعمل على إصالح ا دارة وحسن التدبير والحكامة الجيدة ،انخرطــت المندوبيــة
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جــيش التحريــر فــي هــذا التوجــه عبــر اســتخدام البوابــة الوطنيــة
للشكايات  ، Chikaya.maالتي انطلق العمــل بهــا رســميا ن فــي ينــاير  ،2018والتــي ،للتــذكير،
تتيح للمواطن المرتفق إرسال شكايته إلى ا دارة المعنيــة التــي تســهر علــى معالجتهــا ،مــع إمكانيــة
تتبعها إلكترونيان.
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وفي هذا ا طار  ،تلقت مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
خالل العشرة أشهر األولى من سنة  2021عبر هــذه البوابــة ا لكترونيــة مــا مجموعــه  43شــكاية
من مختلف أقاليم المملكة تمت ا جابة عليها في اآلجال المحددة عبر نفس البوابة.

،

وبعد دراسة مواضيع الشكايات المتوصل بها خالل هــذه الفتــرة تبــين أن غالبيتهــا تتعلــق بعــدم
التوصل بالدعم الذي أقرته الحكومة لبعض الفئــات االجتماعيــة جــراء جائحــة كوفيــد  ،19ومــن تــم
اعتبرت شكايات خارج االختصاي.
أما الشــكايات التــي تــدخل فــي اختصــاي المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحرير فقد همت بالخصوي طلبات الحصول على صفة مقاوم إال أنها كلها طلبات خارج اآلجــال

،

القانونية أو طلبات سبق للجان المختصة البت فيها بصفة قطعية بعدم القبول وشكايات ذات طــابع
اجتماعي همت االستفسار عــن المعاشــات مــن قبيــل معــاش العطــب والتعــويض ا جمــالي وكــذل
وا عانــات التــي تقــدمها هــذه ا دارة للمنتمــين ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر وشــكايات تتعلــق
بالحصول على رخي سيارات ا يجار والنقل الصغير .
وقــد تمــت ا جابــة علــى جميــع هــذه الشــكايات واالستفس ـارات فــي حينهــا وفــق المقتضــيات
والضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم وتؤطر موضــوع الشــكايات واالستفســارات المعبــر عنهــا
من لدن المرتفقين المعنيين بها.

المحييييي ة الرابييييييع  :النشييييييا الدولييييييي للمندوبيييييييية السامييييييية لقدمييييياء
المقاومييين
وأعضييياء جييييش التحريييير
في إطار تمثيل أسرة المقاومة وجيش التحرير في المؤتمرات والملتقيات العربية
والدولية ذات الصلة بشؤون قدماء المقاومين والمجاهدين والمحاربين وضحايا الحرب وإبراز
مواقفها اتجاه القضايا الراهنة الوطنية منها والدولية  ،وتمتينا لعالقات التعاون والصداقة
والعمل المشتر

مع نظيراتها بالخارج من مؤسسات ومنظمات وجمعيات حكومية وغير

حكومية في المجاالت ذات االهتمام المشتر  ،وإبرازا لمالحم تاريء الكفاح الوطني من أجل
الحرية واالستقالل والسيادة الوطنية والتعريف بالقضايا والمواقف الوطنية على الصعيد
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الدولي  ،تم يز النشاط الدولي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برسم
سنة  2021بالمبادرات واألنشطة التالية:

 – 1المشاةكة ف أش ال االجتماع  167للمكتب التنفيني للفيدةالية العالمية
لقدماء المحاةبين المنعقد عن بعد بتقنية التناظر المر

ي م  18ماةس

:2021
بصفته رئيسا بالنيابة للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين وعضوا في مكتبها التنفيذي،
شار السيد مصطفى الكتيري  ،المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في
أشغال الدورة  167للمكتب التنفيذي لهذه المنظمة العالمية التي تحظى بمكانة مرموقة
ومتميزة في المنتظم الدولي لقدماء المقاومين والمحاربين وضحايا الحرب  ،لما تتمتع به من
وضع اعتباري كعضو مستشار لدى منظمة األمم المتحدة وكرسول أممي للسالم والسلم عبر
العالم.
وقد تمحور جدول أشغال هذا االجتماع حول دراسة السبل الكفيلة بتحسين الوضعية
المالية للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين قصد تمكينها من أداء مهامها وأنشطتها بما يخدم
مصالح وقضايا قدماء المقاومين والمحاربين والعسكريين المتقاعدين وضحايا الحرب عبر
العالم  ،وعرض أنشطة لجانها الدائمة القارية ا فريقية منها واألوربية واألسيوية واألميركية ،
والبت في طلبي االنضمام لهذه الفيدرالية العالمية المقدمين من لدن الرابطة السويدية
للمحاربين القدامى وجمعية قدماء المحاربين و ذوي ا عاقة والحرب بجمهورية قبري ،
واللذين تم قبولهما با جماع.
كما تم خالل هذا االجتماع التطرق لتداعيات انتشار وباء كورونا كوفيد  19وتأثيرها
السلبي اجتماعيا ونفسيا على فئة قدماء المقاومين والمحاربين وضحايا الحرب بسائر بلدان
المعمور  ،مما يستوجب مزيدا من الرعاية والعناية بأحوالهم وأوضاعهم المادية واالجتماعية
والصحية والمعنوية.
كما تقدم الدكتور مصطفى الكثيري ،المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير ،بكلمة قيمة أكد من خاللها على المبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية لدعم مطالب
الجمعيات ا فريقية وترسيء مكانة قدماء المحاربين بإفريقيا ضمن الفيدرالية العالمية لقدماء
المحاربين والعناية بأحوالهم المادية واالجتماعية وظروفهم الصحية مع ضرورة البح
210

عن

السنة المالية
2022

مصادر جديدة وملموسة على مستوى المؤسسات والمنظمات المانحة لدعم المشاريع السوسيو
اقتصادية لقدماء المحاربين األفارقة بهدف إدماجهم في النسيج االقتصادي واالجتماعي
ببلدانهم ،مع التركيز على ضرورة ترسيء وتعميق آليات التواصل والعمل المشتر فيما بين
مختلف الجمعيات األعضاء.

 – 2المشاةكة ف أش ال االجتماع  168للمكتب التنفيني للفيدةالية العالمية
لقدماء

المحاةبين المنعقد عن بعد بتقنية التناظر المر

ي م  21ي ني

:2021
شار

السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في االجتماع

 168للمكتب التنفيذي للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ،الملتئم عن بعد بتقنية الفيديو يوم
االثنين  21يونيو .2021

،

وخالل هذا االجتماع تمت المصادقة على تقرير االجتماع  167للمكتب التنفيذي ،
وعرض أهم األنشطة ا دارية والمالية للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين  ،وخاصة منها
المتعلقة بالوضعية المالية ووضعية تسوية واجبات انخراط المؤسسات والجمعيات األعضاء
في الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين برسم سنة  ، 2021وكذا التدابير وا جراءات المتخذة
للحفاظ على التواصل والتنسيق بين األجهزة التقريرية لهذه الفيدرالية وبينها وبين والمؤسسات
والمنظمات األعضاء  ،عن طريق إصدار نشرات التواصل واعتماد ا دارة ا لكترونية في
تبادل المراسالت واألخبار.
وتميزت مشاركة السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في
اجتماع المكتب التنفيدي بتقديم اقتراحات وجيهة وقيمة للنهوض بالوضعية المالية للفيدرالية
العالمية لقدماء المحاربين التي تأثرت بتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد  ،19داعيا
كاف ة أعضاء المكتب التنفيذي القتراح تدابير وإجراءات من شأنها المساهمة في تسوية هذه
الوضعية  ،ومقترحا تخصيي االجتماع  169القادملتدارس هذا الموضوع بهدف تسويته
بصفة نهائية.
كما أكد السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير خالل هذا
االجتماع ع لى ضرورة المشاركة الفعلية والمكثفة للمؤسسات والمنظمات األعضاء ا فريقية
في أشغال الدورة  16للجنة الدائمة للشؤون ا فريقية للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ،
المزمع عقدها بالمملكة المغربية في غضون سنة  ،2022وذل
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وتتويجها بقرارات وتوصيات هامة تروم الرقي باألوضاع المادية واالجتماعية والصحية
والتشريعية والمعنوية للمحارب ا فريقي القديم.

