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يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في موعد آخر من تواصلكم املستمر مع الحكومة وذلك ملناقشة املخطط التنفيذي
للبرنامج الحكومي لوزارة الثقافة والاتصال برسم فترة  .7170-7102وإذ أنوه بهذه الدعوة التي تأتي في إطار تطبيق
مقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب كمناسبة لالستنارة بآرائكم واقتراحاتكم القيمة ،فإني أعتبرها أيضا
تجسيدا لاللتقائية مع املرتكزات ألاساسية للتعاقد املؤطر للبرنامج الحكومي ،واملتمثلة في الشراكة والتشاور املستمر
عمادا الديمقراطية التشاركية .إننا مدعوون اليوم إلى مضاعفة الجهود لرفع تحديات التنمية تنفيذا للتوجيهات
امللكية السامية في تقوية العمل املشترك وإرساء التناسق والالتقائية ،السيما أننا اليوم إزاء برنامج حكومي يمتد إلى
سنة  .7170وإذا سمحتم سأعرض عليكم املخطط التنفيذي لقطاع الثقافة قبل املرور إلى قطاع الاتصال.
إن املطخط اتنفيذي تططع اتقطعة الذي سيشكل خط اشتغالنا جميعا في السنوات املقبلة يروم تثمين
املكتسبات التي تحققت وتجاوز إلاكراهات والصعوبات ،وفي نفس الوقت بت نفس جديد في املشهد الثقافي الوطني
وتوفير شروط تعزيز َدور الثقافة كعنصر أساس ي من عناصر التنمية املستدامة .لذلك يرتكز على محاور رئيسية
وإجراءات مصاحبة.
يكمن املحور ألاول في إرسعء استراتذجذ ثطعةذ وطفذ تستند على الدستور الذي شكل منعطفا تاريخيا في التعاطي
مع الثقافة ،عبر التنصيص على هذا الحق في فصوله  5و 75و ،72وعلى العناية الخاصة لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس بقطاع الثقافة ،من خالل توجيهاته السامية في مناسبات عدة ،فضال عن البرنامج الحكومي الذي
خصص حيزا هاما لتحسين الولوج إلى الثقافة وتعزيز إلاشعاع الثقافي .إن هذه املكانة تعكس الطابع العرضاني
واملسؤولية الجماعية للثقافة ،وهو ما يقتض ي إرساء استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية ،نشتغل آلان على إعدادها
بشراكة مع القطاعات املعنية واستنادا على استشارة وطنية مرتقبة.
وفي انتظار إعداد هذه الاستراتيجية ،فإن العمليات ألاساسية للقطاع الثقافي ستظل ثابتة الرتباطها باالختصاصات
املوكولة إليه.

1

ويتمثل املحور اتقعني للمخطط التنفيذي في حمعي وثمين املوروث اتقطعفي اتوطني ،ذلك أن املغرب يمتلك تراثا غنيا
ماديا وغير مادي ،حظيت منه تسع مواقع للتراث املادي بتتويج دولي في الئحة التراث العالمي ،وستة عناصر من التراث
غير املادي صنفت تراثا عامليا ال ماديا لإلنسانية .وضمن منظور بالدنا في مجال حماية التراث الوطني وتثمينه ،أعدت
وزارة الثقافة والاتصال وثيقة مرجعية تحمل عنوان "عناصر رؤية التراث  "2020تحدد مختلف جوانب جرد التراث
الثقافي الوطني وتقييده وترتيبه وترميمه واملحافظة عليه والتعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في املنظور التنموي
الشامل وتهدف على الخصوص إلى:
 جرد وتقييد وتثمين التراث الثقافي غير املادي؛
 تقييد وتسجيل ،سنويا 511 ،معلمة تاريخية وموقعا أثريا ومنظرا طبيعيا ومجموعة متحفية في عداد
التراث الوطني؛
 العمل على تسجيل املدن العتيقة ومعمار الفترة الكولونيالية واملواسم وعناصر التراث املادي وغير املادي في
الئحة التراث العالمي؛
 تعزيز البحث ألاركيولوجي؛
 إحداث شرطة آلاثار؛
 تنمية اقتصاديات التراث عبر مواصلة إحداث مراكز للتعريف بالتراث ومحافظات املواقع واملباني
التاريخية ،وتحديث آليات تدبير املآثر التاريخية واملواقع ألاثرية وإرساء مدارات سياحية تراثية؛
 إرساء اللجن الجهوية والوطنية للتراث.
