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 مرسوم بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة االتصال ( 22مارس )1112
 قرار لوزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتحديد اختصاصات و تنظيم األقسام و المصالح المركزية لوزارة االتصال ( 21مارس )1112
 قرار وزير االتصال النا طق الرسمي باسم الحكومة بإحداث و تنظيم و تحديد اختصاصات المصالح الالممركزة التابعة لوزارة االتصال ( 21أبريل
)1121
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 .Iبـرنـامـج اليـوم الدراسـي حـول المديريـات الجهـويـة المنعقد بتاريخ  15يونيـو 1122
 : 10H00الجلسة االفتتاحية
 افتتاح اليوم الدراسي كلمة السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تقديم برنامج اليوم الدراسي : 10H15استراحة
 : 10H30الجلسة الثانية
 عرض حول المديريات الجهوية (السيد الكاتب العام) عرض حول مهام وبرامج عمل المديريات المركزية (السادة المدراء) مناقشة : 13H00غذاء
 : 14H30الجلسة الثالثة
 أشغال اللجن : 16H30استراحة
 : 17H00الجلسة الختامية
 تقديم تقارير اللجان الكلمة الختامية للسيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة3

 .IIتـــقــــديـــم
حتى تتمكن من االضطالع بدورها الحيوي في التعريف بالمغرب و بمؤسساته على الصعيد الدولي و أن تلعب دورها في تطوير و تنمية قطاع
االتصال ببالدنا ،اعتمدت وزارة االتصال هيكلة جديدة لإلدارة المركزية و ذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المحدد لتنظيم و اختصاصات وزارة االتصال بتاريخ
 22مارس .1112
ومن أجل تفعيل دور وسائل اإلعالم و االتصال على المستوى الجهوي وجعله ركيزة أساسية في التنمية المحلية ،قامت الوزارة بإحداث مديريات
جهوية لالتصال بناء على قرار وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2112.21الصادر بتاريخ  2أبريل .1121
تتجلى األهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خالل إحداث هذه المديريات فيما يلي :


إرساء و تدعيم االتصال الحكومي و المؤسساتي على المستوى الجهوي؛



تعزيز االتصال الخارجي؛



تفعيل دور االتصال كأداة للتنمية االقتصادية؛



تدبير و متابعة التطورات التي يعرفها مجال الممارسة اإلعالمية ببالدنا.
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 .IIIمــهـــام اإلدارة الـمــركــزيــة
تناط بوزارة االتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين االتصال ،ويعهد إليها وفقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ،بالوصاية على المؤسسات العامة واألجهزة األخرى التابعة لسلطتها .وتتولى لهذه الغاية ،مع مراعاة االختصاصات المسندة إلى الوزارات
والهيئات األخرى ،بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،القيام بما يلي:


إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة بمختلف ميادين قطاع االتصال :من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق
المجاورة ،وتكوين الموارد البشرية للقطاع واإلنتاج الوطني ،والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛




المساهمة في تطوير المجتمع اإلعالمي في المغرب؛
إعداد ،لحساب الحكومة ،دفاتر التحمالت وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات
العمومية وإصالح القطاع من جهة ،وتحسيسها بالمسؤولية واالستقاللية في التسيير من جهة أخرى؛



القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع االتصال؛



حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛



إعداد خدمة إعالمية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي في داخل البالد وخارجها ،تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصالحاته
الكبرى ،ومنجزاته وطاقاته؛




تنشيط عمل الحكومة في ميدان االتصال؛
وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع االتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.
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وزير االتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة
خالد الناصري
الكتابة العامة
رضوان بلعربي

الديوان
كريم تاج

المفتشية العامة
خليل العلمي اإلدريسي

وحدة البرمجة و مراقبة التدبير
إيمان مرزاق

مديرية الموارد البشرية و المالية
نجيب الزواوي

قسم التعاون
شناز العكريشي

مصلحة البحث
و التنقيب
كنزة العليليس
مصلحة تتبع
مشاريع التعاون
حسن المرابطي
وحدة تتبع
برامج الشراكة
عبد هللا عالوي