 – 3المشاةكة ف أش ال االجتماع  169للمكتب التنفيني للفيدةالية العالمية
لقدماء المحاةبين المنعقد عن بعد بتقنية التناظر المر

ي م  13لشت

:2021
شار

السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في االجتماع

 169للمكتب التنفيذي للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ،الملتئم عن بعد بتقنية التناظر
المرئي يوم الجمعة  13غشت .2021
وتمحور جدول أعمال االجتماع  169للمكتب التنفيذي للفيدرالية العالمية لقدماء
المحاربين حول اقتراح مقر جديد بجنيف ،بدولة سويسرا و دراسة برنامج العمل لتنزيل
وتفعيل المخطط االستراتيجي المرحلي لهذه الفيدرالية العالمية من اجل معالجة مسألة التدفق
النقدي ،والهادف إلى تجويد وتحسين نجاعة األداء لهذه المنظمة الدولية وتقوية قدراتها
التدبيرية وا دارية لتمكينها من أداء رسالتها النبيلة ومهامها ا نسانية بما يخدم قضايا وشؤون
قدماء المقاومين وقدماء المحاربين وضحايا الحرب بالبلدان األعضاء.

 – 4ـنظيم اجتماع عن بعد مع السيد
التراث الحرب ببلريكا:

Michel JAUPART

المدير العام لمعبد

في إطار التحضير للندوة الدولية المزمع تنظيمها بمناسبة الذكرى  80لمعركة جومبلو ،عقد
السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يوم  17نونبر ،2021
مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي مع السيد  Michel JAUPARTهمت جميع الجوانب
المرتبطة بالتحضير لتنظيم هذه الندوة والمبادرات المتخذة في هذا ا طار مع سفارة بلجيكا
بالمغرب ،حيت كان هذا اللقاء مناسبة الطالع السيد المدير العام لمعهد الترا

الحربي

ببلجيكا على الجهود التي تبذلها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من
اجل تعزيز عالقات التعاون في مجال صيانة الذاكرة التاريخية المشتركة والمتقاسمة مع العديد
من الدول بما فيها مملكة بلجيكا سعيا للتعريف بهذا التاريء المشتر .
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 – 5ـصداة كتاب ح ل حصيلة مبادةات وأنشطة المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الصعيد الدول والعرب واإلفريق من
 2015ـلى : 2019
سعت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في إصدارها األول إلى
تدوين وتوثيق حصيلة مبادراتها وأنشطتها على الصعيد الدولي خالل المدة المتراوحة بين

.

سنتي  2001و 2007وفي نفس السياق ،خصصت إصدارها الثاني المتكون من جزأين
إثنين لتدوين وتوثيق أنشطتها على الصعيد الدولي والعربي وا فريقي على مدى سبع سنوات

.

من  2008إلى  2014وبإصدارها للكتاب الذي يعرض حصاد وحصيلة مبادراتها المتخذة
وأنشطتها المنجزة دوليا وعربيا وإفريقيا ،في الفترة الممتدة من  2015إلى  ، 2019تتوخى
هذه المؤسسة الوطنية المشرفة على الشأن العام والمرفق العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير
مواصلة مجهود التعريف والتوثيق لمهامها وأدوارها الرائدة والنضالية في المحافل
والمؤتمرات والمنتديات الدولية والقارية وا قليمية ،كامتدادات لمهامها وأنشطتها على
المستوى الوطني.
فمنذ انضمامها لكل من االتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب سنة 1989
والفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين ولجنتها الدائمة للشؤون ا فريقية سنة  ،1988تميزت
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كعضو نشيط في كلتي المنظمتين
العربية والدولية ،بمشاركتها الفاعلة ومساهمتها الرائدة في جميع دورات واجتماعات هيئاتهما
وأجهزتهما التقريرية ،وكذا في كافة المؤتمرات والندوات والتظاهرات المنظمة من لدنهما.
وقد تجسدت هذه المشاركة الواسعة وبرز هذا الحضور الوازن والمؤثر للمندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الصعيد الدولي والعربي وا فريقي في مجال
الدفاع عن حقوق وقضايا ومصالح وشؤون قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وقدماء
المحاربين ،وكذا في مضمار االلتزام بالقضايا العادلة والمشروعة للشعوب في سعيها للعيش
الكريم في عالم يسوده السلم والسالم والتعايش ومبادض الحرية والكرامة وا نصاف والقيم
ا نسانية المثلى.
كما يمثل العمل الدولي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منصة
كبرى للدفاع عن قضايانا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية األولى ،قضية
صيانة الوحدة الترابية وتثبيت المكاسب الوطنية ،باعتبار مدى أهمية وجدوى النشاط الدولي
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سواء في العمل الدبلوماسي الرسمي أو غير الرسمي والدبلوماسية المؤسساتية والبرلمانية
والشعبية والموازية.
ذل هو موضوع ا صدار الجديد بعنوان  :حصيلة مبادرات وأنشطة المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الصعيد الدولي والعربي وا فريقي من 2015
إلى 2019

 ،الذي اضطلعت المندوبية السامية بنشره لتنوير المتلقين والمهتمين والمتتبعين

للشأن العام والمرفق العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير.

 – 6ـبادل زياةات العمل والت اصل والتعاون والثنا :
لقاء المندوب السام لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
بسفير جمب ةية ب ةوندي المعتمد بالربا

:

زوال يوم الخميس  10يونيو  2021بالرباط ،استقبل السيد مصطفى الكتيري ،المندوب
السامي لقدماء المقاومين وأعضـاء جيش التحريـر ،السيد نيستور بانكوموكونزي ،سفير
جمهورية بوروندي المعتمد بالرباط ،الحدي العهد بتعيينه.
وتمحورت مباحثات السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مع
السفير البوروندي حول استكمال مشروع التعاون والشراكة وتحيين االتفاقية التي كان من
المقرر توقيعها بين البلدين في وقت سابق ،وإحاطة وزير الدفاع الوطني وقدماء المحاربين
بدولة روندي علما بذل

من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين المغربية والبوروندية في

مجال رعاية شؤون قدماء المقاومين وقدماء المحاربين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية
واالجتماعية وكذل صيانة الذاكرة التاريخية المشتركة والمتقاسمة بين البلدين.
وأكد على أن العمل على توقيع هذه االتفاقية في المستقبل القريب سيساهم في تعزيز
التقارب بين البلدين وتوطيد عالقات التعاون والصداقة المغربية البوروندية ،عبر تبادل
الوثائق والخبرات وكذل زيارات العمل بين البلدين الهادفة إلى تثمين التاريء المشتر بين
المملكة المغربية وجمهورية بوروندي.
من جانبه ،أكد السفير البوروندي ،على أن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة يشكل في حد ذاته
خطوة جبارة نحو تطوير التعاون الثنائي في مجال رعاية قدماء المقاومين وقدماء المحاربين
وتأمين جودة حياتهم االجتماعية ،مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في حفظ واستحضار
النضاالت والتضحيات التي قامت بها هذه الفئة من أجل أوطانهم.
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وأثنى على منجزات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مجال
صيانة الذاكرة التاريخية وإشاعة منظومة القيم في صفوف الناشئة وتحسين أوضاع المقاومين
وذويهم عبر النهوض بالتشغيل الذاتي ،من خالل تخصيي إعانات مادية مهمة تتالءم وحجم
المشروع المعروض على أنظار مصلحة التشغيل الذاتي وكذل

من خالل االنفتاح على

المؤسسات الشريكة لخلق فري شغل لفائدة أبناء وبنات قدماء المقاومين وغيرهم من
المواطنين.

