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 الميزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية مداخلة  حول 

 والتعليم والثقافة واالتصال

 رشيد القبيل

 السيد الرئيس ،

 السادة الوزراء ،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفني تقديم مداخلة فريق العدالة والتنمية ملناقشة قانون املالية على مستوى السياسات 

والتعليم والثقافة والاتصال خالل السنة ألاخيرة من  الاجتماعيةالعمومية املوجهة للقطاعات 

 .صة ملساءلتها عن حصيلة عملها ،وعن مستوى تنزيل برنامجهاوالتي تعتبر فر والية الحكومة 

توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر " لقد نص البرنامج الحكومي على 

البد من تهنئة . مش ي على الارض بخطى ثابتةوهو ما تجسد عبر اجراءات حية ت"ومتضامن 

الحكومة على عملها الخالق باصالح  صندوق املقاصة وتعويض جزء من الدعم الجزافي الذي 

ابان عن قصور معيب الى دعم استهدافي يرجى منه مردودية اكبر فيتقليص الفوارق الاجتماعية 

ات الفقيرة بالشعارات ثم سحقها لم تسلك الحكومة الطريق املألوف بدغدغةالفئ. واملجالية

بالالمباالة  بل سلكت سياسة اجتماعية ارادية افقيا وقطاعيا لصالح فئات ال لسان لها والظهير 

الارملة واملطلقة واملعاق واملتقاعد البسيط والفقراء من التالميذ والطلبة : سوى هللا عز وجل

 والفالحين

يجب التنويه .  مة للقطاعات الاجتماعية له داللتهمن امليزانية العا............ان تخصيص   

بتجاوز الاستفادة من نظام الراميد وصندوق التكافل الاجتماعي وبرنامج تيسير   التوقعات رغم 

انف املثبطين وبتوزيع اربعة ماليين محفظةوالزيادة في املنحة وتوسيعها والتغطية الصحية 

التعويض عن فقدان الشغل وتخفيض اثمنة الادوية للطلبة ورفع الحد ألادنى ملعاش التقاعد و 

وزيادة عدد املعوض عنها ونامل في مراجعة اثمنة املستلزمات الطبية والتعجيل بتنزيل قانون 

 الراميد ملتدبير نظااننا نامل التعجيل باحداث هيئة مستقلة .التأمين إلاجباري ألاساس ي 
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ومراجعة مشكل الاستحقاق خصوصا  يقالتطبالاستفادة وتجاوز اختالالت  مساطرتبسيط و 

 .عمل اللجان الاقليمية  لتخويل منح الطلبة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

مليار  41أزيد من الىالاعتمادت املخصصة ، ننوه بارتفاع مستوى قطاع الصحةعلى  

أهيل املراكز و تتحسين خدمات القرب  مما سيمكن من مواصلة، 6142درهم سنة

وكذا تعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص ،الذي جهويا ومحليا البنيات الصحية و  الاستشفائية

، مع التاكيد ان الرعاية الصحية هي يجب مواكبته لتوسيع العرض الصحي و ضمان جودته 

الدوائية والعمل للصناعة سياسة ناجعة من ناحية أخرى، ندعو الى . اساسا خدمة عمومية

لى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، أخذا بعين الاعتبار مالحظات املجلس ألاعلى ع

  . والتخزين والتوزيع لألدوية قتناءتدبير الصفقات وسلسلة الا حول للحسابات 

على . نقص املوارد البشرية ومنالحكامة  ضعفال يزال يعاني من تراكمات  الصحةقطاع ان 

هة الفساد الذي سجلته املفتشية العامة للمالية في تقريرها حول الحكومة التدخل ملواج

الصعوبات التي  في هذا السياق نشير الى.التعاضدية العامة، وإلاسراع بإخراج منظومة التعاضد 

لتجاوز اشكاالتها الزالت تعتري تنزيل مدونة التغطية الصحية والتي قدمنا بصددها مقترح قانون 

 .العالقة

 ،السيد الرئيس

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

في قطاع التربية الوطنية نثمن املجهود املبذول في الجانب الاجتماعي والالتزام بنتائج الحوار 