قسم الموارد
البشرية
عبد العزيز
الشارد
مصلحة تدبير
شؤون
الموظفين

قسم الشؤون
العامة و المالية
ناجي شكير

قسم الدراسات
و الشؤون القانونية
نزهة الحضرمي

مصلحة الميزانية
و المحاسبة
نادية بلعربي

مصلحة الدراسات
القانونية و التنظيمية

حسن جرشي

مصلحة المشتريات
و المعدات

مصلحة العمل
االجتماعي

تورية الشنوفي

خديجة
االبراهيمي

قسم المعلوميات
عبد الرحيم
الهروس

مصلحة
التكوين
و تنمية
مقاربة النوع

مديرية الدراسات و تنمية وسائل االتصال
محمد بلغوات

مصلحة التطوير

سعاد رمضاوي

مصلحة الدراسات
العامة و التخطيط

مصلحة االستغالل
وليد عيد خالد

مصلحة االتصال السمعي
البصري و التقنيات
الحديثة لإلعالم
منير الجراري

سمية الغبالي

قسم الصحافة
المكتوبة و اإلشهار
مصلحة الصحافة
المكتوبة
خديجة القرشي

منير بنسعيد

مليكة النيبان

قسم وسائل االتصال
السمعي البصري
و السينما و التكنولوجيا
الحديثة لإلعالم
مريم خطوري

مصلحة اإلشهار
أحمد إهيري
وحدة دعم الصحافة
نور الدين التيباري

مصلحة تنمية االنتاج
الوطني و السينما و
حقوق المؤلف
إبراهيم الغراس

وحدة حقوق المؤلف
مريم الدهبي

وحدة 6
اإلنتاج الوطني
حنان طلحة

مديرية االتصال و العالقات العامة
عبد اإلله التهاني

قسم االتصال
السعدية عطاوي
مصلحة االتصال
المؤسساتي
منير كركري
مصلحة التواصل
الداخلي
عبد العزيز الصقلي
مصلحة اليقظة
هدى المحمدي
العلوي
وحدة االتصال
الحكومي
بشرى زكري

مديرية البوابة الوطنية و التوثيق
سعيد سيحيدة

قسم العالقات
العامة
مصطفى أمدجار

قسم البوابة
الوطنية
محمد البور

مصلحة العالقات العامة
فاطمة سنوان

مصلحة تطوير
و تحيين البوابة
مصطفى الزارعي

مصلحة العالقات مع
الصحافة
عضراء علوي
عبدالوي

وحدة النشرات
األجنبية
رشيدة نور
وحدة تراخيص
التصوير
حجيبة السالمي

مصلحة التدبير
التقني للبوابة
إيمان غانمي

وحدة موقع
الوزارة
Mincom
الطيب المجاهد

قسم التوثيق
محمد المختوم
مصلحة الندبير
الوثائقي
إبراهيم بوفال
مصلحة اإلنتاج
و التوزيع
إبراهيم الكميري

وحدة خزانة
الصور
أحمد الحميلي
وحدة الخزانة
الوثاقية
محمد دوباللي

 .IVمــهـــام المــديريات الجـهـوية
تمارس المديريات الجهوية اختصاصاتها وفق توجيهات اإلدارة المركزية ،و يعهد إليها حسب قرار لوزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
رقم  2112.21الصادر في  21أبريل  1121بالمهام التالية :
.2

الس هر على تفعيل السياسة اإلعالمية للوزارة على المستوى الجهوي ،فيما يهم ميدان االتصال من صحافة مكتوبة و اتصال سمعي بصري و إشهار و سينما

و حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و اإلنتاج الوطني؛
.1

تمثيل الوزارة على الصعيد الجهوي اتجاه السلطات المحلية ،و الهيئات المهنية و النقابية و الفاعلين الجهويين في ميدان االتصال؛

.3

المساهمة إلى جانب الفاعلين الجهويين في تحديد استراتيجية إعالمية محلية ووضعها رهن إشارة العموم؛

.4

المساهمة في تطوير و إرساء مجتمع اإلعالم على الصعيد الجهوي؛

.5

المساهمة في التعريف بسياسة االتصال المؤسساتي على المستوى الجهوي؛

.6

العمل على المعالجة الوثائقية و اإليكونوغرافية لإلعالم الجهوي؛

.7

إحداث و تدبير و تحيين بوابة مؤسساتية جهوية؛

.8

القيام بدراسات ميدانية حول قطاع االتصال على مستوى الجهة؛

.9

تتبع تطبيق اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإصدار الجرائد ،أو تلك المتعلقة باإلنتاج السمعي البصري و السينما على الصعيد الجهوي؛

 .21اإلشراف على دورات تكوينية لفائدة الصحافيين و الفاعلين في ميدان االتصال على المستوى الجهوي؛
 .22القيام بتدبير الموارد البشرية و المالية للمديرية الجهوية؛
 .21تفعيل اتفاقيات الشراكة و التعاون على المستوى الجهوي؛
 .23الترويج لصورة المغرب الجهوية دوليا.
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تشـتمل كل مديرية جهوية على المصالح التالية :
 مصلحة الدراسات و تنمية وسائل االتصال؛
 مصلحة االتصال و العالقات العامة؛
 مصلحة الشؤون العامة و التوثيق.