زياةة عمل السيد سفير جمب ةية ك ةيا الرن بية

للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير:
،

زوال يـوم الخميس  09شتنبر  2021استقبـل السيد مصطفى الكتيري ،المندوب السامي
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكتبه السيد CHUNG

،Keeyong

سفير

جمهورية كوريا الجنوبية مرفوقا بمساعديه.
وخالل هذه المقابلة ،رحب السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
بالسيد السفير ومساعديه ،وهنأه على تعيينه سفيرا بالمملكة المغربية ،كما استحضر زيارة
العمل التي قام بها السفير الكوري األسبق السيد  Taiho LEEللمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحريرمن أجل توطيد أواصر التعاون والصداقة المغربية الكورية.
وبعد أن شكر السفير الكوري السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير على ترحيبه واستقباله والوقت الذي خصصه لجلسة العمل هذه ،تحد

لمستضيفه عن

رغبة بالده في التعرف على هويات الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب في كوريا ما
بين عام  1950وعام  1953في صفوف الجيش الفرنسي ،بهدف استضافة أبنائهم بكوريا
الجنوبية عرفانا بما قدموه من خدمات وتضحيات خالل الحرب بكوريا .والتمس من السيد
المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديم العون والدعم في البح
والتحقق من هويات الجنود المشاركين في الحرب الكورية.
ومن جانبه ،رحب السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبادرة
السيد السفير الكوري .وعبر عن انخراطه التام في هذا المشروع النبيل الذي يكتسي أهمية

بالغة في حفظ الذاكرة المشتركة بين الشعبين .وعلى هذا المستوى،

لفت السيد المندوب

السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير نظر ضيفه إلى ضرورة االستعانة بالوثائق

،

التاريخية المودعة بمراكز األرشيف الفرنسي والسيما أن الجنود المغاربة كانوا يحاربون
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،

تحت لواء الجيش الفرنسي وأشار إلى أنه سيقوم بمراسلة المكتب الوطني لقدماء المحاربين
وضحايا الحرب  ONACبفرنسا في هذه المسألة لتسهيل عملية البح .
وأكد السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عزمه على توسيع
دائرة البح

عن عائالت وذوي حقوق أولئ الجنود المغاربة ،عبر إحاطة  48نيابة و95

فضاء تابعين للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عبر التراب الوطني،
حتى يتسنى التوصل إليهم قبل حلول الذكرى الستين قامة العالقات الدبلوماسية المغربية

الكورية في موعدها في سنة .2022

وفي معرض حديثه ،كشف السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير عن مجهودات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتواصلة
في مجال حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية والمتقاسمة والمشتركة مع العديد من الدول الشقيقة
والصديقة وكذل

استنساي الوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريء الكفاح الوطني والمقاومة

وجيش التحرير بالمغرب والمودعة بمراكز األرشيف األجنبية .وأشار إلى أن المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير قد أبرمت  53اتفاقية تعاون وشراكة في
مجال حفظ وصيانة الذاكرة التاريخية ،كما تعمل في الوقت الراهن على عقد اتفاقيات أخرى

مماثلة.

واستطرد موضحا أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منفتحة
على مشاريع اشتغال ذات صلة بالذاكرة التاريخية المشتركة والمتقاسمة مع بلدان أخرى،
مشيرا إلى ضرورة العمل على إحياء الذاكرة التاريخية المشتركة بين المغرب وكوريا

.

الجنوبية وتثمينها وتخصيبها باعتبار هذه المبادرة تقوي وتعزز العالقات بين البلدين ومن

جانبه،

تحمس السيد السفير الكوري للفكرة ودعا إلى إقامة عالقات تعاون وشراكة مع

المؤسسات الكورية النظيرة ،مشيرا إلى أن المغرب جزء من معلمة تاريخية ببالده تؤري
للدول المشاركة في الحرب الكورية ،وأنه يأمل أن يرى إصدارا للمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول الذاكرة المتقاسمة بين البلدين يتضمن غالفه العلم

.

المغربي والعلم الكوري وفي ذات الموضوع ،دعا السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير السفير الكوري إلى زيارة الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة
والتحرير وتنظيم ندوات ولقاءات ثقافية في ذات المجال مستقبال .وبشأن الرجوع إلى
األرشيف الفرنسي ،فقد أفاد السيد السفير بأنه سبق وأن تواصل في هذا الشأن مع السيدة
السفيرة الفرنسية المعتمدة بالرباط بالمغرب.
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زياةة عمل السيدة سفيرة الرمب ةية االشتراكية الفيتنامية

للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير:
استقبـل السيد مصطفى الكتيري ،المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
بمكتبه السيدة

 ،DANG Thi Thu Haسفيرة الجمهورية االشتراكية الفيتنامية مرفوقة

بمساعدها ،وذل يـوم االثنين  20شتنبر .2021
وخالل هذه المقابلة ،تحدثت السيدة السفيرة عن بدء أشغال مشروع بناء معلمة باب
الفيتنام بدوار السفاري بإقليم القنيطرة ،حي

أطلعت السيد المندوب السامي على نموذج

،

التصميم الهندسي للمعلمة على الطراز الفيتنامي وأفادت بأن البناء صممه معماري فيتنامي
بتنسيق مع وزارة الثقافة الفيتنامية ،وأنه تم االنتهاء من ا جراءات ا دارية وتحديد المقاولة

،

المنفذة للمشروع مشيرة إلى أنه في انتظار إصالح عطل بالكهرباء لمتابعة أشغال البناء ،قد
بدأت عملية تهيئة الحديقة المحيطة بالباب المذكور عبر غرس مجموعة من النباتات والورود
واألغراس.
ومن جانبه ،أكد السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على
أهم ية معلمة باب الفيتنام المماثلة لمعلمة باب المغاربة بقرية بافي بضواحي العاصمة
الفيتنامية

هانوي ،

آمال أن تمر أشغال البناء في أحسن الظروف وتنتهي في أقرب اآلجال

الممكنة لكون إنجاز معلمة باب الفيتنام بالمغرب يشكل عنوانا على متانة وتميز العالقات
بين البلدين.
وفي إطار التحضير لالحتفاء بالذكرى الستين

قامة العالقات الدبلوماسية بين المملكة

المغربية والجمهورية االشتراكية الفيتنامية ،فقد أشارت السيدة السفيرة إلى أن برنامج هذه
االحتفالية سيكون غنيا ومتنوعا ،حي

سيشتمل ،با ضافة إلى كلمات وخطابات شخصيات

مغربية وفيتنامية ،على عرض شريط وثائقي حول العائالت المغربية الفيتنامية وعلى مقابالت
مع قدماء المحاربين ومجموعة من الفقرات الفنية التي تضم عرضا لآلالت الموسيقية التقليدية
الفيتنامية وعرضا ل زياء التقليدية الفيتنامية يقوم به طلبة مغاربة واستعراضا للفنون القتالية
يقدمه عدد من الشباب المغاربة المنخرطين في قاعات الرياضة الخاصة بفنون الحرب
ومعرضا للفن التشكيلي وتقديم الطبء الفيتنامي.
كما أشار السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى أهمية
الشهادات الحية لقدماء المقاومين والمحاربين وضحايا الحرب بوصفها مصدرا هاما غناء
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الذاكرة التاريخية للشعوب لما تتيحه من تدقيق في تسليط األضواء على جوانب ومراحل هامة
من األحدا

التي شهدها التاريء المعاصر .كما تم التطرق إلى تجربة المندوبية السامية لقدماء

المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مجال تسجيل الشهادات الحية بالصورة والصوت لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذا كيفية تدبير هذه الشهادات وتحضيرها لجعلها مادة
تاريخية صالحة لالستعمال العلمي من لدن الباحثين والمهتمين بصيانة الذاكرة التاريخية

الوطنية.

وفي موضوع ذي صلة ،دعا السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير السفيرة الفيتنامية إلى ضرورة االشتغال أكثر على الذاكرة المغربية الفيتنامية

،

المشتركة مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى األرشيف من أجل إيجاد وثائق تاريخية بما فيه
الكفاية عن األحدا

التاريخية كفيلة بتدوين وتوثيق الذاكرة المشتركة بين المملكة المغربية

،

والجمهورية االشتراكية الفيتنامية ونشر مؤلف جديد السيما بعد مرور حوالي سبع سنوات
على إصدار المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لكتاب بعنوان:
المغرب والفيتنام نظرة الواحد لآلخر.
«.»Le Maroc et le Vietnam : Regards de l'un sur l'autre

الريييزء الثانييييي  :استشراف آفييييياا العميييل لسنييية 2022
 السيدة الر يسة ؛ السيدات والسادة الن اب المحترم ن.تلكــم الخطــوط العريضــة لحصــيلة المنجــزات والمكاســب المحققــة فــي ســنة  2021فــي كافــة

.

