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خالل تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم سنة 2018

األخ األعرج يكشف استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاعي الثقافة واإلعالم
الربملان /صليحة بجراف

كشف األخ محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،الجمعة بالرباط،التوجهات االسرتاتيجية التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بقطاعي الثقافة واإلعالم وفق رؤية طموحة قادرة على
مواكبة التحديات وتستجيب النتظارت وتضطلع بدورها كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز املسار الديمقراطي .
وزير الثقافة واالتصال ،الذي توقف يف عرض أمام لجنة التعليم والثقافة واالتصال بمجلس النواب حول تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارته برسم سنة  ،2018عند حصيلة
ومنجزات قطاعي الثقافة واإلتصال التي تحققت خالل سنة  ،2017قائال «:إن هذه الفرتة التي طبعها تأخري يف تشكيل الحكومة وما ترتب عنه من تأخري يف تقديم امليزانية ،لكن
رغم ذلك لم يحل دون تضافر الجهود الجميع إلعمال السرعة واالستدراك الالزمني».
القطاع الثقايف
وب �خ �ص��وص م �ي��زان �ي��ة القطاع
الثقافي برسم سنة  ،2018كشف
األخ األع� ��رج ،أن م�ي��زان�ي��ة قطاع
الثقافة وص�ل��ت إل��ى ح��دود 736
م�ل�ي��ون و 868أل��ف دره ��م مقابل
 723مليون و 98ألف درهم خالل
سنة ،2017أي بزيادة بلغت 1.90
في املائة .قائال «:إن االعتمادات
امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ي لم
تعرف إال زيادة طفيفة مقارنة مع
امليزانية السابقة ،رغم أن البرامج
وامل�ش��اري��ع واالن �ت �ظ��ارات ماضية
في االتساع».
وبعد أن ذكر الوزير بأن برنامج
ع �م��ل ق��ط��اع ال �ث �ق��اف��ة ي��أت��ي في
س�ي��اق وط�ن��ي مرتبط باستكمال
تنفيذ مضامني الدستور وتطبيق
البرنامج احلكومي ،و في ظرفية
وطنية مرتبطة بالتصميم على
م �ع��اجل��ة االخ � �ت �ل�االت واعتماد
برامج ومشاريع واقعية ومدروسة
ورب��ط املسؤولية باحملاسبة ،أكد
أن ال�ب��رن��ام��ج ال�ق�ط��اع��ي للثقافة
يضع ضمن أول��وي��ات��ه استكمال
إجناز البرامج واملشاريع املدرجة
ض �م��ن االت �ف��اق �ي��ات امل��وق �ع��ة بني
ي��دي جاللة امللك محمد السادس
والشروع في تنفيذ برنامج وطني

( ت .البوطهري)
ل�ل�ت�ج�ه�ي��زات ال �ث �ق��اف �ي��ة بالعالم
القروي وتفعيل اتفاقيات الشراكة
امل��وق�ع��ة م��ع اجل�م��اع��ات الترابية
إلح� � � ��داث وجت� �ه� �ي ��ز مؤسسات
ثقافية ،والشروع في تنفيذ العديد
من العمليات املكونة ملخطط عمل
القطاع لفترة .2021-2017
ك �م��ا ت��وق��ف األخ األع�� ��رج عند

اس �ت��رات �ي �ح �ي��ة وزارت� � ��ه لتطوير وترسيخ آليات احلكامة عبرتثمني
امل �ن �ظ��وم��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة املؤطرة امل���وارد البشرية وتبني وسائل
للسينما املغربية وبنيتها التحتية التكنولوجيا احلديثة في التدبير
باملوازاة مع تقوية آليات حماية
قطاع اإلتصال
امللكية الفكرية وحقوق املؤلفني،
ومضاعفة امل�ج�ه��ود امل �ب��ذول في
م� �ج ��ال االت � �ص� ��ال املؤسساتي كما أعلن األخ األع��رج أن قطاع
خدمة لصورة املغرب وإلشعاعه ،االت� �ص ��ال ،رص ��دت ل��ه اعتمادات

برسم مشروع ميزانية  2018بقيمة
م�ل�ي��ار و 689م�ل�ي��ون و 433ألف
دره��م ،ق��ائ�لا«:إن مشروع ميزانية
 2018س�ي�ك��ون مناسبة حقيقية
لإلنكباب على تنزيل رؤية طموحة،
تضع كأفق لها منح بلدنا إعالما
يحظى بأكبر قدر من اإلستقاللية،
ويتمتع باملواكبة الضرورية في

مواجهة التحديات الهائلة التي
يعرفها على أكثر من صعيد وبشكل
دائم ومستمر ،ويستفيد من الدعم
ال�ل�ازم لتحديث بنيته التحتية،
بالشكل الذي ميكنه من اإلضطالع
ب���دوره ك��راف�ع��ة للتنمية ومحفز
ل�ت�ع��زي��ز امل��س��ار الدميوقراطي،
وجت �ل �ي��ا ل�غ�ن��ى ال �ت �ن��وع اللغوي
والثقافي والفكري املوحد ،في إطار
ممارسة مهنية واعية ومسؤولة
ومتشبعة بأخالقيات املهنة ،تعزز
مصداقيتها في الداخل ومكانتها
في اخلارج».
وأض� ��اف ال���وزي���رأن أول رهان
هو حسن تنزيل التعديالت التي
أدخ �ل��ت ع�ل��ى ال �ق��وان�ين املؤطرة
ل�ل�ات��ص��ال ال �س �م �ع��ي البصري،
واأله��م م��ن ذل��ك امل��دون��ة اجلديدة
ل�ل�ص�ح��اف��ة وال��ن��ش��ر ،وال سيما
قانون املجلس الوطني للصحافة،
ب��اع�ت�ب��اره أداة للتنظيم الذاتي
ل�ل�ق�ط��اع  ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى حتسني
أداء وكالة املغرب العربي لألنباء،
وتنويع وإغ�ن��اء املشهد السمعي
البصري املغربي ،ودع��م اإلنتاج
اإلعالمي الوطني عن طريق تعزيز
الدعم املوجه للصحافة الورقية
وال��رق�م�ي��ة وال�ت��وج��ه نحو تعزيز
الصحافة اجلهوية ملواكبة ورش
تنزيل اجلهوية املتقدمة.

