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يف معرض رده على تساؤالت املستشارين

األخ األعرج يؤكد قرب جاهزية تشكيل املجلس الوطني للصحافة ووعي الوزارة مبعضلة
القراءة ووضعية املكتب املغربي حلقوق املؤلفني وآفاق اإلصالح والنهوض بالثقافة احلسانية
الرباط /صليحة بجراف

ت  :البوطهري

تشكيل المجلس الوطني للصحافة
قال األخ محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،الثالثاء
ب��ال��رب��اط ،إن مصالح قطاع االت��ص��ال شرعت ف��ي أجرأة
وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث
املجلس الوطني للصحافة ،إل��ى جانب باقي مقتضيات
م��دون��ة الصحافة والنشر ،وذل��ك وف��ق مقاربة تشاركية
تراعي انتظارات املهنيني.
وأضاف األخ األعرج في معرض رده على سؤال شفهي
حول موضوع «تشكيل املجلس الوطني للصحافة» تقدم
ب��ه ف��ري��ق ال��ع��دال��ة والتنمية مبجلس امل��س��ت��ش��اري��ن ،أن
إخراج املجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد
في ص��دارة أول��وي��ات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة
والنشر وأولويات قطاع االتصال ،خالل الوالية احلكومية
احلالية.
وبعد أن ذك��ر ب��أن البرنامج احلكومي ،دع��ا إل��ى تنزيل
مقتضيات قانون املجلس الوطني للصحافة باعتباره
مرجعا أساسيا لتنظيم املهنة واحترام أخالقياتها ،أبرز
أن مصالح قطاع االتصال أعدت لهذه الغاية مشروع نص
تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل
انتخاب أعضاء املجلس الوطني للصحافة ،مشيرا إلى أن
مشروع النص التنظيمي املذكور يروم باألساس ضمان
تنزيل سليم ملقتضيات ال��ق��ان��ون احمل��دث للمجلس ،من
خالل تسمية أعضاء جلنة اإلشراف التي ستتولى اإلعداد
التقني واللوجيستيكي لعمليات االنتخاب وحصر لوائح
الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل
االنتخاب إلى غاية اإلعالن النهائي عن النتائج.

معضلة القراءة
وف���ي م��ع��رض رده ع��ل��ى س���ؤال ش��ف��وي ح���ول «الكتاب
والقراءة» تقدم به الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين،
قال األخ محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال إن الوزارة
واعية مبعضلة القراءة والكتاب باملغرب كإشكال بنيوي

يتطلب استراتيجية أفقية بعيدة األمد ،مضيفا أنه لهذه
الغاية تولي الوزارة عناية خاصة لدعم هذا املجال ،حيث
وضعت ،برنامجا لدعم قطاع النشر والكتاب يستفيد منه
الكتاب والناشرون ومكتبات البيع واجلمعيات واملقاوالت
الثقافية ف��ي شكل طلبات ع���روض م��ش��اري��ع ،خصصت
الوزارة له غالفا ماليا يقدر بـ 10ماليني درهم.
وبعد أن استعرض الوزير مجمل حلقات صناعة الكتاب
والنشر ،م��ن نشر الكتاب وامل��ج�لات الثقافية ،وإحداث
وحتديث املجالت الثقافية اإللكترونية ،والقراءة العمومية
والتحسيس بها ،واملشاركة في معارض الكتاب الوطنية
والدولية ،ومشاركة الكتاب املغاربة في إقامات املؤلفني،
وإحداث وحتديث وتنشيط مكتبات البيع ،والنشر اخلاص
بذوي االحتياجات اخلاصة (املعاقني بصريا) ،حتدث عن
مجال دعم نشر الكتاب ،مبا يصل إلى  60في املائة من
تكاليف الكتاب ،وال��ق��راءة العمومية والتحسيس مببلغ
وصل 3ماليني و 495ألف و 300درهم ،قائال «:في مجال
معارض الكتاب تنظم وزارة الثقافة واالتصال  15معرضا
للكتاب ما بني جهوي وإقليمي ،عالوة على تنظيم جائزة
املغرب للكتاب ،التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا مبا يتيحه
م��ن االح��ت��ف��اء ب��اإلب��داع والبحث على املستوى الوطني
وتكرمي املؤلفني والناشرين املتوجني».