مجاالت و أوراش العمل وستتواصل المساعي والجهود فــي إطــار مشــروع ميزانيــة ســنة 2022
فــي ظــل التوجهــات واألهــداف المرســومة للمندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش
التحرير وفي سياق برنامج العمل المرحلي للثالثيــة  2025-2022وبرنــامج العمــل للســنة 2021
الذي يضع في صدارة أولوياته مواصلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريــر
االضطالع بواجب صيانة الــذاكرة التاريخيــة الوطنيــة واالئتمــان عليهــا وتثمينهــا وإشــاعة دروســها
وعبرها في صفوف الناشئة واألجيال الجديدة والمتعاقبة.
كما سيتواصل مجهود تحسين وتجويد الخدمات المادية واالجتماعية والصحية والمعيشية ودعــم
ورش التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي المفتوح لتيســير ا دمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي ألوســع
فئات بنات وأبناء قدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وكــذا االضــطالع بمهــام تمثيــل أســرة
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المقاومـــة وجــيش التحريــر فــي المحافــل الدوليــة ذات الصــلة بشــؤون وقضــايا المقاومــة والتحريــر
وتوطيــد عالقــات التعــاون والصــداقة بــين المؤسســة ونظيراتهــا بالخــارج خدمــة لقضــيتنا الوطنيــة
األولى ،قضية الوحدة الترابية ،فضال عن مواصــلة ترشــيد النفقــات وحســن تــدبير المــوارد الماديــة
والبشرية بقطاع المقاومة وجيش التحرير.
ومن أجل أجرأة التوجهات واألهداف المرسومة لقطاع المقاومــة وجــيش التحريــر وبلورتهــا
في االتجاه الذي يخدم المرتفقين من قدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،تــم رصــد غــالف
مالي إجمالي يتحدد في  155.863.000درهم في مشروع ميزانية سنة .2022
ويتوزع هذا الغالف المالي حسب أبواب ميزانية قطاع المقاومة وجيش التحرير كالتالي:
• ميزانية التسيير 149.199.000 :درهم منها :
 000.787.77درهم كنفقات الموظفــــــــــين ؛
 71.412.000درهم برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة.
• ميزانيـــــة االســـــتثمار 6.664.000 :درهـــــم كاعتمـــــاد األداء و  3.0000.000,00درهـــــم
كاعتماد االلتزام.

وبناء عليه ،سيهدف برنامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
خالل سنة  2022إلى إنجاز المهام والمشاريع التالية:

أوال  :وةش صيانييية وـثميييين الناكييييرة التاةياييييية ال نيييية
والعناييييية برصيييييد الكفييييياح ال نييييي :
تحقيقا ل هداف و المساعي التي من أجلهــا تــم إحــدا

فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة و

التحرير ،و المتمثلة في حفظ و صيانة و تثمين الذاكرة الوطنية و المحليــة ،وجعــل هــذه الفضــاءات
قبلة للباحثين وإبراز روائع وبطوالت وأمجــاد الكفــاح الــوطني ومــا أســداه الشــعب المغربــي بقيــادة

العرش العلوي المنيف فــي ســبيل نصــرة القضــية الوطنيــة والــذود عــن مقدســات الــبالد وثوابتهــا،

تواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المبادرات واألنشطة التواصلية
مع الذاكرة التاريخيــة الســتظهار واستحضــار بطــوالت الشــهداء والمقــاومين والتــزود مــن نضــالهم
الوطني والتذكير بما بذلوه من تضحيات جسام وا شادة بــادوار كافــة فئــات المجتمــع المغربــي فــي
مالحم التحرير والوحدة.
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واقتناعا بالدور البال االهميــة التــي تضــطلع بــه المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء
جــيش التحريــر فــي صــيانة وخدمــة الــذاكرة التاريخيــة والتــرا النضــالي وإشــاعة ثقافــة الوطنيــة
والمواطنة االيجابية والسلو المدني فــي أوســاط الشــباب والناشــئة واألجيــال المتعاقبــة ،مــن خــالل
إحــدا فضــاءات حاضــنة للــذاكرة التاريخيــة للمقاومــة والتحريــر .فــي إطــار المقاربــة التشــاركية
والتعاون الجاد وااليجابي والمثمر مع المجالس المنتخبــة الجهويــة وا قليميــة والمحليــة والنــابع مــن
غيرتها الوطنية واعتزازها بتاريخنا المجيد الطافح بأمجاد وروائع الكفاح الوطني مــن أجــل الحريــة
واالســتقالل والوحــدة ،مــن خــالل مســاهمتها فــي دعــم ورش إحــدا فضــاءات الــذاكرة التاريخيــة
للمقاومة والتحرير بمختلف ربوع المملكة.
و من الجد ير بالذكر أن ورش بناء فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير الــذي انطلــق
منذ سنة  2007بعد تدشين فضاء جماعة آسا من قبل صاحب الجاللة المل محمد الســادس نصــره
هللا ،و الذي من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الفضاءات إلى  120فضاء على أن يتم ا عالن فــي
أواخر السنة الجارية  2021وخــالل ســنة  2022بحــول هللا -حســب الجاهزيــة -عــن االنتهــاء مــن
بناء وتوسعة الفضاءات الجديدة الجاري بناؤها واالشتغال عليها .ويتعلق األمر بالفضاءات التالية:
 فضاء محمد السادس لذاكرة المقاومة والتحرير ا فريقية بكدية السلطان بأصيلة؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة زاوية الشيء؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة القصيبة؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالبئر الجديد؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأزمور؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمديونة؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببنسليمان؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بابن احمد؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمحمدية؛ فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالدريوش؛220
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 فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بازغنغان؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير باحفير؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببركين؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة صاكة؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بعين بني مطهر؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجرادة؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرماني؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بوالماس؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببولمان؛فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالفنيدق؛ مقر النيابة ا قليمية بطرفاية؛ مقر النيابة ا قليمية بالسمارة؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بشيشاوة؛توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بايت اورير؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بابن جرير.إضافة إلــى أن التحضــير جــاري لبرمجــة توســعة  05فضــاءات فــي إطــار ميزانيــة المندوبيــة
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ،ويتعلق األمر ب :
 توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتازارين؛ توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير تاركيست؛توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتاوريرت؛توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ميضار ؛221
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 توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير سيدي بنور.وتمشــيا مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية الداعيــة للعنايــة بتــاريء ملحمــة ثــورة الملـ والشــعب
وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية وتنوير أذهان األجيال بما تزخــر بــه مــن معــاني ســامية ودالالت
عميقــة ذكــاء روح الوطنيــة وقــيم المواطنــة ،ومواصــلة ل عمــال والمبــادرات التــي دأبــت عليهــا
المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر ،وتفعــيال لبنــود اتفاقيــات الشــراكة
والتعاون المبرمة مع عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات الجامعيــة والمجــالس المنتخبــة والجمعيــات
الثقافية وفعاليات المجتمــع المــدني ،ســتتم برمجــة عــدد مــن المشــاريع برســم الســنة الماليــة 2022
تشــتمل علــى تنظــيم نــدوات علميــة وملتقيــات دراســية وتخليــد الــذكريات الوطنيــة وذلـ فــي إطــار
مواصلة الجهود والمساعي لتدوين تاريء المقاومة المغربية وتوثيق مضامينه ومفاصــله والتـــعريف
بأحداثه .

 االنفت ــاح عل ــى الفض ــاءات التربوي ــة والثقافية و املؤسس ــات التعليمي ــة والجامعية:ستواصل المندوبية الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر وبتنســيق مــع قطــاع
التربية الوطنية وقطاع الشــباب والرياضــة ومختلــف المؤسســات الجامعيــة تنظــيم أنشــطة تســتهدف
تنوير أذهان الناشئة والطفولة بما يزخر به تاريء الكفاح الــوطني والمقاومــة والتحريــر مــن رصــيد
غني بالدروس و العبر واستلهام دالالت و مغازي مالحم المغرب الخالدة و التشبع بقيمها السامية.