في املحور اتقعتث ،عمل املخطط على مواصل سذعس اتطرب اتقطعفي ،انطالقا من تشخيص خلص إلى كون بالدنا
تعاني من ضعف واضح في التجهيزات الثقافية ألاساسية ومن محدودية مجال القراءة ،مما يقتض ي اعتماد تدخالت
قوية تستهدف جعل الشأن الثقافي شأنا متداوال وممارسا من لدن أوسع فئة من املواطنات واملواطنين ،ومستثمرا لقيم
ثقافتنا الوطنية الغنية بروافدها ومكوناتها الداعمة لبناء الشخصية املغربية .في هذا الاتجاه ،تم تسطير برنامج تنوةير
اتبنذعت اتقطعةذ ألاسعسذ وتوزيعهع بشكل ععدل على املجعل اتترابي ،بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات
الحكومية والقطاع الخاص ،يتمفصل على الشكل التالي:
 مواصل إلاحداث اتندريجي تلبنذعت اتقطعةذ ألاسعسذ بعواصم العماالت وألاقاليم وبالجماعات
الحضرية طبقا ملضامين الاتفاقيات املبرمة في هذا الشأن؛
 الانطخراط في "سذعس املديف "اتتي تبلورهع وزارة إلاسكعن واتنعمير وسذعس املديف  ،على اعتبار أنها آلية
لتوفير التجهيزات ألاساسية في املدن ،ومن بينها التجهيزات الثقافية؛
 تيعذل اتبرنعمج اتوطني املشترك تلنجهيز اتقطعفي لسد الخصاص في البنيات الثقافية للجماعات الحضرية
والاستجابة للحاجيات الثقافية للمواطنين ،تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا التي تحث على "توفير التجهيزات الثقافية املالئمة في كل املناطق التي تعرف
خصاصا في هذا املجال" .وينبني هذا البرنامج على شراكة تعاقدية بين وزارة الثقافة والاتصال(قطاع
الثقافة) ووزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة املدينة ،وسيسمح إنجازه بتمكين كل الجماعات الترابية
من مؤسسات ثقافية(وهو برنامج جاهز)؛
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 وضع برنعمج وطني تنجهيز اتععتم اتطرو بعتبنذعت اتنحنذ اتقطعةذ ألاسعسذ  ،من ضمنها على
الخصوص املراكز الثقافية للقرب .وقد جاء هذا البرنامج الوطني استجابة لنظرة وطنية مندمجة ال تفرق
بين العاملين الحضري والقروي ،بل ترسم تدخال موازيا واستدراكيا ينطلق من تساوي املواطنين في الكرامة
وفي مشاريع التنمية.
وبموازاة مع ذلك ،ستسهر الوزارة على وضع برنامج للعرض الثقافي بالعالم القروي بشراكة مع الجماعات الترابية
وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية الستغالل الفضاءات املدرسية.
املحور اترابع يسعى إلى إرسعء أسس اتصفعع اتقطعةذ اتوطفذ من خالل التدخل في جميع حلقات سلسلة القيمة
من إبداع وإنتاج وترويج وتوزيع .وقد أخذ هذا التدخل بعين الاعتبار مستوى تطور الصناعة فيما إذا كانت صناعة
ناشئة أو صناعة في وضعية صعبة أو صناعة تحتاج إلى تدعيم إلى غير ذلك.