وضعية المكتب المغربي
لحقوق المؤلفين وآفاق اإلصالح

ش��ري��ف لتنفيذه رق���م 1.00.20و ال��ق��ان��ون رق���م 43.05
والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00وال��ذي جاء
من أجل مالئمة القوانني املغربية مع ما هو جاري دوليا
كما عملت ال��وزارة كذلك على تفعيل القانون رقم 79.12
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.97بتاريخ 20
ماي  2014والقاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق امل��ؤل��ف واحل��ق��وق امل��ج��اورة  ،واملتعلق
مبكافأة النسخة اخلاصة فضال عن العديد من املراسيم،
مشيرا إلى أن الوزارة سطرت ضمن استراتيجيتها برسم
الفترة املمتدة ما بني  2019-2017اعتماد ونشر جداول
استخالصات جديدة باجلريدة الرسمية  ،ت��روم توسيع
قاعدة امللزمني ب��أداء مستحقات حقوق امل��ؤل��ف ،خاصة
القطاع اخلدماتي كاملؤسسات املصرفية  ،األبناك إلخ
ضمنت إستراتيجيتها العديد من
وذكر بأن الوزارة قد
ّ
املشاريع منها إخراج الهيكلة اجلديدة للمكتب املغربي
حل��ق��وق امل��ؤل��ف�ين ،ال���رف���ع م���ن جن��اع��ة اإلستخالصات،
عبر تعزيز ال��ق��درات البشرية للمكتب املغربي حلقوق
امل��ؤل��ف�ين ،ووض����ع خ��ط��ة ع��م��ل ل��ل��وص��ول إل���ى احلقوق
واستخالصها،متابعة امل��ؤس��س��ات املمتنعة ع��ن األداء
قضائيا ،تنزيل نظام معلوماتي خاص بالتدبير احملاسبي
ابتداء من يناير  ،2018مشروع برنامج وطني للتوعية
والتحسيس في مجال حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة،
تطوير تدبير املكتب في املجال اخلدماتي ،اعتماد دليل
املساطر واإلج���راءات ،تطوير العمل بالنظام املعلوماتي
 ،Wipocosوتفعيل إج����راءات التدبير اجل��م��اع��ي عن
طريق إجراء عمليات انتخاب أعضاء هياكل املكتب إسوة
بالتجارب الناجحة.

النهوض بالثقافة الحسانية

وفي معرض رده على سؤال شفوي آني حـــول « وضعية
املكتب املغربي حلقوق املؤلفني وآفاق اإلصالح» تقدم به
فريق االحتاد املغربي للشغل مبجلس املستشارين  ،أكد
األخ األعرج أن حماية امللكية الفكرية وحقوق املؤلف وذوي وف��ي معرض رده على س��ؤال شفوي ح��ول « النهوض
احلقوق املجاورة من أولويات الوزارة ،قائال« :إن الوزارة بالثقافة احلسانية «ت��ق��دم ب��ه الفريق احل��رك��ي مبجلس
اتخذت العديد من اإلجراءات القانونية والتنظيمية منها املستشارين.
على سبيل املثال ال احلصر ،القانون رقم  2.00املتعلق متحور حول « التدابير املتخذة من طرف احلكومة من
بحقوق املؤلفني واحل��ق��وق امل��ج��اورة وال��ذي تبعه ظهير أج��ل النهوض بالثقافة احلسانية وإعطائها اإلشعاع

