عرض لبعض محاور مشروع ميزانية قطاع االتصال
تعزيز تنافسية القطاع السمعي البصري وإنجاح االنتقال الرقمي في صدارة األهداف االستراتيجية
أكد وزير االتصال الناطق الرمسي ابسم احلكومة ،مصطفى اخللفي ،أن تعزيز تنافسية القطاع السمعي البصري وإجناح االنتقال الرقمي يتصدران األهداف

االسرتاتيجية للحكومة اخلاصة هبذا القطاع.

وقال السيد اخللفي ،إن اهلدف االسرتاتيجي للوزارة يف قطاع االتصال السمعي البصري يتمثل يف "تعزيز تنافسيته وتثمني استقالليته والرفع من جودته

وحكامته وأتهيله لكسب رهان التحرير وإجناح االنتقال الرقمي".

ويف معر

حدي

معت را أن من سجليا

الوزير نن التنوع اللووي والثقايف وااجما ي هبذا القطاع ،أررز احلر
هذا احلر

نلى سجسيد ررا مكوتا اهلوية الوطنية ن ر نمو الشبكة ال راجمية،

ختصيص  68يف املائة من الشبكة ال راجمية للمواد ابلعررية واألمازيوية واللهجا

املوررية ،مع ر

نشرة إخبارية أمازيوية

يوميا ،وختصيص  02سانة لألنمال التخييلية ابألمازيوية ،و 51سانة للرتاث الفين األمازيوي ،مع تعزيز ال رجمة األمازيوية مبشاريع جديدة ضمن طلبا

العرو

املعلن ننها.

وانت ر السيد اخللفي أن من أمثلة احلر

نلى التنوع اللووي والثقايف وااجما ي أيضا تعزيز ال رجمة ابلقناة األمازيوية رسبعة ررامج جديدة (تريفيت ،وتشلحيت

ومتازيوت والعررية) ،وإحداث املرصد الوطين للوا

اللووي يف وسائل اإلنال .
وخبصو

واإلنال رشراكة مع معهد الدراسا

واألحباث للتعريب وذلك هبدف تعزيز آليا الرصد وتتبع املنتج

االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضية ،أفاد السيد اخللفي رتوطية  61يف املائة من الرتاب الوطين ابلب

األرضي الرقمي مقارل  0،4يف املائة من

األسر املتوفرة نلى جهاز االستقبال ،وتعيني اللجنة ال وطنية لالنتقال من الب التلفزي التناظري إىل الب الرقمي األرضي وفق مرسو  ،ووضع تصور متكامل
حمني ملخطط االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضية ،وكذا التحضري إلطالق احلملة اإلنالمية والتواصلية حول التلفزة الرقمية األرضية.

من تاحية أخرى ،أشار الوزير إىل أن نسبة مشاهدة قنوا الشركا الوطنية يف وقت الذروة رلوت  15..يف املائة حبسب نتائج "ماروكمرتي" نن آخر أسبوع

من شهر أكتورر  ،0254يف حني رلوت  44يف املائة نن نفس الفرتة سنة  ،0252إذ أن حوا ي  55مليون موريب يشاهد القناة األوىل يف اليو الواحد فيما

يشاهدها حوا ي  1ماليني موريب يف وقت الذروة.

وأضاف أن  2.8ماليني موريب يشاهد األخبار نلى القناة األوىل ،يف حني اكتسبت القناة الثانية  1نقاط إضافية فيما يهم نسب املشاهدة احملققة ما رني شتن ر

 0252حي سجلت  01يف املائة ،وشتن ر  0254حي سجلت  22يف املائة.

كما سجلت القناة ،يضيف الوزير ،ارتفانا مهما خالل الفرتة الرمضانية وذلك رتسجيل متوسط مشاهدة نلى مدار اليو رلغ  42يف املائة مقارل  08يف املائة

خالل الفرتة العادية (خارج رمضان).