التــوزيع الجــغــرافــي للــمــديــريات الجــــهـــويـة :
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة الدار البيضاء الكبرى؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة مكناس -تافياللت؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة فاس  -بولمان؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة مراكش -تانسيفت -الحوز؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة طنجة -تطوان؛
 المديرية الجهوية لالتصال بالجهة الشرقية؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة تازة -الحسيمة -تاونات؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة سوس -ماسة -درعة؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة العيون -بوجدور -الساقية الحمراء؛
 المديرية الجهوية لالتصال بجهة وادي الذهب -الكويرة.
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الــــمــــــــــــــــديــــــريـــات الجـــهـــويـــة لـــوزارة االتــــــــصــــــــــــــال

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
الحـســيــن
ملوكي

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
مصطفـى
جــبــري

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
سالك
لهمان

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال
انكية بودا

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة
محمد
باري

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة

جهة
مراكش-
تانسيفت-
الحوز
نــاصر
امـســاعــد

ادريــــس
عــــــــدو

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
أمنة ابو
الغنائم

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
محمد
عزيز
البازي

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
االتصال
و
العالقات 9
العامة

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة

جهة الدار
البيضاء
الكبرى
فــؤاد
الســويـــبــة

فـتــيـــــحـة
دبــاجــي

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
عبد
السالم
الخطيري

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
البوشتاوي
بوعزة

مصلحة
الشؤون
العامة
والتوثيق
مصطفى
كرواني

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال
رشيد
النبوي
اإلدريسي

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال
محمد
ميلودي

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال
فاطمة
الزهراء
فارس

مصلحة
الدراسات
و تنمية
وسائل
االتصال

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة
محمد
ريحان

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة
عمرو
تغالوي

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة
سمير
قزمان

مصلحة
االتصال
و
العالقات
العامة
ادريس
بن يوسف

مـجـيـدة
السـلــيـمــانـي

جهة
تازة-
الحسيمة-
تاونات

جهة
طنجة-
تطوان

جهة
مكناس-
تافياللت

جهة فاس
– بولمان

جهة
سوس-
ماسة-
درعة

جهة
العيون-
بوجدور-
الساقية
الحمراء

الجهة
الشرقية
جـــمــال
صــالــحــــي

فــاطــمــة
االمـــيــــن

بجهة
وادي
الذهب-
الكويرة
عــبــد
الـعـزيـز
الكــرد

معلومات عن الـمـدراء الجهويين لالتصال و دائرة نـفـوذهم التــرابــي

المديرية الجهوية
لالتصال
المديرية الجـهوية لالتصـال بجهة الدار
البيــضـاء الكـبـــرى

المقر
الدار البيضاء

المديرية الجهوية لالتصـال بجـهة مــكنـاس-
تافيــاللـت

مـكـنـاس

دائرة النـفـوذ التــرابــي
-

جـهة الدار البـيضاء الكـبـرى
جـهة الشـاوية ورديـغـة
جـهة الربـاط-سـال-زمـور-زعـير
جـهة مـكـناس -تـافـيـاللـت
جـهة تـادلـة ازيـالل

المدير الجهوي
لالتصال

العنوان و الهاتف

الـسـيد فــؤاد
الســـويــبــــة

العنوان ،41:شارع الجيش الملكي الدار البيضاء
الهاتف 16.62.14.83.28 :

السيدة فـتــيـــــحـة
دبــاجــي

العنوان ،33 :شارع الحسن الثاني – المدينة الجديدة
الهاتف 15.35.51.25.27 :
الفاكس 15.35.51.55.68 :
العنوان ،33 :شارع محمد الديوري
الهاتف 15.35.61.16.46 :
الفاكس 15.35.94.25.51:
العنوان :ملتقى شارع محمد السادس زنقة كابتان أريك إقامة
بالم دور أ رقم  11الطابق األول
الهاتف 16.62.14.81.98 :

المديرية الجـهوية لالتصـال بجـهة فـاس-
بـولـمان

فــــاس

 -جـهة فـاس -بـولمـان

السـيدة مـجـيـدة
السـلـيـمانـي

المديرية الجـهوية لالتصـال بجـهة مراكـش-
تانسـيفت-الحـوز

مـراكـش

 جـهة مراكـش-تانسـيفت-الـحـوز -جـهة دكـالة -عـبدة

السـيد نــاصــر
امـــســاعـــــد

المديرية الجـهوية لالتـصال بـجـهة طنـجة-
تطـوان

طـنجـة

 جـهة طـنـجـة-تطوان -جـهة الغرب-الشـراردة-بـني حـسن

السيد ادريـس عـدو

العنوان :شارع المقاومة ،عمارة رقم  7شقة رقم  ،29طنجة
الهاتف 16.62.14.81.95 :