 -ـ يييالا التسميييييات التييي لبيييا اةـبيييا

بتاةييييخ المقاومييية :

في سياق تفعيل بروتوكل االتفاق المبرم مــع قطــاع التربيــة الوطنيــة  ،ســتتم خــالل هــذه الســنة
مضاعفة الجهود نجاز برنــامج إطــالق التســميات بأســماء ذات صــلة بالمقاومــة علــى المؤسســات
التعليمية ومواصلة التنسيق في هذا المضــمار مركزيــا وعلــى صــعيد األكاديميــات الجهويــة للتربيــة
والتكوين والمديريات ا قليمية لوزارة التعليم األولي والتربية الوطنية والرياضة والنيابات الجهويــة
وا قليمية والمكاتب المحلية للمندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر  ،وكــذا
مواصلة العمل لتفعيل المقررات المصادق عليها من لدن المجالس المنتخبة والجماعات الترابية فــي
دوراتها السابقة بما فيها دورات سنة  2021والمتعلقة بإطالق أســماء لهــا ارتبــاط بمالحــم الكفــاح
الــوطني مــن أجــل الحريــة واالســتقالل علــى الســاحات والشــوارع واألمــاكن العموميــة والمرافــق
االجتماعية.
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فــي إطــار إثــراء وتثمــين رصــيد المكتبــة الوطنيــة عمومــا ومكتبــات فضــاءات الــذاكرة
التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الــوطني با صــدارات والمؤلفــات والمــذكرات والســير
الذاتية والقصي والروايــات الموجهــة ل طفــال واألبحــا

الموثقــة لتــاريء المغــرب فــي أبعــاده

المحلية والجهوية والوطنية وكذا المشــتركة والمتقاســمة مــع بلــدان شــقيقة وصــديقة ،وســعيا إلــى
التعريف برموز الوطن وأعالمه وتحوالته السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة خــالل
النصــف األول مــن القــرن العشــرين الــذي شــهد أطــوار معركــة االســتقالل والوحــدة ،ستواصــل
ا دارة جهودها ومبادراتها لتنفيذ برنامج العمل المرسوم وتحديدا برســم ســنة  2022وذلـ مــن
خالل إعداد ونشر العناوين التالية:
 العددان  39و  40من مجلة الذاكرة الوطنية؛  38إصدارا ما بين أطروحة وكتاب جماعي ومخرجات أشغال وفعاليــات نــدوات علميــة وكــذاسير ذاتية؛
 أربعة أعداد من الدفاتر المخصصة للوثائق التاريخية للمقاومة و التحرير؛ أربعة مجلدات من سلسلة موسوعة الحركة الوطنية و المقاومة و التحرير؛ 10أعداد من مجلة التواصل ؛وتعميما لهذه القصي الموجهة ل طفال والناشئة ،وقعت المندوبية السامية لقدماء المقــاومين
وأعضاء جــيش التحريــر بروتوكــوال مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتعلــيم األولــي بتــاريء 16
يونيو  2021يقضي بطبع تل القصي على مستوى األكاديميــات الجهويــة للتربيــة و التكــوين،
وقد تم مد الوزارةيوم  13شتنبر  2021بـ  15قصة للشروع في تنزيل مقتضــيات البروتوكــول
المشار إليه.
وفــي مجــال التوزيــع ،وضــمانا لوصــول المعلومــة لطالبيهــا وأيضــا الكتــاب للــراغبين فــي
االطالع عليه ،ستواصل مصالح المندوبيــة الســامية لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريــر
إمداد مكتبات فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومــة والتحريــر المفتوحــة عبــر التــراب الــوطني و
البال عددها  95مكتبة بكل ا صــدارات المتــوفرة لــديها أو تلـ التــي يــتم الحصــول عليهــا مــن
مختلف الشركاء المؤسساتيين أو تل المهداة من طرف األشخاي الذاتيين ،أو بمــا اســتجد لــديها
من كتب ومؤلفات يتم إصدارها في إطار الصفقات العمومية السنوية.
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هـــذا وستواصـــل مصـــالح المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش
التحريــر مشــاركتها فــي المعــارض الجهويــة و الدوليــة للكتــاب ،و التــي كانــت فاتحتهــا
المعــرض الجهــوي للكتــاب بجهــة بنــي مــالل-خنيفــرة و الــذي احتضــنته مدينــة خنيفــرة
مـــا بـــين  27أكتـــوبر و الفـــاتح مـــن نـــونبر  .2021دون إغفـــال الجـــوالت التـــي يـــتم
القيـــام بهـــا بواســـطة المكتبـــة المتنقلـــة خـــالل الـــذكريات الوطنيـــة أو األنشـــطة الثقافيـــة
المنظمة من طرف هذه المؤسسة.
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ثانيييييا  :ـحسيييين األوضيياع المادييييية واالجتماعيييية والمعيشيييية والرعاييية الصحية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيييييييش التحريييييير:
-1منظ مة الت مين الصح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير:
ستواصل مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مساعيها الحثيثة
لتجويد وتحسين الخدمات الصحية المخولة للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير بتنسيق مع
شركة التامين وإعادة التامين المتعاقد معها وكذا تتبع تنفيذ عقدي االتفاقين المبرمين معها و
السيما بعد ت غيير بعض بنود العقدين بموجب ملحقي عقدي االتفاقين اللذين دخال حيز التنفيذ
بمفعول من فاتح يناير .2019
والعزم معقود على مواصلة مواكبة منظومة التغطية الصحية األساسية والتكميلية وا سعاف
الصحي بما يكفل تجويد تدبيرها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتبسيط ا جراءات ا دارية ،والسيما
ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية المتعلقة بالتأمين الصحي لفائدة المنتمين ألسرة
المقاومة وجيش التحرير بتعميم مسطرة التحمل المباشر سواء بالمراكز االستشفائية الجامعية أو
بالمستشفيات العمومية وكذا العمل على تزويد سلة العالجات الطبية بالتعويض عن خدمات
صحية جديدة غير مؤمنة حاليا في إطار منظومة التأمين الصحي ا جباري.
كما ستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جهودها ومبادراتها
قناع المركزين االستشفائيين الجامعيين بالدار البيضاء وأكادير من اجل

اعتماد مسطرة

التحمل المباشر لمصاريف االستشفاء لفائدة المؤمنين من قدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير وذوي حقوقهم من األرامل والفروع بهذين الوحدتين االستشفائيتين الجامعيتين.
ومن جانب آخر ،ستستمر مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
في تنظيم حمالت طبية لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في كافة التخصصات
بتنسيق مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تربطها بالمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الطبية مع السعي إلى إبرام
اتفاقيات جديدة في تخصصات طبية متعددة لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
وذوي حقوقهم.

-2وةش التش يل الناـ والعمل المقاوالـ
وأعضاء جيش التحرير وفروعبم:
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تحري المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على اتخاذ المزيد من
التدابير وا جراءات لتشجيع ودعم المبادرة الحرة في أوساط بنات وأبناء قدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير وفروعهم واالنخراط أكثر في خيار التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي
بتعاون وتنسيق مع المؤسسات والهيئات المهتمة بالتنمية البشرية واالجتماعية من خالل:
 تتبع تفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذاتاالهتمام المشتر والبال عددها  152اتفاقية ؛
 مواصلة تنظيم لقاءات تواصلية وأيام إعالمية وتحسيسية ودورات تكوينية لفائدة شباب أسرةالمقاومة وجيش التحرير من حاملي أفكار مشاريع من أجل تأهيلهم وإكسابهم المعرفة والخبرة
في مجال إحدا

منشآت ومشاريع صغرى ومتوسطة بتنسيق مع كل األطراف المعنية

والمهتمة؛
 تقوية وتوسيع مجال الشراكة والتعاون مع المقاولين والمنعشين االقتصاديين واالجتماعيينومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي؛
 -مضاعفة الجهود من اجل ح

بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

وفروعهم ،من حاملي أفكار مشاريع ،على االندماج في العمل المقاوالتي ،بتنسيق مع القطاعات
الحكومية المهتمة بالتكوين وكذا مع النيابات الجهوية وا قليمية والمكاتب المحلية التابعة
للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
 إحاطة ملتمسات بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفروعهم ،بالعنايةالالزمة والعمل على إيجاد الحلول المالئمة لقضاياهم وشؤونهم قدر ا مكان وبما تسمح به
المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ومن أجل دعم العمل الجمعوي وسعيا إلى تحفيز وتشجيع أبناء قدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير على الرفع من مستوى األداء والنجاعة واالرتقاء بهم إلى مستوى أفضل،
ستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظيم اللقاءات التحسيسية
والتوعوية الطالع بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المهام واألدوار
التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبشرية على صعيد جهات المملكة وحثهم على االنخراط في العمل الجمعوي والتنموي
والمبادرة إلى خلق جمعيات ترفد وتسند التشغيل الذاتي و التنمية المحلية بكل أبعادها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبشرية.
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-3التع يضات المادية واالمتيازات العينية الما لة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير وأةامل المت فين منبم؛
وسعيا إلى تحسين األوضاع المادية واالجتماعية للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش
التحرير،ستواصل مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مساعيها
الحثيثة واتخاذ المزيد من المبادرات التي من شانها تامين ظروف العيش الكريم والالئق
للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير مع الحفاظ على االمتيازات والمنافع المكتسبة والدعم
االجتماعي لذوي االحتياجات وذوي الدخل المحدود .