ويركز هذا النظام ،الذي يحتاج إلى تكامل وتعاون بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص واملجتمع املدني،
على  4جوانب رئيسية هي:
 الجعنب اتطعنوني :ويتضمن مجموعة من إلاجراءات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بطعنون اتيفعن وإضيعءاتطعبع اتهذكلي على مع يفعهز  011نشعط ثطعفي وةني؛
 الجعنب اتنمويلي :ويتضمن ثالث إجراءات يكمن ألاول في برنعمج تدعم اتصفعععت اتقطعةذ وإلابداعذ فياملجاالت الثقافية والفنية ( 55مجال) ،بناء على طلبات عروض مشاريع ودفاتر تحمالت .ويكمن الثاني في آتذ
تمويل إضعةذ من خالل إبرام اتفاقية مع مؤسسة بنكية مغربية ،تسمح بتسهيل الحصول على تسبيقات مالية
أو قروض بنكية بأسعار تفضيلية في إطار املساطر املعمول بها لدعم املشاريع .ويتمثل الثالث في تطوي صفدوق
ضمعن اتصفعععت اتقطعةذ  ،والتي يبقى دورها أساسيا في تعزيز تنمية إلانتاج غير املادي.
 اتهذعكل املصعحب املتمثلة في إحداث مكنب تصدير املوسذطى بشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة ،باعتبارهاهيئة تعنى بترويج إلابداع املوسيقي الوطني في ألاسواق الدولية وكوساطة بين الفنانين املغاربة واملنتجين واملنصات
الدولية للتسويق العالمي ،وإحداث مفص تلحطوق »  « Hub des Droitsابتداء من سنة  ،7102بمناسبة تنظيم
املعرض الدولي للنشر والكتاب ،بشراكة مع مهنيي الكتاب ،وذلك من أجل املساهمة في تبادل الحقوق وتشجيع
النشر املشترك والترويج للكتاب املغربي وفتح أسواق جديدة أمامه ،وتطعذد مفص احتراةذ تلموسذطى بإةريطذع
واتشرق ألاوس "موسيقى بدون تأشيرة ،"Visa for Music :في إطار تشاركي ،والتي تمكن من تجميع حوالي 7.111
مشارك من مهنيي املوسيقى عبر العالم.
 وضع نظعم وطني تإلحصعئذعت اتقطعةذ  ،يمكن من تجميع املعطيات ووضع املؤشرات وتتبع السياسة العموميةفي املجال الثقافي ومواكبة التطور الذي تشهده سوق الصناعات الثقافية وإلابداعية .ويهدف هذا النظام أيضا إلى
توفير معطيات دقيقة تساعد حاملي املشاريع واملستثمرين على القيام بتدخالتهم انطالقا من معطيات دقيقة.
يتعلق املحور الخعمس بنعزيز إلاشعع اتقطعفي املغربي بعلخعرج انطالقا من محورية الدبلوماسية الثقافية في
التعريف بالشخصية والحضارة املغربيتين وغنى املنتوج الثقافي املغربي وتقوية العالقات مع مغاربة العالم .وفي هذا
املجال ،تعتمد وزارة الثقافة والاتصال مقاربة إرادية على مستوى الدبلوماسية الثقافية ،من أهم مكوناتها :
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إبراز صورة املغرب اتقطعفي وذلك من خالل تكثيف التعاون والتبادل مع الدول التي تربطها مع املغرب عالقات
متينة ،واستثمار إمكانيات ومبادرات مغاربة العالم ،واملساهمة في تعبئة إلامكانيات والسبل ملشاركة الفرق الفنية
الوطنية في املهرجانات والتظاهرات العربية والدولية ،واملساهمة في تنشيط املراكز الثقافية املغربية بالخارج،
وتنظيم أنشطة ثقافية مغربية بالخارج ،وتعزيز الصالت مع الكتاب والفنانين املغاربة في الخارج ،فضال عن تمكين
كتاب مغاربة من إلاقامة املوسمية أو املشاركة في لقاءات أو محترفات دولية.
يتضمن هذا الجانب أيضا املشاركة في املعارض واملهرجانات الدولية وتعزيز وتوسيع إشعاع تنظيم ألايام الثقافية
ألاجنبية في املغرب بما في ذلك دعم عالقات التعاون مع املراكز الثقافية ألاجنبية وتكثيف إقامة ألاسابيع الثقافية
املغربية بالخارج وترشيد تنظيمها وإعطاء الفرصة ألكبر عدد من املبدعين للمشاركة فيها والعمل على تسهيل
عملية تداول املنتوج الثقافي املغربي بالخارج.



