الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الثقافة

السياسة الحكومية في مجال الثقافة

أوت 5102

املحاور إلاستراتيجية ملخطط عمل الحكومة في مجال الثقافة.
املحاور الاستراتيجية لخطة عمل الحكومة في مجال الثقافة ،تحدد أهداف تدخل الدولة لتعزيز ولوج
الجميع إلى املمتلكات والخدمات واملمارسات الثقافية والفنية ،كما تنص على التوازن إلاقليمي للعرض
الثقافي  .وتتمثل هذه الخطة في ستة مجاالت رئيسية هي:
.I

مجال التراث الثقافي.
 حفظ املمتلكات الثقافية العقارية ،من خالل متابعة عمليات تصنيف املمتلكات الثقافيةالعقارية ،متابعة وتأطير العمليات ذات الصلة باالكتشافات العفوية ومتابعة العمليات
املتضمنة ممارسة ألاعمال الفنية الخاصة باملمتلكات الثقافية العقارية وتأهيل املهندسين
املعماريين للتخصص في حماية التراث الثقافي.
 حفظ املمتلكات الثقافية املنقولة ،من خالل متابعة و تأطير عمليات إعادة تأهيل املتاحفاملوجودة.
 إنهاء عملية جرد املمتلكات الثقافية املنقولة املحمية املودعة على مستوى السفارات الجزائريةبالخارج ،ورقمنة قائمة جرد املمتلكات الثقافية املنقولة وإنهاء عملية الفهرسة للممتلكات
الثقافية املحمية غير املنقولة .

.II

مجال الكتاب و املطالعة العمومية.

ّ
 إعداد النصوص التطبيقية للقانون املتعلق بأنشطة و سوق الكتاب و مراجعة النصوصاملتعلقة بدعم الفنون و آلاداب.
 مواصلة تغطية التراب الوطني بتوسيع شبكة مكتبات املطالعة العمومية في إطار برنامج"مكتبة لكل بلدية".
 ترقية النشاطات ألادبية من خالل مختلف الفضاءات الثقافية على مستوى الوطني ،وال سيمافي سياق فعاليات تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."5102
 مواصلة سياسة دعم إلابداع ألادبي من خالل املساعدات املمنوحة للمؤلفين والناشرين ومساندة الترويج بالكتاب الجزائري في املحافل و املعارض الدولية.

.III

مجال إلانتاج الثقافي و الفني.
 تعزيز التعاون بين القطاعات في إطار اتفاق الشراكة املستمرة مع القطاعات ألاخرى. الدعم للثقافة الجوارية مع توفير الفرص للوصول إلى الفعل الثقافي من خالل التنظيم الدائمللفعاليات الثقافية في جميع أنحاء التراب الوطني ،واحترام مبدأ ترشيد النفقات وضبط
مقاييس التمويل الثقافي.
 إعادة النظر في سياسة املهرجانات من خالل تحديد دفاتر الشروط وإدخال آليات التقييموإشراك املهنيين و ترشيد النفقات.
 تهيئة الظروف لبروز صناعة العرض الثقافي ال سيما من خالل تسهيل إجراءات إصدار رخصاملتعامل في العروض الثقافية.
 مراجعة القانون ألاساس ي لدور الثقافة ،ليسمح ،في نفس الوقت ،بإرساء تكوين أولي في الفنونوتأطير املواهب الشابة للتعبير عن إبداعاتها في مختلف التخصصات.

.IV

مجال إلانتاج السينمائي و املسرحي.
 الشروع في إعادة صياغة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  ،215-100و الذي يدخل حيزالتنفيذ في أجل أقصاه  20ديسمبر  ،5102تاريخ إلاقفال النهائي لهذا الحساب مع صب رصيده
في حساب التخصيص الخاص رقم  215-100الذي يصبح عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير
الفن و التقنية و الصناعة السينماتوغرافية و ترقية الفنون و آلاداب" ،تطبيقا للمادة  011من
القانون رقم  01-00املؤرخ في  21ديسمبر  5100و املتضمن قانون املالية لسنة .5102
 في إطار ترقية الصناعة السينمائية ،مواصلة الدعم ،مع إعادة هيكلة التمويالت املالية لإلبداعو تخصيصها لإلنتاج الجديد ،والتوزيع السيما عن طريق السينما املتنقلة.
 تنمية إلانتاج املسرحي من خالل برنامج وطني يتضمن دعم لإلنتاج ،و مراجعة القانونألاساس ي للمسارح و تجديد املعارف و تحسين املستوى للمورد البشري.

.V

املنشآت الهيكلية و عصرنة املنظومة إلاعالمية.
 في إطار استراتيجية شاملة لسياسة التهيئة الوطنية لإلقليم ،تعمل وزارة الثقافة على مواصلةتطوير املنشآت الثقافية بعنوان املشاريع الكبرى.
 -مواصلة تطهير مدونة الاستثمارات العمومية لضمان ترشيد تسيير املوارد املالية.

 إطالق نظام املعلومات الجغرافي يحتوي على معطيات الهياكل الثقافية ألجل تحديث املعاييرالقياسية الخاصة باملشاريع الثقافية مع تجهيزها.
 رقمنة ألارشيف لقطاع الثقافة ألجل تسهيل توفيره للمستخدمين. تطوير استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و الاتصال ،باألخص تطوير واجهة "ويب"جديدة لوزارة الثقافة.
.VI

مجال التكوين و تسيير املورد البشري.
 تكييف احتياجات التكوين الفني مع متطلبات القطاع ،وإطالق برنامج تحسين املستوىللموظفين وخاصة في مجال إدارة املشاريع والصفقات العمومية وانطالق عملية تكوين في مجال
تسيير املؤسسات واملشاريع الثقافية .
 -في مجال املوارد البشرية ،انطالق عملية تقييم ملسيري املصال الالمركزية.