التع يييض اإلجمالييي ومعييياش العطيييب :ستستمر لجنة التعويض ا جمالي في النظر والبت في الملفات المؤجلة والمكتملة الوثائق
ا دارية وكذا الملفات الجديدة المتوصل بها لالستفادة من منحة التعويض ا جمالي .ومن
المنتظر أن تتزايد وثيرة تلقي الملفات بالنظر إلى أن عددا من قدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير وذوي حقوق المتوفين منهم سيكتسبون الحق في الحصول على منحة التعويض
ا جمالي على أساس رفع سقف الدخل المخولة بموجبه منحة التعويض ا جمالي إلى المبل
المطابق للرقم االستداللي  ،235وهو ما يتحدد في مبل  1516,18درهم شهريا.
وسيتم اتخاذ ا جراءات ا دارية التالية:
 تتبع تنفيذ بروتوكول تبادل المعلومات بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيشالتحرير والصندوق المغربي للتقاعد ،والعمل بمقتضاه على تبادل المعطيات معلوماتيا ،تحقيقا
لضمانات الجودة في العمل وربح الوقت وتفادي حالة ضياع الملفات؛
 الحري على إحالة الجداول المتوصل بها من الصندوق المغربي للتقاعد والمتعلقة بمنحالتعويض ا جمالي ورواتب معاش العطب على النيابات الجهوية وا قليمية والمكاتب المحلية
قصد تتبع مآلها؛
 تتبع عملية المراقبة السنوية للدخل لسنة  2021وعمليتي المراقبة السنوية على الحياة وعلىعدم الزواج بالتنسيق مع مصالح الصندوق المغربي للتقاعد؛
 تتبع صرف مستحقات رواتب معاشات العطب و منح التعويض ا جمالي الممنوحة لقدماءالمقاومين وأعضاء جيش التحرير عبر النظام المعلوماتي الجديد لتبادل المعطيات والمعلومات
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بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والصندوق المغربي للتقاعد
والحري على تجويد استخدامه؛
مواصلة إحاطة ملفات تحويل منح التعويض ا جمالي ومعاش العطب لفائدة ذوي حقوق قدماءالمقاومين وأعضاء جيش التحرير بالعناية الضرورية والواجبة.

اإلعانات النقديييييية: اإلعانييييية علييييى ـحميييييل جيييييزء مييييين مصاةييييييل الدفييييين:سيتواصل إعداد مقررات ا عانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن لفائدة األرامل
اللواتي توفي عنهن أزواجهن ،علما انه تم رصد اعتماد مالي برسم السنة المالية  2022قدره
 1.500.000درهم لفائدة410حالة محتملة.

اإلسعييييياف المييييييادي:وستخصي مساعدات مالية في شكل إسعاف مادي للمنتمين الذين هم في ظروف اجتماعية
صعبة ،خاصة منهم قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم الذين
يوجدون في وضعية العوز المادي والعسر االجتماعي.
وقد رصد اعتماد مالي برسم السنة المالية  2022بمبل  1.500.000درهم لتلبية طلبات
ا سعاف المادي في حدود  1500حالة.

السكيييين االجتماعييييي :والعزم معقود على مواصلة دعم قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتمكينهم من اقتناء
قطع أرضية ودور سكنية لتأمين السكن الالئق بهم ،وذل بتقديم إعانات مالية للمستحقين.ويقدر
الغالف المالي المقترح تخصيصه لهذا المرفق برسم السنة المالية  2022بمبل
درهم.
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ووعيا بأهمية تأمين متطلبات السكن االجتماعي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،
فإن ا دارة لن تدخر جهدا في تتبع تنفيذ بنود اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة مع مجموعة
العمران بتاريء  17يوليوز  2008لالستجابة لطلبات المنتمين وضمان أسبقية االستفادة لهم
وتيسير تملكهم لبقع أرضية مجهزة للبناء الموجهة للتعاونيات السكنية في المشاريع التي تنجزها
مؤسسة العمران ،أو تمكينهم من مساكن جاهزة أو نصف جاهزة في إطار برامج السكن
االجتماعي المعدة لذوي االحتياجات ولذوي الدخل المحدود.

اإلمييدادات المالييييية لدعيييم ـحيييداث وـ سييييع المشاةييييع االقتصادييية الص ييرىوالمت سطيية:
سيتواصل هذا النوع من ا مدادات المالية للراغبين في إنشاء تعاونيات وإحدا

مشاريع

اقتصادية واجتماعية متوسطة وصغرى تندرج في إطار خيار التشغيل الذاتي والعمل المقاوالتي
والمبادرة الحرة.وضمن هذه االعتمادات ،تم رصد غالف مالي بمبل 1.200.000,00درهم
برسم السنة المالية .2022
آالت التق يييييم وـع يييييض األعضيييياء المبتييييي ةة:سيتواصل العمل من أجل تلبية طلبات منح إعانات على اقتناء آالت التقويم وتعويض
األعضاء المبتورة في حدود االعتماد المالي المرصود لهذا الغرض وقدره  45.000درهم.

المنافييييع واالمتييييييازات:وفي سياق الجهود المبذولة للنهوض بالشأن العام ألسرة المقاومة وجيش التحرير وإبالءها
المكانة الالئقة بها ماديا واجتماعيا ،ستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير مساعيها لدى كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع
المدنــي للتعــاون معها في تعبئة منافع مالية وعينية للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير
من خارج إطار ميزانية القطاع تجسيدا لروح التضامن والتكافل االجتماعي.

ـتبييييع ـدبييييير ةخيييص النقييييل العميييي م :ستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التنسيق مع وزارة
التجهيز والنقل واللوجستي

لتدبير رخي النقل العمومي للمسافرين ورخي النقل المزدوج

المخولة للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير وإيجاد الحلول الممكنة للملفات المطروحة.
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كما سيتواصل مجهود التنسيق مع وزارة الداخلية لتمكين أرامل وذوي حقوق قدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير من االستفادة من تحويل رخي سيارات ا يجار لفائدتهم
طبقا لمقتضيات الدورية عدد  656الصـادرة بتاريـــء  24يونيو .2002
وسيواصل قسم الشؤون االجتماعية اتصاالته مع قسم التنسيق االقتصادي بوزارة الداخلية
من أجل العمل على تحيين قاعدة المعطيات الموضوعة رهن إشارة المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمتعلقة بالرخي الممنوحة لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير وكذا تل المخولة لذوي حقوق الشهداء وأرامل وذوي حقوق المتوفين منهم.

الحييييج ـلييى الدييييياة المقدسيييية:وسعيا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المطلوب ألداء مناس

الحج  ،ستواصل

ا دارة بذل الجهود والمساعي لدى األطراف المانحة لتوفير تذاكر السفر وإمكانيات الدعم
للراغبين في التوجه للديار المقدسة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .كما ستعمل في
إطار تفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات
العمومية على استصدار المزيد من الدعم المادي لفائدة الراغبين في أداء مناس

الحج .هذا

وتظل هذه العملية المخولة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رهينة بتحسن الظروف
واألوضاع الصحية واالجتماعية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا –كوفيد .19

-

أسييي اا الرمليييية لبييييع الاضييير والف اكييييه:
وفيما يخي مربعات أسواق الجملة ،فان الجهود ستتواصل لمواكبة تجديد وكاالت أسواق

الجملة لبيع الخضر والفواكه ولبيع األسما التي انتهت مدة الثال

سنوات لالنتداب في تدبير

الوكالة المنصوي عليها في المقتضيات والضوابط الجاري بها العمل ،وذل في إطار الحصة
المخولة ألسرة المقاومة وجيش التحرير .ويرتقب أن تشمل هذه العملية  8أسواق لبيع الخضر
والفواكه بالجملة لفائدة  37وكيال من المنتمين ألسرة المقاومة و جيش التحرير عبر التراب
الوطني.
وسعيا منها إلى إعطاء دينامية جديدة لتدبير هذه األسواق،ستواصل مصالح المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تتبعها لمشروع إحدا

صندوق دعم يتم

تمويله من عائدات أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه ولبيع األسما والذي سيمكن الوكالء
الحاليين ألسواق الجملة من االحتفاظ بعائدات الوكالة المخولة لهم فيما سترصد مصادر مالية
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اضافية لحساب صندوق الدعم لتلبية طلبات ا عانات والمساعدات التي يتقدم بها قدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يوجدون في وضعية عوز مادي وعسر اجتماعي.
وستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مساعيها لدى
القطاعات الحكومية ذات االختصاي والمعنية من أجل أن تتم أجرأة هذا المشروع في آجال
معقولة.