المديرية الجـهـوية لالتصـال بالجــهة
الشــرقــيــة

وجـدة

 -الجـهـة الشـرقـيـة

السـيد جـــمــال
صــالــحـــــي

العنوان:رقم  3زنقة الفتح ،شارع محمد السادس حي القدس
الهاتف 16.62.14.83.18:

المديرية الجـهوية لالتـصال بـجـهة تازة-
الحسيمة -تاونات

الحسيمة

 -جـهة تازة -الحسيمة -تاونات

الـسـيد حـسـيـن
مــلوكـي (بالنيابة)

الهاتف 16.62.71.95.28 :

المديرية الجــهوية لالتصــال بجـهة سـوس-
مـاسـة-درعـة

اكـاديـر

 -جـهة سـوس-مـاسة-درعـة

السيد مصطفى جبري
(بالنيابة)

المديرية الجـهـوية لالتصـال بجـهة
العـيــون-بوجــدور-السـاقيـة الحـمـراء

العـيـون

المديرية الجــهـوية لالتـصـال بجـهة وادي
الذهـب-الكـويـرة

الداخـلـة

 جـهة العـيـون-بوجدور-الساقيةالحمراء
 جـهة كـلـميم-السـمارة -جـهة وادي الـذهب-الكـويـرة

الــســيدة فـاطـمة
االمــيــن

العنوان :فيال رقم  ،15زنقة فاطمة الفهرية ،حي الداخلة،
اكادير
الهاتف 16.62.85.64.72 16.62.14.83.41 :
العنوان ،7:شارع مكة ،حي موالي رشيد ص.ب939.
الهاتف 15.18.99.64.28 :
الفاكس 15.18.99.52.89 :
العنوان :رقم  ،22حي موالي رشيد ،شارع محمد  ،Vالداخلة
الهاتف 06 61 04 83 20 :
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السـيد عبد العــزيز
الـكــرد

 .Vمـهـام الـــمديــر الجـــهــوي

.2

يحرص المدير الجهوي على تنفيذ مقتضيات المهام و اإلختصاصات الموكولة للمديرية الجهوية كما هو وارد في القرار الوزاري للسيد وزير

اإلتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2112.21الصادر في  12من ربيع اآلخر  21( 2342أبريل  )1121المتعلق بإحداث و تنظيم و تحديد
اختصاصات المصالح الالممركزة التابعة لوزارة االتصال ( انظر جدول مهام مصالح المديرية) ؛

.1

توكل إليه مهام إشراف و تدبير المصالح التابعة لمديريته وفقا لتوجيهات المصالح المركزية و كذا التنسيق مع المصالح الخارجية لمختلف

المؤسسات الحكومية بالجهة؛

.3

تسند إليه أيضا مهمة التنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية و الخصوصية و كذا الشركاء و الفاعلين في ميدان االتصال و مد جسور

التواصل مع الممثلين الجهويين والهيئات المهنية و النقابية لوسائل االتصال؛

.4

يشرف و يتتبع كل اتفاقيات الشراكة ذات االمتداد الجهوي المبرمة بين الوزارة الوصية و المؤسسات و الفاعلين اإلعالميين و كذا االتفاقيات