الاجتماعي وخاصة التسقيف وكذا املقاربة التشاركية حول سبل اصالح املنظومة التربوية واقرار 
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و الى مواجهة الاكتضاض وضعف البنيات الاساسية كما ندع . 2015_2030الرؤية الاستراتجية 

والتأطير ،خاصة العالم القروي فرغم اهمية  امليزانية وعدد املناصب املالية املعتمدة مازالت 

اننا نرفض الصورة السوداوية التي يروج لها ملآرب شتى . املردودية والجودة تشكل تحديا حقيقيا

فض الاستمرار في التخبط و التهريب اللغوي ضدا على اننا نر . قديمة/و لتمرير مخططات جديدة

املعايير التربوية والعلمية املسنودة بالتجربة الكونية و المجال للتستر خلف دعوى الانفتاح 

 والبحث العلمي  لفرض لغة اجنبية تحتضر بين احضان العلوم والاداب والفنون واملال والاعمال

 السيد الرئيس ،

 السادة الوزراء ،

 يدات والسادة النوابالس

في % 41اما بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  فيجدر التنويه بزيادة حوالي 

ان  . منصب مالي جديد وباستكمال املخطط التشريعي للوزارة الوصية 011امليزانية وتخصيص 

ابية يظهر حصيلة ايج 6140و 6144تطور أهم مؤشرات قطاع التعليم والبحث العلمي  مابين 

ان الارادة القوية للحكومة انعكست  الى انجازات  . ومشرفة غير مسبوقة وهي ربح خالص للبالد

على الارض رغم عمق الاختالالت البنيوية والقصور الذاتي للقطاع والحجم الكبير للخصاص 

الاكتظاظ، ضعف التاطير، تردي الخدمة : لقد تم التصدي لعدة اختالالت .  والزمن املتاح

جتماعية للطالب، الجمود التشريعي ،التسوية الادارية البطيئة او املعلقة، ضعف الحكامة، الا 

التشتت، هدر الامكانات،  ضعف التواصل وضبابية املعلومة، عدم شفافية املباريات، الفساد 

لكن مازالت . الخ....والريع،  ضعف التاهيل للقطاع الخاص، ضعف تمويل البحث العلمي، 

طبيعة التكوينات وتوجهها نحو الحاجات الحقيقية للبالد وصرف ميزانية البحث العلمي وجعله 

حلقة في سلسلة الانتاج والتنمية تشكل تحديا جديا نظرا للعالقة الجدلية بين التعليم والنموذج 

كم الاستقاللية ان الرقي بالتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية مشتركة بح. التنموي للبالد

 التي تتمتع بها مكوناته 

 السيد الرئيس ،
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 السادة الوزراء ،