تعزيز عالقعت اتنععون مع املفظمعت اتدوتذ ذات الاهنمعم اتقطعفي كاليونسكو واملنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم واملنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة وغيرها.

إن تفعيل هذه املحاور الرئيسية يحتاج إلى تدابير وإجراءات مصاحبة ،وتعبئة إمكانيات بشرية وموارد مالية مهمة.
وتتلخص هذه إلاجراءات في أربعة محاور رئيسية:
 -0اترةع اتندريجي تلميزانذ املطخصص تططع اتقطعة كإجراء وارد ضمن عناصر البرنامج الحكومي ،استجابة
ملطلب ملح من مختلف الفاعلين ما فتئ يدعو إلى تجاوز النسب الضئيلة التي تخصص للثقافة من امليزانية
العامة .لذلك ،فإن الضرورة تستدعي رفع هذه الاعتمادات من  % 1.70من امليزانية العامة للدولة خارج الدين
العمومي إلى نسبة  % 0,5في أفق  7170حسب التسلسل آلاتي % 0,35 :سنة  7102و  % 0,40سنة2019
و  % 0,45سنة .2020
 -2تعزيز املوارد اتبشري
تفتقر جل املؤسسات الثقافية إلى املوارد البشرية املالئمة بفعل توسع التغطية الوطنية من هذه املؤسسات سنة
بعد أخرى ،حيث ازداد الخصاص الكمي والكيفي من هذه املوارد استفحاال .ورغم لجوء الوزارة إلى الشراكة مع
الجماعات املحلية من خالل وضع هذه ألاخيرة بعض موظفيها رهن إشارة املؤسسات املذكورة بعد تكوينهم من
طرف الوزارة ،فإن ذلك ال يغطي الحاجة إلى تأطير كاف ملختلف هياكل وبنيات القطاع وال يمثل لحد آلان الحل
الناجع ما لم يطور إلى عملية إلحاق عوض وضع رهن إلاشارة.
 - 3تحديث وتحذين املفظوم اتتشريعذ
ملواكبة املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي  ،7170-7102سيتم اعتماد مخطط تشريعي يرمي إلى توفير
الضمانات الالزمة لتطوير املمارسة الثقافية ومالءمة النصوص القانونية مع التشريعات واملواثيق الدولية املعمول
بها في هذا املجال عبر إعداد وتحديث وتحيين نصوص تشريعية وتنظيمية.
 -4إععدة اتفظر في اتهذكل اتنفظذمي تلططع  ،لجعله يتماش ى مع الوظائف الثقافية الجديدة في ارتباطها بتنزيل
املقتضيات الدستورية والسيما املواد  5و 75و 72وباستراتيجية التنمية الثقافية.
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أنتقل آلان لتقديم مطخط قطع الاتصعل تيترة  ،2120-2102التي نعتبرها أداة تدبيرية فعالة ألجرأة وتنزيل رؤية
القطاع الاستراتيجية .هذا العمل الذي يساهم في املجهود الجماعي املبذول والذي ينطلق من الرؤية املؤطرة التي تروم
تكريس حرية واستقاللية إلاعالم وتعزيز بنيته التحتية ،لضمان ممارسة تنافسية ومسؤولة بغية مواكبة التحوالت
املجتمعية والتطورات التكنولوجية .كما يتماش ى مع السياق العام املحدد والذي ينطلق من ألاسس التالية:
 الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى أسرة الصحافة وإلاعالم بتاريخ  05نونبر  7117؛
 تنزيل مبادئ دستور  7100خاصة في الشق املتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى املعلومة؛
 البرنامج الحكومي والوفاء بالتزاماته خصوصا املتعلقة باإلعالم والاتصال؛
 تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنش والتي ترمي إلى الارتقاء باملمارسة الصحفية بكل مكوناتها مع التركيز
على آلاليات الذاتية للتنظيم ،والتأكيد على احترام أخالقيات املهنة ودعم قدرات املجال.