ال��ذي تستحقه»ذكر األخ األع��رج ب��إب��رام ثالثة اتفاقيات
تتعلق بتطبيق مقتضيات املكون الثقافي من عقد برنامج
متويل وإجناز برامج التنمية املندمجة للجهات اجلنوبية
الثالث ،بني قطاعات حكومية وسلطات ومجالس محلية
ووكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم
اجل��ن��وب ،من بينها قطاع الثقافة ال��ذي أسندت له عدة
التزامات ذات طبيعة ثقافية وفنية بتكلفة مالية ذات جدولة
زمنية ممتدة بني  2016و،2021بلغت 16,23مليون درهم
بالنسبة جلهة العيون الساقية احلمراء و  20,76مليون
دره��م بالنسبة جلهة الداخلة وادي الذهب و 63مليون
درهم بالنسبة جلهة كلميم واد نون .مع حماية وصيانة
مكونات الثقافة احلسانية من خ�لال التنشيط الثقافي
والفني وإع���ادة االعتبار للتراث احلساني عبر تنظيم
مجموعة من املهرجانات واملعارض والبرامج التنشيطية
والورشات وتسجيل  6مواقع للنقوش الصخرية في الئحة
التراث الوطني و 3مواقع للنقوش الصخرية بالنسبة
جلهة الداخلة وادي الذهب ،و 5مواقع للنقوش الصخرية
مع إح��داث مركز للتعريف بالنقوش الصخرية بكلميم،
وحماية موقع النقوش الصخرية أدرار ستوف بأوسرد.
( 14موقع في املجموع).برنامج تأهيل وتثمني املوسيقى
احلسانية.برنامج جرد التراث احلساني غير املادي.
وفيما يخص ج��رد وصيانة ال��ت��راث احلساني ،حتدث
األخ األعرج عن إعطاء انطالقة تكوين  15مهتم بالثقافة
احلسانية من بينهم دكاترة وأساتذة وباحثني ورؤساء
جمعيات قصد الشروع في اجلرد امليداني ألهم مكونات
الثقافة احلسانية من شعر حساني وحكاية شعبية وأحاجي
وعادات وتقاليد .عالوة على زيارة ميدانية لألقاليم املشكلة
جلهة العيون الساقية احلمراء وذلك لتدارس عملية تقييد
البنايات واملواقع األثرية في الئحة التراث الوطني بكل
من طرفاية والسمارة والعيون مع دراسة إمكانية وضع
برنامج أبحاث أثرية من أجل إعداد خرائط أثرية وجرد
التراث امل��ادي بإقليم السمارة .همت أيضا تقييد املآثر
التاريخية بإقليم طرفاية والقيام بالدراسات األولية لترميم
إحدى البنايات التاريخية بجماعة حوزة بالسمارة ،مع
زي��ارة موقع النقوش الصخرية لغشيوات لتحديد املكان
الذي ستقام به محافظة النقوش الصخرية.

جلنة التعليم والشؤون الثقافية مبجلس املستشارين تصادق باإلجماع
على مشروع القانون املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء
ص��ادق��ت جل��ن��ة التعليم وال���ش���ؤون الثقافية
واالجتماعية مبجلس املستشارين ،أول أمس
األربعاء ،باإلجماع على مشروع القانون املتعلق
بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء ،بعد
إدخال تعديالت عليه.
وتوخت هاته التعديالت ،التي أدخلتها الفرق
وامل��ج��م��وع��ات املنتمية لألغلبية واملعارضة
مبجلس املستشارين ،إلى جتويد هذا النص مبا
يعزز ريادة هذا املرفق االعالمي الوطني وميكنه

م��ن التكيف م��ع ال��ت��ح��والت املعتملة ف��ي حقل
االع�ل�ام على املستويني الداخلي واخلارجي،
وكذا إعادة صياغة بعض مواده وتدقيقها من
الناحيتني اللغوية والداللية.
وهمت التعديالت ،التي مت إدخالها على النص
ب��األس��اس اجل��وان��ب املتعلقة مب��ه��ام وأنشطة
الوكالة أو بأجهزة إدارتها وتسييرها.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى االرتقاء
ب��امل��ه��ام امل��ن��وط��ة ب��ال��وك��ال��ة بصفتها مؤسسة

إعالمية وطنية ،ومالءمة خدماتها وعروضها مع
متطلبات السوق ،في أفق الرفع من تنافسيتها
على الصعيدين القاري والدولي.
ويروم املشروع ،الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء
وكالة لألنباء قوية تضطلع ب��دور مركزي في
املشهد اإلعالمي الوطني ،خاصة بعد تصنيفها
ضمن املؤسسات الوطنية االستراتيجية ،تعزيز
توجهها كخدمة عمومية ،وإغناء مجال عملها،
باإلضافة إلى تعزيز مبادئ املهنية والتعددية

والتنوع الثقافي واالنفتاح ،والتركيز على تعزيز
إشعاع املغرب وتقوية حضوره على املستوى
الدولي.
ويتوخى امل��ش��روع حتديد مهام ومجال عمل
الوكالة ،وكذا أدوات احلكامة واآلليات اإلدارية
واملالية التي متكنها من االستجابة لالنتظارات،
مع إتاحة الفرصة للعاملني لإلسهام في ذلك،
باإلضافة إلى متكني املؤسسة من إجناز األهداف
املنوطة بها ورفع التحديات املفروضة ،خاصة

على مستوى التحديث ،والتطوير ،والريادة
على املستويني الوطني وال��دول��ي ،فضال عن
النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة
استراتيجية ،حيث مت التنصيص بشكل جلي
على توزيع االختصاصات لتدبير املؤسسة بشكل
يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة،
وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصالح قطاع
اإلعالم والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له
دوره في التنمية االقتصادية للبالد.

