ٕالانتاج الوط¼ dونشرﻩ وتفعيل التعاون الثقا*ي الدوZي ،وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية
واملهنية والشفافية والشراكة.
وستعمل الحكومة أيضا لتتوفر بالدنا عى إعالم ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس
التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط *ي التنمية املجتمعية ويواكب
التحول السيا defويعمل عى إرساء مبادئ التعدد والتنوع بrن مختلف مكونات املجتمع املغربي
وروافدﻩ مع الBCك jrعى سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الايجابي مع مختلف الثقافات
والحضارات ٕالانسانية.
وستعمل الحكومة *ي هذا السياق ،عى تعميق إصالح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطالقا
من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعي مع مختلف املتدخلrن *ي القطاع،
وتعميم التعاقد مع املؤسسات الفاعلة *ي القطاع.
وعى هذا ٔالاساس ،تعjCم الحكومة تطوير قانون الصحافة والنشر عى أساس من الحرية
واملسؤولية ،وجمع النصوص املتعلقة بالصحافة والنشر *ي إطار قانون واحد بما يضمن حرية
الرأي والتعب Brوالحق *ي الولوج إZى املعلومة وممارسة هذﻩ الحرية *ي نطاق الالjCام باملسؤولية
والاحBCام الالزم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد ،وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة
وعى رأسها املجلس الوط¼ dللصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم املهنة
واملساهمة *ي ال©Mوض MKا واحBCام أخالقيا·Mا والاستمرار *ي تحديث املقاولة الصحفية من خالل
تطوير نظام الدعم للصحافة املكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها وتطوير صحافة
الوكالة والرفع من أدا®Mا وتنويع منتوجها وتحسrن حكامMwا ودعم حضورها وطنيا ودوليا إضافة
إZى العمل عى ال©Mوض باألوضاع املهنية والاجتماعية للصحفيrن والعاملrن *ي هذا القطاع.
أما *ي املجال السم²ي البصري ،فإن الحكومة ستقوم بالرفع من أداء الشركات العمومية
لإلعالم السم²ي البصري ع BOمراجعة دفاتر تحمال·Mا وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي
بBOامج وقنوات جديدة وتشجيع ٕالانتاج الدرامي الوط¼ dوالعمل عى تصديرﻩ دوليا من خالل
مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد باإلضافة إZى عصرنة وتطوير قطاع ٕالاشهار بشكل
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يجعله يواكب املستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته *ي الاقتصاد الوط¼ ،dواعتماد قانون يضمن
قواعد الالjCام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص ،وإطالق القناة الBOملانية.
وبالنسبة للسينما ،وبالنظر إZى دورها *ي ٕالاشعاع الثقا*ي واملساهمة *ي التنمية
الاقتصادية ،سيتم تعزيز هذا القطاع من خالل تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبBrﻩ ووضع البنيات
التحتية وٕالاجراءات القانونية والBCويج املالئم ،بما يجعل السينما املغربية مبدعة ومرآة للهوية
املغربية ومساهمة *ي تعزيز القدرة التنافسية وٕالابداعية ،والانتقال من الرصيد الكم dإZى ٕالانجاز
النوsي .كما تعjCم الحكومة ال©Mوض بالجانب الرقم dالتكنولوÓي *ي الفضاء ٕالاعالمي والثقا*ي
ضمن اسBCاتيجية املغرب الرقم.d
ومن أجل دعم ٕالابداع الثقا*ي والف¼ dوتحسrن أوضاع العاملrن *ي هذا القطاع ،فإن
الحكومة ستعمل عى ضمان حقوق املؤلفrن املادية واملعنوية *ي إطار من الحرية والكرامة الالزمة
إلبداع حر ومسؤول ،ويتأتى إصالح هذا القطاع والرفع من مردودية مواردﻩ البشرية من خالل
توف Brالعنصر البشري املالئم واملؤهل ملواجهة التحديات ال dيفرضها التطور املطرد لهذا املجال
وذلك من خالل إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين املستمر *ي مجاالت الصحافة
والسم²ي البصري والسينما وٕالاشهار تستند عى مؤسسات التكوين القائمة.
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