الرهان هو حسن تنزيل التعديالت التي أدخلت
على القوانني املؤطرة لقطاع اإلتصال

مجلس النواب يشرع في تطبيق نظامه الداخلي

أعلن مجلس النواب أنه شرع في تطبيق نظامه
ال��داخ �ل��ي اجل��دي��د ،وذل ��ك ع�ل��ى إث��ر ق ��رار احملكمة
الدستورية بتاريخ  30أكتوبر  ،2017ب��أن املواد
امل�ع��دل��ة م��ن ال�ن�ظ��ام ال��داخ �ل��ي ملجلس ال �ن��واب في
صياغتها املعدلة كما أقرها املجلس في اجللسة
العامة املنعقدة بتاريخ  16أكتوبر  ،2017مطابقة
للدستور.
وأوضح بالغ للمجلس أن انطالق العمل بالنظام
ال��داخ�ل��ي ،ال��ذي «يستجيب نصا وروح��ا لدستور
 ،»2011يأتي تتويجا للمجهود اجلماعي ملختلف
مكونات املجلس ،وللتوافق ال��ذي س��اد بني الفرق
النيابية أغلبية ومعارضة في جميع مراحل الدراسة
والتصويت على هذا النظام.
وأضاف املصدر نفسه أن من أبرز املستجدات التي
ج��اء بها النظام الداخلي اجلديد ملجلس النواب،

ت�ك��ري��س ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت�ش��ارك�ي��ة ،طبقا ألحكام
الدستور ،عبر تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي
املتعلق ب�ت�ق��دمي امل�ل�ت�م�س��ات ف��ي م �ج��ال التشريع
ومقتضيات ال�ق��ان��ون التنظيمي املتعلق بتقدمي
ال �ع��رائ��ض ،فضال ع��ن تنصيصه على مقتضيات
جديدة ت��روم الرفع من األداء التشريعي س��واء من
حيث جودة النصوص املصادق عليها أو من حيث
النجاعة في تدبير الزمن التشريعي.
وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي ،يضيف
البالغ ،مت تطوير منظومة مراقبة مجلس النواب
للعمل احلكومي ،وتكريس مبدأ رب��ط املسؤولية
باحملاسبة عبر متكني أعضاء املجلس من متابعة
ما تلتزم به احلكومة أمام الرأي العام ،مع إمكانية
تصريف ه��ذا التتبع عبر االختصاصات الرقابية
املتمثلة في األسئلة وجلان تقصي احلقائق واملهام

االستطالعية .كما مت حتديد مسطرة مفصلة لتقييم
السياسات العمومية طبقا للقواعد اجل��اري بها
العمل دوليا في هذا املجال.
وفي ما يخص الدبلوماسية البرملانية ،أقر النظام
الداخلي ملجلس النواب قواعد تنظيمية وضوابط
تهم تنظيم العمل الدبلوماسي البرملاني ملجلس
النواب ،كما أحدث مجموعات عمل متخصصة في
قضية الوحدة الترابية للمملكة ،وأخرى متخصصة
ف��ي ش��أن القضية الفلسطينية وامل �ج��ال اإلفريقي
وعالقات املغرب مبختلف ال�ق��ارات ،باإلضافة الى
مجموعة عمل تعنى بالقانون ال��دول��ي اإلنساني
تتوخى من بني أهدافها مالءمة التشريع املغربي مع
االتفاقيات الدولية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق
اإلنسان.
ووف��ق امل�ص��در ذات ��ه ،فقد ك��رس النظام الداخلي

اجل��دي��د ملجلس ال �ن��واب مبدأ التناسق والتكامل
ب�ين مجلس ال�ن��واب ومجلس املستشارين ،وحدد
طبيعة العالقة مع املؤسسات الدستورية وهيئات
احلكامة ،وأكد على انفتاح املؤسسة التشريعية على
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووسائل
اإلعالم واملجتمع املدني ،كما نص على إحداث قناة
برملانية بالتعاون بني مجلسي البرملان واحلكومة،
ومركز برملاني لألبحاث والدراسات.
وخلص البالغ إل��ى أن��ه بدخول النظام الداخلي
اجلديد ملجلس النواب حيز التنفيذ ،تدشن املؤسسة
التشريعية «مرحلة جديدة» في تاريخها ،تتبوأ فيها
مكانة متميزة ،في تناغم تام مع دستور  ،2011وفي
تكريس للخيار الدميقراطي ولإلصالحات العميقة
ال�ت��ي انخرطت فيها اململكة حت��ت ق�ي��ادة صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس.