إن هذا املخطط يتوخى النجاعة في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصال ،بما يخدم تحقيق إعالم مستقل ،حر ومسؤول،
يعكس التعددية السياسية والثقافية واللغوية ،ويخدم الهوية الوطنية بروافدها املتعددة ،وينخرط في التنمية
املجتمعية ويواكب التطور الديموقراطي و يلتزم بأخالقيات املهنة كما هو متعارف عليها دوليا .وهو تجسيد لرؤية
واضحة تقوم على ست ركائز وهي:
 .0ضمان الحرية والاستقاللية لوسائل إلاعالم والاتصال؛
 .2العمل على إشعاع صورة املغرب؛
 .3إلاشراك الفعلي ملختلف املتدخلين في القطاع؛
 .4تعميم التعاقد مع املؤسسات الفاعلة في املجال؛
 .5تثمين املوارد البشرية ودعم البنيات التحتية؛
 .6تحقيق شروط الحكامة؛
أما من حيث املنهجية املعتمدة في مخطط العمل  ،فإن املقاربة اقتضت الاشتغال على ثمعن مجاالت وهي كاآلتي:
الصحافة املكتوبة ،صحافة الوكالة ،السمعي البصري ،السينما ،حقوق املؤلف وامللكية الفكرية ،التواصل
املؤسساتي وحفظ الذاكرة إلاعالمية ،إلاشهار ،وأخيرا مجال إلادارة والحكامة .لتأتي بعد ذلك مرحلة تحديد برامج كل
مجال على حدة وكذا املشاريع املتفرعة عنها وإلاجراءات امللموسة لترجمتها إلى أرض الواقع.
مجال الصحافة المكتوبة
يبقى مجال الصحافة املكتوبة على رأس أولويات قطاع الاتصال ،ويزيد من هذه ألاولوية الوعي بحجم التحديات التي
تواجه هذا املجال واملرتبطة بالزحف التكنولوجي وسرعة انتشار الخبر إلالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ،وكذا
ضعف نسب املقروئية وهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية ،باإلضافة إلى دخول مدونة الصحافة
والنشر الجديدة حيز التنفيذ مع ما يستلزم ذلك من مجهودات ملواكبة تنزيلها.
اعتبارا لذلك ،تم تحديد الهدف الاستراتيجي للقطاع في" :مواكب تطور قطع اتصحعة اتورقذ وإلاتكترونذ
وصذعن اسنطالتذنه وتعددينه ودعم املطعوالت اتصحيذ وتعزيز نموذجهع الاقنصعد ".

5

وسينصب العمل لتحقيق هذا الهدف على ثالث برامج وهي كاآلتي:
 تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة و النشر؛ تنمية قطاع الصحافة الورقية الوطنية والجهوية وإلالكترونية وتتبع مؤشراته؛ دعم املقاوالت الصحفية وتأهيلها وتعزيز احترافيتها؛تتتفرع هذه البرنامج إلى ثالث عشر مشروعا تتنوع بين إعداد النصوص التنظيمية الواردة في مدونة الصحافة
والنشر ،وإخراج املجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي
للمهنة ،وتطوير العمل بفضاء املقاولة الصحفية .ولعل من أبرز املشاريع ذات القيمة النوعية ،إحداث معهد
للدراسات الاستراتيجية في مجال إلاعالم و التواصل وإخراج صيغ جديدة لدور وبيوت الصحافة ،تروم نقل التجربة
من الجهات إلى ألاقاليم واملدن ،تعميما للفائدة وخلق مناخ مالئم لتطوير الصحافة الجهوية.
كما تم تخصيص عدة مشاريع للدعم العمومي املوجه للصحافة ،بدءا بإصدار املرسوم املتعلق به والزيادة في قيمته
ليتناسب مع الطلبات املتزايدة .وتجدر إلاشارة بهذا الصدد إلى أن دعم الصحافة الذي يقدم عبر آلية عقد البرامج،
التي تقوم على الحفاظ على الاستقاللية وتعتمد على معايير موضوعية تحفظ مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية
املطلوبة ،أصبح يعرف ضغطا كبيرا رغم الارتفاع املستمر في حجمه حيث ناهز  21مليون درهم .ويعزى هذا الضغط،
للحاجة املتزايدة للمقاوالت الصحفية للدعم ملواجهة التحديات التي تعرقل مسارها و تكاد تؤثر على استمراريتها،
وليس أقلها تراجع املوارد إلاشهارية وتحكم الشركات العمالقة لألنترنيت في أسعار هذه السوق ،هذا بغض النظر عن
تراجع املقروئية الذي تفاقم بفعل انتشار الصحافة إلالكترونية.