ثالثيييييا  :المقتضييييييات التشريعيييييييية والتنظيميييييييية
وـدبييييييير الميييييي

اةد البشرييييييية والمالية ومراقبيييييية التدبيييييير:

 – 1ـدبييييير اليييم اةد البشريييييية:
من المالحظ أن مشروع ميزانية قطاع المقاومة وجــيش التحريــر خــال مــن مناصــب ماليــة
جديــدة والحــال أن االحتياطــات كبيــرة بــالنظر لعــدد حــاالت التقاعــد وأيضــا لمتطلبــات تســيير
الفضاءات المبرمجة والمتوقع فتحها في سنة .2022
ستواصل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير العمل مــن أجــل الرفــع مــن
مســتوى وكفــاءة مواردهــا البشــرية وتنميــة قــدراتها التدبيريــة ومؤهالتهــا المعرفيــة والتقنيــة
والتكوينية وذل عبر :
 مواصلة تتبع صرف الميزانية الخاصة برواتب وأجور الموظفين تمشيا مــع القــانون التنظيمــيللمالية؛
 مواصلة إرساء تدبير جيد للمسارات المهنيــة ل طــر والمــوظفين بــإجراء الترقيــات فــي الرتبــةوالدرجــة ســواء عــن طريــق االختيــار أو عــن طريــق االمتحانــات المهنيــة بنــاء علــى معــايير
االستحقاق والمردودية والفعالية والنجاعة ا دارية ؛
 فتح باب الترشيح لولوج مناصب المسؤولية وفق مبادض الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفري ؛ اتخاذ كل ا جراءات ا دارية الالزمة في إبانها والمتعلقــة بتصــفية ملفــات معاشــات المــوظفينالذين سيحالون على التقاعد خالل سنة  2022؛
 دعم برنامج التكوين والتكوين المستمر واستكمال الخبرة بدورات تكوينيــة بنــاء علــى حاجيــاتالقطاع؛
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 دعــم المــوارد البشــرية بكفــاءات جديــدة متخصصــة حســب المناصــب الماليــة المحدثــة فــيتخصصات التحافة والتاريء والتدبير واالفتحاي والمعلوميات مــن أجــل ضــء دمــاء جديــدة فــي
منظومة الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
 مواصلة دعم الخدمات االجتماعية المقدمة للموارد البشــرية عبــر جمعيــة األعمــال االجتماعيــةلموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
 برمجة دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جــيشالتحرير استجابة للحاجيات والمتطلبات المعبر عنها مــن لــدن المصــالح المركزيــة والالممركــزة
للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضــاء جــيش التحريــر .وهكــذا سيتواصــل برنــامج تكــوين
وتأهيل األطر المشرفة والقيمة على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير؛
 تنزيل مقتضيات المرسوم رقــم  2.17.618بتــاريء  26دجنبــر  2018بمثابــة ميثــاق وطنــيلالتمركز ا داري وذل بتنسيق مع سائر األقسام والمصالح والنيابات الجهوية وا قليمية؛
 إعداد ملفات ترشيح الموظفين لنيل أوسمة ملكية شــريفة ودراســة طلبــات المــوظفين الــراغبينفي زيارة األماكن المقدسة.

 -2المنظيييي مييييية التشريعية :
يتركز برنامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير خــالل الســنة
القادمة  2022علــى تتبــع المــآل المخصــي لمختلــف مشــاريع النصــوي المحالــة علــى أنظــار
الدوائر الحكومية المختصة قصد التسريع باستكمال مسطرة الدراسة والمصادقة عليها  ،ومنها :
مشــروع قــانون بتعــديل الظهيــر الشــريف رقــم  1.73.252المــؤري فــي  15يونيــو 1973بإحدا

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

 مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم  2.03.544بتــاريء  4مــاي  2004بمــنح تعويضــاتجزافية ل ساتذة والمحاضرين المساهمين فــي التظــاهرات المنظمــة مــن لــدن المندوبيــة الســامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريــف بتــاريء الحركــة الوطنيــة والمقاومــة
وجيش التحرير وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية؛
 مشروع قرار لرئيس الحكومة بتحديد معايير تخويل تعويض جزافي ألعضاء اللجنة العلميةالموكول لها قراءة األبحا

والدراسات العلمية واألطاريح الجامعية واألكاديمية والسير الذاتية

والوثائق المتعلقة بتاريء الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير.
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وسعيا إلى تحيين وتحدي

الترسانة التشريعية المؤطرة لقطاع المقاومة وجيش التحرير

لمواجهة متطلبات مسايرة التطور االقتصادي واالجتماعي أو تخويل المزيد من المنافع
واالمتيازات لفائدة المنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية
واالجتماعية وأحوالهم المعيشية ،سيتم اتخاذ بعض التدابير وا صالحات التشريعية من خالل
اقتراح مشاريع قوانين ومراسيم جديدة .

ةابعيييييييييا  :برناميييييييج عمييييييييييل
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برسم سنة 2022
على الصعيد العرب واإلفريق والدول :
ستواصـــل المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقـــاومين وأعضـــاء جـــيش التحريـــر أنشـــطتها
الدوليـــة ،وذلـــ بالمشـــاركة فـــي فعاليـــات وأشـــغال المـــؤتمرات العربيـــة وا فريقيـــة
والدوليــة واللقــاءات التواصــلية المبرمجــة برســم ســنة  2022والتــي يمكــن ســردها فــي
ما يلي:
المشـــاركة فـــي مراســـم تخليـــد الـــذكرى  81لمعركـــة جومبلـــو ببلجيكـــا وفـــيأشــغال النــدوة التاريخيــة المــأمول تنظيمهــا بالمناســبة حــول الــذاكرة التاريخيــة المشــتركة
المغربيــة البلجيكيــة ،وتنظــيم لقــاءات تواصــلية بالمناســبة مــع أفــراد الجاليــة المغربيــة
المقيمين بالديار البلجيكية  ،خالل شهر ماي .2022
المشـــاركة فـــي االجتماعـــات  170و 171و 172للمكتـــب التنفيـــذي للفيدراليـــةالعالمية لقدماء المحاربين برسم سنة  2022؛
المشـــاركة فــــي الــــدورة  29للجمعيــــة العموميــــة ومجلــــس إدارة االتحــــاد العربــــيللمحـــاربين القـــدماء وضـــحايا الحـــرب المزمـــع تنظيمهـــا بســـلطنة عمـــان خـــالل شـــهر
مارس من سنة 2022؛
تنظـــيم الـــدورة  16للجنـــة الدائمـــة للشـــؤون ا فريقيـــة للفيدراليـــة العالميـــة لقـــدماءالمحاربين بالمملكة المغربية سنة  2022؛
مواصـــلة الجهـــود فـــي مجـــال استنســـاي الوثـــائق التاريخيـــة المغربيـــة المودعـــةبمراكــــز األرشــــيف األجنبيــــة وخصوصــــا منهــــا الفرنســــية وا ســــبانية والبلجيكيــــة
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والهولنديـــة والتركيـــة والروســـية والفيتناميـــة ،مـــع الشـــروع فـــي التنقيـــب عـــن الوثـــائق
والمستندات التاريخية ا فريقية في حال توفر الشروط الضرورية لالشتغال عليها؛
مواصــــلة المســــاعي والجهــــود لتفعيــــل ومواكبـــة اتفاقيــــات التعــــاون والشــــراكةالمبرمـــة فـــي المجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــتر مـــع المؤسســـات والمنظمـــات النظيـــرة
بالبلدان الشقيقة والصديقة العربية وا فريقية واألوربية واألسيوية واألميريكية .
ربـــط وتمتـــين عالقـــات للتعـــاون والشـــراكة والتضـــامن مـــع الهيـــآت والمؤسســـاتوالمنظمـــات النظيـــرة لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب فـــي مجـــاالت تـــدبير الشـــأن العـــام
ألســرة المقاومــة وجــيش التحريــر بمــا يخــدم قضــايا ومصــالح هــذه الشــريحة المســتحقة
لكل تكريم وتشريف.
إنجــاز إصــدار جديــد حــول الــذاكرة المشــتركة المغربيــة الفيتناميــة ومباشــرة أعمــالالترجمــة إلــى الفرنســية الخاصــة بنشــرة التواصــل التحــاد منظمــات الصــداقة الفيتناميــة
) (VUFOوكذل بعض ا صدارات والكتابات التاريخية.