المبرمة بين المديرية الجهوية و مختلف الشركاء المحليين و الجهويين.
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 .VIالــتـــــوصــــيـــــات ذات األولـــــويـــــة
في إطار اليـوم الدراسـي حـول المديريـات الجهـويـة لوزارة االتـصـــــال المنعقد بتاريخ  21يونيو  ،1122تم تنظيم ثالث ورشات عمل
خصصت لمناقشة المهام الموكولة للمديريات الجهوية لالتصال وكيفية تفعيلها على المستوى الجهوي.
وقد أسفرت الورشات عن بلورة عدد من التوصيات قصد تفعيل مهام المديريات الجهوية ،و ذلك على إثر المناقشات التي جرت مع كل المسؤولين
الحاضرين حيث تم تبني مجموعة من التوصيات ذات األولوية من أجل ضمان عمل هذه المديريات الجهوية في أحسن الظروف ،علما أن المصالح المركزية
ستعمل على استصدار مذكرات خاصة بكل موضوع على حدة تضبط من خاللها نوع و طبيعة العمليات و المتدخلين و اإلمكانات و األهداف و كذا آليات
التتبع.
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 .2التوصيات المتعلقة بالدراسات و تنمية وسائل االتصال:
 ضمان متابعة و تنفيذ سياسة الوزارة على المستوى الجهوي في جميع المجاالت (صحافة مكتوبة ،سمعي بصري ،سينما ،حقوق المؤلف ،إشهار )...؛
 رصد انتظارات المتلقي على المستوى الجهوي و تقديمها إلى اإلدارة المركزية قصد أخذها بعين االعتبار عند صياغة السياسات اإلعالمية؛
 التنسيق بين الجمعيات المهنية و المجتمع المدني قصد تنمية القطاعات التي تشرف عليها وزارة االتصال؛
 تشجيع االستثمار في قطاع اإلعالم و االتصال؛
 إنجاز و تحيين تقارير تحليلية قطاعية تطال قطاع االتصال بالجهة بكل مكوناته؛
 توفير النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع بكل مكوناته و وضعها رهن إشارة المواطنين و الفاعلين المهنيين بالجهة؛
 مساعدة المؤسسات العمومية التابعة لقطاع اإلعالم و االتصال في القيام بمهامها على صعيد الجهة.
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 .1التوصيات المتعلقة باالتصال و العالقات العامة :
 إرساء و تسهيل قنوات االتصال مع الفاعلين والشركاء الجهويين في كل القضايا المرتبطة بمجال اإلعالم و االتصال؛
 العمل على إحداث مركز جهوي لإلعالم يكون نقطة التقاء وجذب للصحافة الوطنية والدولية؛
 مواكبة النشاط الصحفي على المستوى الجهوي؛
 المساهمة في الملتقيات اإلقليمية و الوطنية و الدولية ذات البعد اإلعالمي الجهوي بهدف الترويج للشأن الجهوي سياسيا و اقتصاديا وثقافيا؛
 المشاركة في تنظيم و تأطير التغطية اإلعالمية لألحداث الجهوية الرسمية؛
 تأطير الصحافة الدولية الوافدة على الجهة و تزويدها بالمعطيات و البيانات المرتبطة بمجاالت التنمية بالجهة و كذا تيسير ظروف عملها؛
 العمل على تطوير نظام يقظة إعالمي جهوي يغطي مجاالت تدخل الوزارة.
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 .3التوصيات المتعلقة بالشؤون المالية و البشرية :
 العمل على وضع أنظمة تدبير عصرية و ناجعة لموارد المديرية الجهوية؛
 فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية:
 oتنفيذ ميزانية المديرية وفق اإلجراءات و النصوص التنظيمية المؤطرة لصرف النفقات العمومية؛
 oوضع مخططات و برامج عمل سنوية تتناسب مع األولويات المنتظرة؛
 oالسهر على إنجاز :
 بنايات المديريات الجهوية؛
 مركز اإلعالم؛
 نادي الصحافة؛
 مكتبة إعالمية.
 فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية :
 oاالضطالع بالتكوين األساسي والتكوين المستمر في المهن المتعلقة بمجال اإلعالم و االتصال؛
 oتدبير الشؤون اإلدارية لموظفي المديرية (الرخص اإلدارية و المرضية  ،االنتقاالت ،تسوية ترقية الموظفين)...
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 .4التوصيات المتعلقة بالتوثيق و المواقع اإللكترونية:
 المعالجة االلكترونية للملفات الصحفية ،وفق الئحة موضوعاتية تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل جهة على حدة؛
 أرشفة الملفات الموضوعاتية ( دعامات ورقية) قصد وضعها رهن إشارة األفراد و المؤسسات عند الطلب ،و نشرها في صفحة الجهة بالموقع االلكتروني للوزارة
)منكم) ؛
 إعداد قواعد معطيات موضوعاتية ( دعامات متعددة الوسائط) ،و العمل على نشرها في الصفحة الخاصة بالجهة بالموقع االلكتروني للوزارة )منكم) ؛
 إصدار دليل سنوي ،باللغتين العربية و الفرنسي ،خاص بقطاع اإلعالم و االتصال بالجهة؛
 إنجاز كتيبات ) (Brochuresأو مطويات (  (Dépliantsمعززة بصور ،للتعريف بإمكانيات الجهة و مؤهالتها االقتصادية و الثقافية و السياحية ...بتنسيق مع
المصالح الخارجية المعنية؛
 وضع النشرة اإلخبارية الجهوية اليومية ) ( Synthèse de presse régionaleعلى الصفحة الخاصة بالجهة بالموقع االلكتروني للوزارة )منكم) ؛
 إحداث صفحة خاصة بكل مديرية جهوية بالموقع االلكتروني للوزارة )منكم) ،تتضمن معلومات عملية حول المديرية و معطيات مفيدة حول الجهة ( قابلة
للتحميل) ،باإلضافة إلى ملفات وثائقية موضوعاتية و مذكرات إخبارية عن أهم األنشطة ذات الصلة بقطاع اإلعالم و االتصال.
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 .5التوصيات المتعلقة بالتعاون و الشراكة:
 اقتراح مشاريع التعاون و الشراكة على المستوى الجهوي؛
 تفعيل اتفاقيات التعاون و الشراكة التي تعقدها اإلدارة المركزية على المستوى الجهوي و السهر على حسن تطبيقها؛
 العمل على عقد شراكات مع الوزارات والهيئات المهنية و الثقافية و الجمعوية في المجاالت ذات الصلة بقطاع اإلعالم و االتصال.

