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اﻟـــــﺒــــــﺮﻧـــــــﺎﻣـــــــﺞ
اﻟـﺠـﻤـﻌـــــﺔ  4أﻛـﺘـﻮﺑـــــﺮ 2019
: 09:00-08:00

التسجيل وفطور االستقبال

: 09:00

االفتتاح

	 : 16:00-14:30الندوة  « : 2المنظومة الثقافية في بحث عن
التطور »
 -أي آليات الدعم للثقافة؟  :السيد زهير شرفي ،الكاتب العام لوزارة االقتصاد

• السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة

والمالية

• السيد محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال

 -من اإلدراك الخاطئ إلى ضرورة اعتماد حكامة جديدة  :السيد هشام عبقاري،

• السيد الحبيب المالكي ،رئيس مجلس النواب

نائب رئيس فدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية ومدير مسرح محمد السادس

• السيد أحمد رضا الشامي ،رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 -الجهات والجماعات الترابية ،في قلب السياسة الثقافية  :السيد خالد سفير،

• السيد صالح الدين مزوار ،رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب

 -رئيس مقاولة و فنان ،أي دروس؟ ،السيد فريد بن سعيد ،رئيس مجموعة

• السيد محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد والمالية

الوالي المدير العام للجماعات المحلية

• السيدة نائلة التازي ،رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية ،التابعة لالتحاد العام
لمقاوالت المغرب

: 11:00-10:30

استراحة

طينور والرئيس المؤسس لألوركيسترا الفيلهارمونية المغربية"

 الحماية الفكرية ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،دعامات إستراتيجية :السيدة كارول إ .كرويال ،مستشارة كبيرة -المنظمة العالمية للملكية الفكرية -قطاع
الصناعات الثقافية واإلبداعية

	 : 12:30-11:00الندوة  « : 1غنى الهويات ،رأسمال ثقافي
وجب تثمينه »
 -مكانة الفنون والثقافة بالمنظومة التربوية ،إستراتيجية جديدة :

: 16:30-16:00

استراحة

الندوة  « : 3التآزرات واالندماج كرافعات لرؤية
: 18:30-17:00
إستراتيجية جديدة »

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية ،التكوين المهني ،التعليم العالي والبحث

 -السياحة الثقافية ،التآزرات الممكن تثمينها  :السيد محمد ساجد ،وزير السياحة،

 الموروث الثقافي ،رأسمال شعب  :السيد محمد السكونتي ،أستاذ باحث -أهمية دعم التنوع الثقافي و اإلبداع الفني  :السيدة إليزابيث جيجو ،رئيسة

 ما بين المقايسات الدولية والخصوصيات المغربية :السيد عثمان الشريف العلمي ،رئيس شركة أطلس لألسفار
 -الصحافة الثقافية ،أي دور ،أي مستقبل؟  :السيدة بهية العمراني،

 -عالقة المواطن بالتعددية الثقافية واللغوية  :السيد عبدالله بوصوف ،األمين

 -التكوين ،أولوية لتشغيل الشباب بمهن الفنون  :السيدة لبنى طريشة ،المديرة

 ولوج الشباب للفنون والثقافة ،دعامة للتماسك االجتماعي :السيد ماحي بين بين ،فنان تشكيلي ،كاتب ومشارك في تأسيس المراكز الثقافية

 الشراكات عام-خاص ،نموذج للتعاون المبتكر والمجدد  :السيدة ماريةباحنيني ،استشارات قانونية  -استشارات MGB
 الترسانة القانونية والتشريعية ،من أجل هيكلة محكمة للقطاع  :السيد إلياسخروز ،محام متخصص بحقوق المؤلف والملكية الصناعية

العلمي.

بالمعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث)

مؤسسة آنا ليند

العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

«النجوم»

: 14:00-12:30

وجبة الغذاء

النقل الجوي ،الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

رئيسة الفدرالية المغربية لناشري الصحف

العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

اﻟـﺴـﺒـــــﺖ  5أﻛـﺘـﻮﺑـــــﺮ 2019
: 09:00-08:00
10:30-09:00

فطور االستقبال

: 12:15-11:00

الندوة  « 4الثقافة  :مصدر المناصفة ،الحداثة
واالستدامة »

 الثقافة محرك ومحفز للشباب ،من الترفيه إلى االلتزام»  :السيدة نسيمةالتواتي ،منتخبة بمجلس جهة مراكش-آسفي ،ناشطة ثقافية
 الحق في الثقافة  :السيد محمد الطوزي ،أستاذ جامعي ،أستاذ العلوم السياسية الفنون والثقافة ،انفتاح على العالم  :السيد محمد برادة ،رجل اقتصاد ،وزيرسابق للمالية ،سفير سابق للمغرب بفرنسا ،رئيس اللجنة العلمية لمناظرة
المالية ،رئيس مؤسسة الغالي برادة
 الثقافة ،االستدامة والمجال الترابي -السيد فرانسيسكو ديال طوري برادوس،عمدة مدينة مالقة
 األرشيف الوطني ،رهان الحداثة -السيد جامع بيضا ،مؤرخ مغربي ،مديرمؤسسة أرشيف المغرب
 دور ومكانة المتاحف بالمغرب -السيد المهدي قطبي ،رئيس مؤسسةالمتاحف
: 11:00-10:30

استراحة

الندوة  « 5سوق الفنون والثقافة بالمغرب »

 وضعية القراءة والكتاب بالمغرب ،ما بين المهيكل والغير مهيكل-السيد عبدالقادر الرتناني ،نائب رئيس عام فيدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية ورئيس االتحاد
المهني للناشرين بالمغرب

 السينما ،الطموحات ،المكتسبات واالختالالت  :السيدة نرجس النجار ،منتجةومخرجة سينمائية مغربية

 المشهد السمعي البصري المغربي ،أي وسائل للترويج الدولي  :السيدة أمينةبنجلون ،نائبة رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية واإلبداعية  -رئيسة جمعية مقاوالت
القطاع السمعي البصري

 -من الفنيل إلى سبوتيفاي  :السيد موالي امحمد الدامو ،فنان امازيغي)

 التدبير الثقافي في العصر الرقمي  :السيدة هاجر الجندي ،خبيرة في التسويقالرقمي الثقافي ومؤلفة مسرحية

تقاسم التجربة الناجحة إلفريقيا  :السيد يعقوبا كوناتي ،مدير عام سوق الفنونوالعروض اإلفريفية

	 : 12:00شهادة  « :الصناعة السينمائية »  :السيد نبيل عيوش،
منتج ومخرج

	 : 12:15كلمة ضيف خاص  :السيد جاك النغ « السبل الضرورية
إلقالع ثقافي واعد »
: 13:00

التوصيات

الجلسة الختامية من طرف السيد محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال

 :15:00-13:30وجبة الغذاء
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