السييييدات والسييييادة المستشاةون المحترميييي ن ،
في الختام  ،أود أن أجدد عبــارات شــكري وامتنــاني وتقــديري للســيدات والســادة أعضــاء

لرنة الااةجية والدفاع ال ن والم اةبة المقيمين ف الااةج بمرلس المستشاةين
في جلسة العمل المخصصة لتدارس ومناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المقاومة وجيش التحريــر،
علــى مســاهماتكم فــي أشــغالها وعلــى إبــداء المالحظــات واالقتراحــات الوجيهــة ثــراء الحــوار
والنقاش الديمقراطي في قبة المؤسسة التشريعية وفي دعم قطــاع المقاومــة وجــيش التحريــر فــي
أوراش العمل التي يضطلع بها وينهض بها بعزم وحــزم وروح المســؤلية وخدمــة الصــالح العــام
والمرفق العام تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجاللة المل محمد السادس حفظه هللا.
واني أدعو لكم صادقا بموصول السداد والتوفيق في مهامكم البرلمانية وفي كل أعمالكم
الج ليلة لخدمة المصالح العليا لوطننا العزيز ،وهللا المستعان ومن وراء القصد وهو ولي التوفيق .
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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لقد شكلت مناقشة مضامين مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية
لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،فرصة أجمع من خاللها السيدات والسادة
املستشارين على أهمية هذا القطاع بالنظر لحجم التضحيات التي قدمتها أسرة
املقاومة ،وملا حققوه من بطوالت من أجل استقالل البالد وخدمة الوطن.
حيث أكدوا دعمهم الدائم والالمشروط للقطاع ،إيمانا منهم بالخدمات
الجليلة التي قدموها والتي تستحق العناية واالحترام.
كما أشادوا بمجهودات املندوبية بالرغم من ضعف امليزاينة املرصودة التي
الترقى لتحقيق البرامج املسطرة ،حيث طالبوا بضرورة توفير االعتمادات لتدبير
االحتياجات الخاصة بأسرة املقاومة وذويهم.
كما اقترح أحد السادة املستشارين خلق موراد جديدة لتنويع املداخيل ،من
أجل الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية ،وتحسين مردودية املرفق العام
خدمة ألفراد املقاومة.
أما فيما يخص حفظ وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية ،أشاد جل املتدخلين
بما تم تحقيقه سواء في مجال اغناء الرصيد التاريخي أو استجالب التحف والوثائق
واملخطوطات املوضوعة في مراكز األرشيف األجنبية ،كما طالبوا بمواصلة االعتناء بها
من خالل طبع البحوث العلمية وتوزيعها بمختلف مدن اململكة ،وكذا اصدار مؤلفات
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وكتب مترجمة بمختلف اللغات ،مثال"كتاب الصحراء أفول الشمولية"ملؤلفه االسباني
خوس ي مريا ليزونديا» ،وكذا تنظيم امللتقيات والندوات ،هذا فضالعن تكثيف وتقوية
الحضور اإلعالمي بمختلف أنواعه ،واعتماد القنوات التلفزية الوطنية من خالل
املواكبة املستمرة واالستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ،للتعريف بأهم القضايا
الحيوية للبالد منها "القضية الوطنية" ،وذلك إلذكاء روح املواطنة اإليجابية الحقة .
وعالقة باملوضوع دعا أحد السادة املستشارين ال ى ضرورة إقامة شراكات مع
مختلف األكاديميات والجامعات واملراكز الثقافية لتدوين وتوثيق تاريخ الذاكرة
الوطنية املغربية.
وفي السياق ذاته نوهوا بسياسة املندوبية في احداث متاحف وفضاءات
خاصة بالذاكرة التاريخية املغربية باعتبارها صرحا ثقافيا ،تاريخيا وسياحيا مع
اإلشارة الى ضعف التوافد عليها حيث أكدوا بهذا الخصوص على وجوب وضع
استراتيجية جديدة لجذب الزوار باعتبارها مصدرا للمداخيل الذاتية.
ومن جهة أخرى نوهوا بمجهودات املندوبية الرامية الى تحسين أوضاع أسرة
املقاومة وضمان العيش الكريم لهم والعمل على تكوينهم ومواصلة مواكبتهم من خالل
املبادرات الهادفة الى تعزيز االدماج االقتصادي ،وخلق مبادرات التشغيل الذاتي
والعمل املقاوالتي ،وفي السياق ذاته تساءل أحد املتدخلين حول وثيرة انجاز البرامج
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املسطرة واملقاربة املتبعة في ذلك والفئات املستهدفة حيث طالبوا بضرورة االهتمام
بالعنصر النسوي في تنزيل البرامج.
أما بالنسبة للجانب الصحي ،دعا أحد املتدخلين الى مواصلة الجهود لتحسين
العرض الصحي من خالل الرفع من جودة الخدمات الطبية التي تؤمنها منظومة
التغطية الصحية ألسر املقاومة وذويهم السيما األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وفي هذا اإلطار أكد على وجوب التفاعل مع الشكايات والطلبات بالتعاون مع
القطاعات الوصية بهذا الخصوص.
وبخصوص الخدمات االجتماعية طالبوا بضرورة مواصلة تجويدها عبر
توسيع سلة الخدمات من قبيل "السكن ورخص النقل العمومي" .بالتنسيق مع
القطاعات الحكومية.
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في مستهل جوابه شكر السيد املندوب السامي السيدات والسادة املستشارين،
على روح املواطنة التي يتميزون بها ،كما أشاد بمستوى النقاش الجاد الذي يجسد
االهتمام الكبير بأسرة املقاومة والتقدير الذي تحظى به من طرف املؤسسة
التشريعية.
فيما يخص األوضاع االجتماعية واملادية لهذه الفئة وذويهم أكد حرص
املندوبية على مواصلة تحسين وتجويد التشريعات الخاصة بها رغم االكراهات ،وذلك
بتعزيز املكتسبات من خالل توسيع سلة الخدمات ،كالزيادة في التعويضات خصوصا
"التعويض اإلجمالي" وكذا تقديم العديد من االمتيازات السيما في مجال "النقل"،
واستغالل"مربعات سوق الجملة".
وبخصوص الخدمات الصحية أكد أن الجهود متواصلة ملواكبتها واعطاءها
دينامية جديدة بالتنسيق مع شركات التأمين ،حيث نوه بهذا الخصوص بمنظومة
التغطية الصحية األساسية والتكميلية وكذا بمسطرة التحمل املباشر وأيضا من
خالل تنظيم حمالت طبية في كافة التخصصات بالتعاون مع مختلف القطاعات عبر
ابرام اتفاقيات لفائدة أسرة املقاومة وذوي الحقوق.
أما فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية والحفاظ على املوروث الخاص باملقاومة أكد
تزايد اهتمام املندوبية بها وجعلها من أهم األوراش في استراتيجيتها من خالل خلق
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شراكات مع جامعات ومراكز بهدف اغناء الرصيد التاريخي ،عبر جلب املخططات
والوثائق من مراكز األرشيف األجنبي.
ومن جهة أخرى أوضح أن تخليد وإحياء الذاكرة التاريخية يتم بتنظيم ندوات
فكرية ثقافية وأيام دراسية ملد جسور التواصل مع الناشئة واألجيال الصاعدة.
أما فيما يخص التأليف والنشر والتوثيق ،فقد أفاد باستمرار مواصلة
املندوبية لجهودها في هذا املجال وذلك بالتعاون والشراكة مع املراكز الثقافية
املختصة من خالل إغناء املكتبة الوطنية عموما ومكتبات فضاءات الذاكرة التاريخية
للمقاومة باألبحاث العلمية املتعلقة بالحركة الوطنية ،املوثقة لتاريخ املغرب.
وفي ذات السياق العمل على جلب العديد من التحف والكتب املؤرخة
للمقاومة الوطنية.
كما تطرق أيضا ألهمية دور االعالم بجميع أنواعه الرقمي ،املكتوب واملرئي في
التعريف بتاريخ النضال واملقاومة املغربية.
أما بالنسبة للتشغيل الذاتي والعمل املقاوالتي أكد أنه تجربة رائدة ثم من
خاللها تحقيق العديد من املقاوالت واملشاريع والتعاونيات وذلك بفضل اإلعانات
املمنوحة لها من طرف املندوبية والشراكة مع بعض اإلدارات وفاعلين عموميين ،ومن
جهة أخرى أوضح أن تعثر نجاح البعض منها راجع ألسباب ذاتية أو لعدم استكمال
املشاريع.
241

السنة المالية
2022

وفي الختام ،شكر السيد املندوب السامي السيدات والسادة املستشارين على
دعمهم الدائم لقطاع أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير.
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