 .6التوصيات المتعلقة باألعمال االجتماعية:
 اقتراح و تنشيط مختلف أنواع األعمال االجتماعية؛
 البحث عن شراكات اجتماعية جهوية تمكن العاملين بالقطاع من االستفادة من مؤهالت الجهة ( تخييم ،ترفيه ،رحالت ،زيارات ميدانية لبعض المناطق).
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 .VIIالكلمة االفتتاحية للسيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

بسم هللا الرحمان الرحيم
السيد الكاتب العام
السيد مدير المعهد العالي لإلعالم واالتصال
السيدات و السادة المدراء
شكرا لكم جميعا على السماح لي بتناول كلمة افتتاحية سريعة .تحية جليلة لكم مشفوعة بالمتمنيات بان يكلل هذا اليوم الدراسي و أشغاله بكل النجاح
المنتظر منه ،باعتبار أن هذه خطوة أولى تنظمها ِ ستليها خطوات أخرى .وهي خطوة أولى ألنه لم يسبق في تاريخ وزارة االتصال أن كان لها مديريات جهوية
بالشكل الذي يتميز به هذا الورش الجديد الذي فتحته وزارة االتصال و الذي توفق فيه و هلل الحمد بفضل اإلرادة الطيبة و الطموح المتميز الذي يهيمن على هذه
الدار.
األخوات و األخوة األعزاء ،إنها مناسبة ألتقدم لكم جميعا ،األخوات و اإلخوان األعزاء ،بجزيل الشكر على انخراطكم في هذا الورش الذي سيسمح
لوزارة االتصال بان تضطلع بمهامها على الوجه األكمل.
اليوم ،من خالل هذا اليوم الدراسي ،نقدم صورة مؤسسة حكومية فاعلة ،ناشطة ،حيوية ،حاضرة و طموحة ،و هذه الصورة  ،أنا على يقين بأنكم
على بينة تامة بضرورة االستمرار في تغذيتها و الحفاظ عليها و جعل الجميع ينظر إلى ٍٍٍ وزارة االتصال من خالل آلياتها و مؤسساتها و رجالها و نسائها
على أنها قادرة بان تضطلع بدورها على الوجه األكمل.
وفي هذا السياق ،و تفاعال مع التوجهات اإلستراتيجية للمغرب من خالل مؤسساته التي استقر عزمها على أن تعطي مدلوال ملموسا لمقاربتي
الالمركزية و الالتمركز مضافتين إلى مقاربة الجهوية الموسعة .و الجهوية تستتبع مجموعة من اإلجراءات الميدانية وفي مقدمتها أن عمل الوزارة ال يظل
18