 السيدات والسادة النواب

لقد اتسم اداء الوزارة الوصية على قطاع االتصال خالل االربع سنوات الماضية 

ورش بنسبة  14مشروع موزع على  611بحيوية غير مسبوقة حيث شهد اطالق 

لجهد المبذول إعادة  تأهيل الميدان السمعي البصري لقد شمل ا%.  50انجاز تقارب

وتحسين صورة المرأة فيه و  تنمية قطاع الصحافة و النشر و تنظيم قطاع اإلشهار و 

الدعم والتاهيل القانوني لقطاع السينما وكذا التكوين باالضافة الى تعزيز تدابير 

وارد البشرية وتقوية حماية الملكية الفكرية و محاربة القرصنة وتثمين شمولي للم

لقد تم ذلك تفعيال للمقتضيات الدستورية وتنزيال للبرنامج الحكومي . أليات الحكامة

 .  وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين ومهنيي القطاع

اننا نتطلع الى استكمال األوراش الكبرى إلصالح هذا القطاع مع التأكيد على   

بذل مجهودات أكبر لرفع  مستوى أداء قنوات تحرير االعالم السمعي البصري و  

القطب العمومي و حسن تنزيل دفاتر التحمالت والقطع مع احتكار الصفقات نحو 

و إرساء التعددية السياسية والفكرية بشكل  متوازن في  المزيد من الحكامة و الجودة 

لعمومي اننا نرفض استمرار نهج التحكم في بعض قالع االعالم ا. االعالم العمومي

واستقواء الموظف على المنتخب واالختباء وراء استقاللية ومهنية مزعومة ونعتبر 

 .ذلك احدى كبوات التطور الديمقراطي للربيع المغربي

واليفوتنا هنا التنويه بمجهود الوزارة لخدمة القضية الوطنية و كذا االنتقال الى 

 .الرقمنة بشكل سلس موفق

 السيد الرئيس ،

 راء ،السادة الوز

 السيدات والسادة النواب
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وزارة التضامن  التي اعتمدتها1+1إننا نتابع بأهمية بالغة ،إستراتيجية القطب الاجتماعي     

وعلى رأسها تنزيل  6142، وأوراشها الكبرى خالل والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 

ات الرعاية الاجتماعية السياسة الحكومية لحماية ألاشخاص في وضعية إعاقة وتأهيل مؤسس

وكذا “ اكرام“لألشخاص املسنين و تعزيز الحكامة املؤسساتية مع تتبعتنفيذ الخطة الحكومية 

 .السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة وإحداث املجلس الاستشاري لألسرة والطفولة 

ن املتقاعدين من ،نثمن الاجراءات الحكومية لصالح الشغيلة بتمكيمستوى التشغيل على      

 و درهم بالقطاع العمومي،0111يوم عمل ، ورفع الحد ألادنى لألجر الصافي  إلى  0611استيفاء

ونامل مباشرة الاصالح الصعب  لصندوق التقاعد الذي ظل  في قطاع املهن الحرة % 41بنسبة 

 يراوح مكانه ،رغم الافالس الوشيك القدر هللا

ألف منصب مالي للقطاعات العمومية جاعال  62حوالي إننا نسجل بارتياح ،تخصيص      

مليار  451الحصيلة استثنائية مقارنة بالحكومات السابقة ،كما أن رفع ميزانية الاستثمار إلى 

 .درهم من شأنه توفير املزيد من فرص الشغل

نسجل  بإيجابية إحداث املرصد الوطني لسوق الشغل ،وصياغة إلاستراتيجية الوطنية  

ل التي حدد احداث مائتي الف منصب شغل في افق عشر سنوات و نتساءل عن عائد للتشغي

وكذا البرنامج الوطني لتفتيش التشغيل  في ظل محدودية املوارد " و ـتأهيل " إدماج " برامج 

 .البشرية 

 السيد الرئيس،  

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،   

كومة إلى ضرورة التعجيل بتنزيل مقتضيات ،ندعو الح بمستوى قطاع الشباعلى 

و إخراج القانون املتعلق باملجلس الاستشاري للشباب . السياسة الوطنية املندمجة للشباب
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العمل على تجويد البرنامج  ومن الدستور   441والعمل الجمعوي كما ينص على ذلك الفصل 

 .يةالتقارير الرسم الواردة فيالوطني للتخييم و تجاوز النقائص 

نؤكد على ضرورة صياغة استراتيجية لإلقالع الرياض ي  سواء فاننا أما في املجال الرياض ي 

الحكامة  كما نتساءل حول طريقة تدبير تعزيز نظام و   باملجتمع ككلبالنخبة أو  املرتبط

 . الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب

في مجال سياسة القرب عبر  ا نثمن جهود وزارة الثقافة في تاهيل القطاع وانن 

إحداث حوالي سبع مؤسسات ثقافية في المتوسط سنويا و تطوير الصناعات الثقافية 

واإلبداعية والعناية بالوضع االجتماعي للفنانين من خالل ميزانية التعاضدية 

لكن تبقى ضعيفة بمعايير _  %10_لي لقد ارتفعت الميزانية بحوا. الوطنية للفنانين

  .اليونسكو وتشكل عائقا امام تطور المشهد الثقافي ببالدنا


