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اقتصاديات الثقافة

جلنة مجتمع املعرفة واإلعالم

يعتبر هذا التقرير الثقافة رافعة للتنمية، كما يبرز أهميتها الوظيفية في االقتصاد الوطني، ويحلل مختلف الوسائل الكفيلة 
بجعلها في صلب أية سياسة عمومية، وبضمـان ولـوج أكبـر عـدد من المواطنين إلى الثقافة باعتبارها حقا من الحقوق.

مقاربــة  اعتمــاد  المجلــس  يقتــرح  الســياق  هــذا  فــي 
جديــدة مندمجـــة تقـــوم علـــى وضـــع إطـــار مؤسســاتي 
ــون  ــى الفن ــة علـ ــة والتربيـ ــات للتنمي ــذ رافع ــد، وتنفيـ جدي
ــع األخــذ فــي االعتبــار الجانــب االجتماعــي. ــة مـ والثقافـ

كمـــا يوصــي المجلــس بإعــداد اســتراتيجية وطنيـــة حـــول 
الثقافــة واإلبــداع، تجعــل الثقافــة فــي صلــب المشــروع 
المجتمعــي والتنمــوي المغربــي، وإدماجهمــا فــي مختلــف 
السياســات العموميــة، وتطويــر خدمــة عموميــة فــي ميدان 
الثقافــة بوصفهــا حقـــا يفــرض علــى الدولــة دعــم اإلبــداع.

كمـــا يـدعـــو المجلــس إلــى دعــم التظاهــرات الثقافيــة، 
مصــادر  تنويــع  وإلــى  المهرجانــات،  دعـــم  غــرار  علــى 
المخاطــر،  (الرأســمال  واإلبــداع  الثقافــة  تمويــل 
فــي  لالســتثمار  ناشــئة  شــركات  عــن  البحــث 
الجماعــي...). التمويــل  آليــات  الرعايــة،  الثقافــة، 

وفــي هــذا اإلطــار، أوصــى المجلــس بتشــجيع االســتثمار 
فــي الثقافــة، ومبــادرات إنشـــاء مقــاوالت فــي مجــاالت 
ــي  ــريعي وضريبـ ــار تشـ ــالل إطـ ــن خـ ــداع مـ ــة واإلب الثقاف
تحفيـــزي، وآليـــات ناجعـــة للدعـــم، مــع ضمــان حقــوق 
مـــن  القرصنـــة  ومكافحــة  الفكريــة  والملكيـــة  المؤلــف 
مهــام  ومراجعــة  التشــريعي  المجــال  تقويــة  خـــالل 
المؤلفيــن. لحقــوق  المغربــي  المكتــب  واختصاصــات 

المســتويين  علـــى  المواهـــب  عـــن  البحـــث  أجـــل  مـــن 
الفّنــي،  التفّتــح  علــى  وتشــجيعها  والجهــوي،  الوطنــي 
ــى  ــي علـ ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئـ ــد المجل يؤك
ضـــرورة تأهيــل مؤسســات التكويــن الموجــودة، وإنشــاء 
جديــدة  جامعيــة  مســالك  وخلـــق  جديــدة  مؤسســات 
ذلــك  فــي  بمــا  واإلبــداع،  الثقافيــة  التربيــة  مهــن  فــي 
الثقافيـــة. األنشـــطة  تدبيـــر  أو  والوســاطة  التنشــيط 

ــة منـــذ ســن مبكــرة  ــرورة التربيـ ــر علـــى ضـ ويؤكــد التقريـ
فــي  الثقافــة  إدمــاج  بتعزيـــز  والفنــون،  الثقافــة  علــى 
البرامـــج الدراســية، وجعـــل المدرســـة إطـــارا للنهــوض 
اإلبــداع  وتطويــر  تنوعهـــا،  فــي  الثقافيــة  بالوحــدة 
وتســهيل  التالميــذ،  صفــوف  فــي  والجماعــي  الفــردي 
واســتيعابه. الثقافــي  الـتـــراث  فـهـــم  إلـــى  ولوجهـــم 

الظــروف  إلــى مراعــاة  المجلــس  يدعـــو  األخيــر،  وفــي 
االجتماعيــة للعامليــن فــي مجال الثقافــة والفنون والمجال 
التغطيــة  إلــى  ولوجهــم  وضمــان  البصــري،  الســمعي 
حصولهــم  وخاصـــة  االجتماعيــة،  والحمايــة  الصحيــة، 
علــى التقاعــد والحمايــة مــن فقــدان الشــغل. كمــا يقتــرح 
المجلــس وضــع آليــات خاصــة مــن أجــل ضمــان اســتدامة 
المداخيــل بالنظــر إلى الطبيعة الموســمية للعمل الثقافي.