منحصرا في العاصمة أو الجوار القريب من العاصمة ،و إنما يجب أن يمتد إلى مختلف أطراف البالد .و ذلك ما يفسر أن وزارة االتصال تتوفر اآلن قانونيا
على عشر مديريات تم تعيين ثمانية منهم و من بينهم ثالث نساء،و أحيي الجميع متمنيا للجميع كل النجاح و التوفيق.
يمكنكم أن تقتنعوا اقتناعا راسخا بان وزارة االتصال من خالل أجهزتها المركزية و أنا شخصيا احرص على ذلك  ،و السيد الكاتب العام يحرص على
ذلك  ،و السادة المدراء المركزيون يحرصون على ذلك ،وجميع مسؤولي وزارة االتصال حريصون شديد الحرص ،على تمكينكم من القيام بعملكم في
الظروف المثلى و أن توفر لكم اإلمكانيات التي تسمح لكم بان تباشروا وظائفكم ميدانيا من خالل إعطاء مدلول ملموس لورش تحديث وزارة االتصال و ورش
الشراكة التي هي إطار مفاهيمي مركزي تشتغل عليه وزارة االتصال إيمانا منها بان شركاء وزارة االتصال ميدانيا وفي مقدمتهم رجال و نساء اإلعالم و كل
الذين يشتغلون في الفضاء العمومي و الذين يكونون في حاجة إلى خدمة تقدمها وزارة االتصال.
على الجميع أن يشعر بأنه سيجد في وزارة االتصال من خالل مؤسساتها المركزية ومن خالل مديرياتها الجهوية المحاور القادر على اإلصغاء
 ،القادر على تقديم األجوبة و القادر على مواكبة االوراش الكبرى المطروحة في بالدنا و التي في سياق الحراك العام الذي يعرفه مجتمعنا  ،وهو مفتوح على
إصالحات عميقة جدا البد على وزارة االتصال أن تواكبها من منطق و موقع االختصاصات الموكولة إليها.
لكل هذه االعتبارات ،نرى أن هناك حاجة ليتم فيما بيننا أثناء هذا اليوم تناول مختلف القضايا و طرح مختلف الرهانات و إيجاد مختلف األجوبة
الصحيحة لنتمكن جميعا من القيام بمهامنا.
لهذا اختم بان أجدد لكم كل المتمنيات بالنجاح في هذا اليوم.
و رجاء تحدثوا بما يلزم من الوضوح و بما يلزم من الشعور بالمسؤولية  ،و ال أخالكم إال كذلك ،و شكرا لكم.
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 .VIIIالكلمة الختامية للسيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
بسم هللا الرحمان الرحيم
في الواقع ،البد أن أعبر عن سروري و ارتياحي لوجاهة ،أوال ،قرار تنظيم هذا اليوم الدراسي التحاوري التشاوري ،و ثانيا ،لعمق المناقشات التي
جرت أثناءه ،و هي ناتجة عن تالقي عنصرين أساسيين :العنصر األول هو جدية التهييئ ،انطالقا من جدية اإلشراف،

و أريد أن أتقدم بالتحية لكل الذين

اشرفوا على أن يتم إخراج هذا اليوم بالصيغة الموفقة التي رافقته .و العنصر الثاني الذي يحسب لفهم أسباب نجاح هذا اليوم الدراسي هو الجدية التي تتعاملون
بها جميعا مع هذه القضايا انطالقا من شعوركم بالمسؤولية و تستحقون على هذا كل شكر و تنويه .كل هذا انطالقا من قناعتي بان هذه الوزارة تتوفر على
موارد بشرية تشرفها و تشرف المهمة المنوطة بها و التي يضطلع بها رجاالتها و نساؤها.
و أنا استمع إلى خالصة االوراش ،و صلت إلى خالصة مركزية أساسية هي أن المنهجية التي اشتغلتم بها انطلقت من تفادي و االبتعاد بقوة عن
السطحية في مالمسة القضايا وفي البحث عن األجوبة للقضايا المطروحة ،حيث أن المنهجية التي اعتمدتموها انطلقت مما نسميه اليوم ،أكثر فأكثر ،سياسة
القرب ،أي أنكم ابعد ما تكونون عن المقاربة الفضفاضة المجردة والتي تسبح في الفضاءات العلى،

و عوضتم ذلك بالجلوس فوق ارض الواقع و الوقوف

عند القضايا التي يفرزها هذا الواقع ،حيث أن المنهجية التي اعتمدتم انطلقت من رصد القضايا ،من مناقشة أوجه الخصاص إذا كان هناك خصاص ،و ال شك
أن هناك خصاصا ،و الشك أن هناك انتظارات قوية مطروحة على كاهل وزارة االتصال .و شعرت بأنكم تداولتم في القضايا التي تصعد أمامكم من خالل
مناولتكم و تناولكم للملفات المطروحة على صعيد المديريات ،و على صعيد األقسام و على صعيد المصالح وعلى صعيد المديريات الجهوية.
هذه هي الخالصة األولى التي وصلت إليها من خالل االستماع إلى العروض التركيبية التي تمخضت عن أشغال هذا اليوم .بطبيعة الحال  ،سأرجع
للموضوع من خالل دراسة هذه الخالصة ،دراسة الجانب التركيبي فيها و الجانب التفصيلي فيها ،حتى نبحث جميعا عن أنجع الوسائل التي تسمح بأعمال
الخالصات و القرارات الختامية األساسية التي قد وصلتم إليها ،كل ذلك بهدف الوصول إلى ما يمكن أن نسميه النهوض بالحكامة في وزارة االتصال .النهوض
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بالحكامة في الوزارة يمر ،أوال ،عبر العمل على جودة العالقات بين مختلف مستويات ممارسة المسؤولية  ،وهذا أمر أساسي .و النهوض بالحكامة في الوزارة
يمر أيضا عبر تشخيص دقيق للقضايا ،و ذلك التشخيص ال يتم إال من خالل إفراز ما نسميه الذكاء الجماعي للوزارة .اليوم كان محطة إلفراز ذلك الذكاء
الجماعي من خالل أن كل واحد منك م يدلو بدلوه و يستمع إلى اآلخرين و يتم البحث عن القواسم المشتركة للوصول إلى المعالجة الموضوعية األقرب إلى
الصواب.
أقول هذه الخالصات ،و أنا مطالب بان اطلع عليها  .و مع السيد الكاتب العام و مع السادة المدراء و جميع المسؤولين ومع السيد الزروالي الذي يتبع
الم وضوع بصفة مباشرة  ،و معكم جميعا بدون استثناء ،سنعمل على الخروج بتراكمات تسمح لهذه الوزارة بان تسمو بحكامتها إلى ما هو مطلوب و منتظر
منها .فاستمروا على بركة هللا جميعا  ،أهنئكم مرة أخرى ،و هللا يجازيكم بخير.