مجال صحافة الوكالة
تعتبر وكالة املغرب العربي لألنباء مصدرا رئيسيا لإلخبار وهي كذلك نافذة املغرب على الخارج ،لذلك كانت والزالت
تحظى بأهمية بالغة ،ومن أجل الرقي بأدائها وتنويعه وتمكينها من الصمود في وجه املنافسة ألاجنبية تم تحديد
كهدف استراتيجي" :تأهذل إلاطعر اتطعنوني و املؤسسعتي املفظم توكعت املغرب اتعربي تألنبعء وتطخويلهع مهعم وآتذعت
عمل جديدة تلرةع من تفعةسذتهع وتمكذنهع من اتنموقع على اتصعذد اتدولي خدم ملصعلح املغرب وإشعععه".
وسيتأتى ذلك من خالل تنفيذ البرنامجين املواليين:
 استكمال تحديث إلاطار القانوني و املؤسساتي للوكالة؛ إرساء استراتيجية العمل .7170-7102وقد حدد لتنفيذ هذين البرنامجين إنجاز ثالث مشاريع مهيكلة ستحظى بفضلها الوكالة بإطار قانوني ومؤسساتي
عصريين و باستراتيجية متوسطة املدى.
مجال االتصال السمعي البصري
يعرف قطاع الاتصال السمعي البصري دينامية كبيرة تتجلى في الاهتمام الذي حظيت به الترسانة القانونية فيما
يخص القانون املؤطر للقطاع أو املتعلق بالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ،وحيث أن ذلك وحده غير كاف،
فقد تم تحديد الهدف الاستراتيجي للمجال في" :تقمين اسنطالتذ اتططع اتسمعي اتبصر اتعمومي وتطوي اتبنذعت
اتنحنذ وتفويع وتجويد اتعرض" .وسيتم العمل لتحقيق هذه الغاية وفق ثالث برامج في إطار املقاربة التشاركية،
ويتعلق ألامر ب:
 الدراسات وتطوير إلاطار القانوني ؛
 الرفع من حكامة تدبير شركتي القطب العمومي وتجويد الخدمات؛
 ضمان تمويل إلاعالم العمومي.
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ويقوم تنفيذ هذه البرامج على إنجاز خمس مشاريع تهم أساسا إنجاز الدراسات الخاصة بتطوير املجال وتطوير
املنظومة القانونية والرفع من حكامة تدبير شركتي القطب العمومي وتطوير املضمون و تنويع مصادر تمويل إلاعالم
العمومي.
مجال السينما
يبقى ورش السينما من ألاوراش ذات ألاولوية بالنسبة لقطاع الاتصال ،وستنصب كل الجهود على تبويئه املكانة
الالئقة به ،بما يخدم تقدم الصناعة السينمائية وجودة الفيلم املغربي وتنافسيته ،لذلك كان الهدف الاستراتيجي
للمجال هو" :تفمذ اتططع اتسيفمعئي ودعم إشعععه اتداخلي والخعرجي عبر تجويد مضمونه ودعم ترويجه".
وستتحقق هذه الطموحات من خالل الاشتغال على البرنامجين التاليين:
 تطوير إلاطار القانوني و تعزيز حكامة القطاع؛
 النهوض بجودة املضمون وتشجيع إشعاع السينما املغربية وجلب الاستثمارات؛
وتتمحور املشاريع املترجمة لهذه البرامج حول مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة للقطاع وتقييم الدعم املوجه
لإلنتاجات الوطنية والذي بلغ  61مليون درهم ،باإلضافة إلى الاستمرار في تشجيع جلب إلانتاجات ألاجنبية ،من خالل
تعزيز صورة املغرب كوجهة للتصوير ،و تعديل املرسوم املتعلق بدعم إلانتاج السينمائي بإضافة إلانتاج ألاجنبي
السينمائي والسمعي البصري إلى الئحة ألاعمال املدعمة .كما سيعمل قطاع الاتصال على تنظيم مجموعة من
الدورات التكوينية لفائدة الخريجين واملهنيين عالوة على إحداث معهد خاص بمهن السينما بمدينة طنجة.
مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية
إن كل املجهودات املبذولة من أجل النهوض بقطاع إلاعالم والاتصال ،تبقى رهينة بمدى توفير بيئة سليمة الحترام
حقوق املؤلف وامللكية الفكرية ،ملا في ذلك من ضمان للحقوق املادية وألادبية لكل أشكال إلابداع .وقد ازداد اليقين
بهذه القناعة بفضل املواكبة اليومية إلفرازات هذا الوضع ،وهو ما تم استحضاره أثناء وضع خطة العمل من خالل
تحديد الهدف الاستراتيجي في" :تطوي آتذعت حمعي امللكذ اتيكري وحطوق املؤتيين واترةع من أداء املكنب املغربي
لحطوق املؤتيين والحطوق املجعورة" و الذي سيتحقق عبر إنجاز البرنامجين التاليين:
 إصالح إلاطار القانوني وإعادة هيكلة املكتب ؛
 تعزيز نجاعة الاستخالص.
ويحظى البرنامجان بأهمية استثنائية حيث يعول على إنجاحهما من خالل أربع مشاريع تتعلق بتطوير املنظومة
القانونية ،وتعزيز نجاعة الاستخالص ،وتمكين املكتب من إطار مؤسساتي و هيكلة جديدة ،تتوخى ترسيخ مهنية أكبر
لتطوير حماية حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة.
مجال التواصل المؤسساتي وحفظ الذاكرة اإلعالمية الوطنية
يعتبر التواصل املؤسساتي وحفظ الذاكرة إلاعالمية الوطنية من املجاالت الحساسة بالنسبة لقطاع الاتصال ،ألن
ألامر يتعلق بصورة املغرب وإشعاعه على املستوى الدولي ،في سياق يغلب عليه التضليل املغرض بشتى آلاليات .ووعيا
بهذه ألاهمية كان الهدف الاستراتيجي للمجال هو" :تطوي إشعع املغرب بعلخعرج وتعزيز آتذعت اتنواصل وحيظ
اتياكرة إلاعالمذ اتوطفذ " ،أما اتبرامج اتقالث التي سيتم الاشتغال عليها فتتعلق ب:
 تقوية آليات الرصد إلاخباري والتفاعل مع الصحافة ألاجنبية؛
 إلاسهام في إشعاع صورة املغرب إعالميا في الخارج؛
 تقوية الحضور إلالكتروني للقطاع وإلاسهام في الحفاظ على الذاكرة إلاعالمية الوطنية.
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وبغية إنجاح هذه البرامج سيتم الانكباب على تنفيذ سبع مشاريع تتعلق بتطوير آليات رصد صورة املغرب في وسائل
إلاعالم ألاجنبية بشكل يتيح إمكانية التفاعل و الرد على بعض املغالطات التي تنشر عنه ،و تقديم الصورة الصحيحة
من خالل توفير و تقديم املعلومة الحقيقية والصادقة ،عن طريق اقتناء وتثبيت نظام معلوماتي يتيح ذلك.
كما ستنصب مجموعة من املشاريع على تحسين صورة املغرب من خالل إعداد حمالت تواصلية للتعريف باألوراش
واملشاريع الكبرى التي يدشنها املغرب ،وتنظيم رحالت ملختلف مناطق اململكة للوقوف على هذه املشاريع وأثرها على
الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار تطوير حفظ الذاكرة إلاعالمية الوطنية ،سيتم تخصيص بعض املشاريع للمحافظة على الرصيد الوثائقي
الوطني من الضياع و التلف الذي يلحق الوثائق ،وذلك بمعالجته آليا وإتاحته الكترونيا ووضعه رهن إشارة عموم
الباحثين واملهنيين .كما سيتم من جهة أخرى تعزيز التواجد الرقمي لقطاع الاتصال على شبكة الانترنيت و شبكات
التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر تنظيم عملية التسويق إلاعالمي وتطوير الصيغ املتنقلة التي يتم تصفحها
عبر ألاجهزة الذكية املحمولة ،هذا مع إطالق عملية التحيين املستمرة للمواقع وإحداث "صفحة املغرب" على موقع
اللجنة العربية لإلعالم إلالكتروني تنفيذا لقرارات مجلس وزراء إلاعالم العرب بجامعة الدول العربية .