21

 .IXبـــالغ صــــحــفـــي
نظمت وزارة اال تصال ،يوم األربعاء ،يوما دراسيا بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال ،حول المديريات الجهوية ،ترأسه السيد خالد الناصري وزير
االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،بحضور الكاتب العام ،والمديرين المركزيين ورؤساء األقسام والمديرين الجهويين ،ورؤساء المصالح الخارجية
بالمديريات الجهوية لوزارة االتصال.
وقد افتتح السيد الوزير هذا اليوم ،بكلمة توجيهية ذكر فيها بالمهام المنوطة بالمديريات وما ينتظرها من أعباء ،تفاعال مع التوجهات اإلستراتيجية
للحكومة ،من خالل مؤسسات استقر عزمها على إعطاء مدلول ملموس لالمركزية والالتمركز باإلضافة إلى مقاربة الجهوية الموسعة.
من هذا المنطلق ،يقول السيد الوزير ،كان الحرص على إحداث هذه المديريات ومدها بما يلزم من إمكانيات بشرية وتقنية حتى تسهم في تحديث
ورش وزارة االتصال ،وتقدم عنه صورة مؤسسة فاعلة ،حاضرة وطموحة.
كما ألقى من جهته ،السيد رضوان بلعربي الكاتب العام لوزارة االتصال ،عرضا مفصال تناول فيه بالشرح والتحليل مقتضيات القرار الوزاري
المتعلق بإحداث المديريات الجهوية لالتصال وما تضمنه من مهام واختصاصات.
إثر ذلك ،قدم المدراء المركزيون ،كل في مجال اختصاصاته ،عروضا حول المهام التي يضطلعون بها داخل الوزارة .وقد مكنت هذه العروض من
رصد ما هو مالئم وقابل للتطبيق على المستوى الجهوي في تناغم تام مع المهام المخولة للمديريات.
بعد ذلك ،تم تشكيل ثالث لجان وفق المصالح التابعة للمديريات وهي:


لجنة الدراسات وتنمية وسائل االتصال



لجنة االتصال والعالقات العامة



لجنة التوثيق والشؤون العامة

وقد أسفر هذا اليوم الدراسي عن بلورة مجموعة من التوصيات قدمها مقررو اللجان الثالث ،خالل الجلسة الختامية التي ترأسها السيد خالد الناصري
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،الذي أشاد بالجدية التي طبعت أشغال هذا اليوم الدراسي ،والتي تنم عن روح المسؤولية ،وأهمية األعباء
المنوطة بالمديريات الجهوية ،مؤكدا حرصه على إبالء أهمية بالغة لهذا الورش.
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وفيما يلي الئحة بأسماء المدراء الجهويين المعينين مؤخرا:


جهة الدار البيضاء الكبرى .....السيد فؤاد السويبة



جهة مكناس تافاللت ....السيدة فتيحة الديباجي



جهة فاس بولمان .....السيدة مجيدة السليماني



جهة مراكش تانسيفت الحوز...السيد ناصر مساعد



جهة طنجة تطوان ...السيد إدريس عدو



الجهة الشرقية ....السيد جمال الصالحي



جهة تازة الحسيمة تاونات ...السيد حسين ملوكي



جهة سوس ماسة درعة ....السيد مصطفى جابري



جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ...السيدة فاطمة األمين



جهة وادي الذهب الكويرة ...السيد عبد العزيز الكرد
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