مجال اإلشهار
يعد مجال إلاشهار ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية ،وألداء دوره في التعريف بالسلع
والخدمات عبر معالجة املعطيات وتقديمها للجمهور فذلك يقتض ي أن يخضع ملجموعة من الضوابط الفنية
وألاخالقية ،لذلك سيتم العمل وفق املخطط على "مواكب تفمذ قطع إلاشهعر واتتشجذع على اتنفظذم اتياتي
وتفظذم مجعل إلاعالنعت" كهدف استراتيجي ،يتم تنزيله عبر انجاز البرنامجين التاليين:
 إلاطار القانوني؛
 دعم وتنمية قطاع إلاشهار.
وقد سطر إلنجاح هذا البرنامج إنجاز خمس مشاريع تتمحور حول إعداد قانون لتأطير إلاشهار ،واقتراح مرسوم
محدد ألسعار إلاعالنات إلادارية والقانونية وفتح الباب للصحافة إلالكترونية لالستفادة منها ،وكذا تشجيع املهنيين
على وضع آليات للتنظيم الذاتي وصياغة ميثاق أخالقيات املهنة و مواكبة إعداد مشروع مكتب التحقق من الروجان
وإلاشهار بشراكة مع املهنيين وكذا إحداث جائزة إلابداع إلاشهاري.
مجال الحكامة
إن كل تدبير يتوخى النجاعة يبقى رهينا بمدى استيفاء شروط وآليات الحكامة ،وتكريسا للنهج املتبع في هذا إلاطار،
سيتم التركيز على تحقيق غايات الهدف الاستراتيجي لهذا املجال واملتمثل في "مضععي وتيرة عصرن وتحديث اتندبير
إلادار و اتزيعدة في نجععنه وكيا تطوير دور املديريعت الجهوي " .وسيتأتى ذلك من خالل البرنامجين التاليين:
 تثمين املوارد البشرية بالقطاع وتعميم التدبير إلالكتروني لعمل القطاع؛
 تجويد التدبير والتنظيم إلاداريين للقطاع.
نظرا ألهمية هذا املجال سوف يتم إنجاز أربع مشاريع لبلورته ،تتعلق بتنزيل برامج تثمين املوارد البشرية بالوزارة
واستكمال تأهيل املديريات الجهوية للقطاع و تنزيل إلاجراءات الرامية إلى مالئمة الهيكلة إلادارية مع الحاجيات
املستجدة وتطوير النظام املعلوماتي للقطاع.
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السيد الرئيس المحترم
السيدات النائبات المحترمات
السادة النواب المحترمون
حضرات السيدات والسادة

تلكم كانت مضامين مشروع املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي  ،7170-7102الخاص بقطاعي الثقافة والاتصال.
وهو مشروع واعد سيغير ال محالة وجه التعاطي مع الشأن الثقافي وإلاعالمي ببالدنا .لكن تنفيذه رهين ،كما تبين
تفاصيله ،بانخراط كل القطاعات املعنية في أفقه ،وبتوفير املوارد املالية والبشرية الضرورية لبلورة مختلف العمليات
التي يتضمنها.
وبما أنه برنامج يغطي الخمس سنوات القادمة ،فإن التشاور الواسع بشأنه سيمكن من تدقيق معطياته من
جهة ،ومن جعله برنامجا تضامنيا يضمن انخراطا ودعما واسعا من جهة ثانية .لذلك أنوه بهذه الدعوة التي ستكون
مناسبة لإلنصات بإمعان إلى مالحظاتكم واقتراحاتكم وآرائكم القيمة .
شكرا لكم ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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