وأشار السيد اخللفي إىل أن  51يف املائة من املواد املبثورة ألول مرة من الشبكة املرجعية ابلقناة الثانية من إنتاج وطين ،و 65يف املائة من هذا اإلنتاج الوطين

من إنتاج داخلي.

ويف ما يتعلق رتقوية وتنويع العر اإلخباري يف القطاع ،توقف نند امتداد فرتة العر

سانة من األخبار منها أكثر من  022سانة للمجال

اإلخباري ألكثر من سانتني يف وقت الذروة ،وتسجيل أكثر من 522

اإلخبارية ،وارتفاع ندد ال رامج احلوارية وتعزيز احلوار اإلنالمي ب  4ررامج جديدة اجتمانية

ومؤسساتية وأخرى حتتفي رفعاليا ااجمتمع املدين ،وإنتاج ور أررع نشرا إخبارية يومية رقناة "املوررية".

وأكد السيد اخللفي أن هذه النسب انعكست إجياريا نلى تقوية التعددية (ارتفاع حضور املعارضة ما رني  0255و  ،)0252وارتفاع نسب املشاهدة يف وقت

الذروة ،واستقطاب متنامي للمشاهدين نلى حساب قنوا إخبارية أجنبية.

ويف ما خيص تعبئة املوارد املالية ،أشار الوزير إىل حوا ي مليارين و  520مليون درهم من التحويال

وإىل حدود يوليوز .0254

الفعلية إىل الشركة الوطنية لإلذانة والتلفزة منذ 0250

مواصلة تنفيذ المخطط الرامي لتعزيز إشعاع وجاذبية النموذج الحضاري المغربي
أكد وزير االتصال الناطق الرمسي ابسم احلكومة السيد مصطفى اخللفي أن الوزارة ستواصل يف  0251تنفيذ خمطط العمل الرامي إىل النهو
وتعزيز إشعاع وجاذرية النموذج احلضاري املوريب.

وأوضح السيد اخللفي يف هذا اإلطار ،أنه سيتم تنظيم محلة تواصلية للتعريف أبهم اإلصالحا

رريطانية وأمريكية ونررية.

واملشاريع احلكومية القائمة ،أو امل رجمة ،وذلك ن ر قنوا

كما سيتم ،حسب الوزير ،تنظيم رحلتني صحفيتني إىل اململكة لفائدة الصحافة العررية واألجنبية ،إىل جانب حتسني آليا

اإلخبارية واستكمال مشروع الرصد اإلخباري السمعي البصري.

رصورة املورب

رصد صورة املورب يف املواقع

يف ما خيص تطوير التواصل احلكومي يف  ، 0251أشار الوزير إىل إنداد ررتامج اثن للتكوين لفائدة املكلفني ابلتواصل نلى مستوى كافة القطانا
دراسة من أجل رصد صورة احلكومة وتقييم أدائها نلى مستوى التواصل.

وسيتواصل أيضا ،يضيف السيد اخللفي ،تعزيز التعاون والشراكة مع الدول األجنبية واملنظما
متنونة ،والنهو

وإرسا شراكا

واهليئا الدولية ،وتبادل اخل را

ابلتعاون اإلنالمي املوريب اإلفريقي ،واالخنراط يف ررامج التعاون املقدمة من طرف املنظما

وإجناز

والتجارب وتنمية التعاون

ووكاال

التعاون الدولية.

نلى مستوى اإلسها يف احلفاظ نلى الذاكرة الوطنية ،أشار الوزير إىل إرسا نظا الكرتوين مندمج لتدرري الواثئق الرقمية وااللكرتونية وتثمني الرصيد

اإلكنوغرايف ن ر رقمنته وإحداث قاندة وطنية للواثئق املصورة لألحداث السياسية واالقتصادية واالجتمانية للمورب.

كما استعر

السيد اخللفي أما اللجنة حصيلة نمل الوزارة ررسم سنة  ،0254موضحا أنه مت انتماد  55صحفيا ميثلون حوا ي  16من را إنالميا و04

جنسية إىل غاية هناية أكتورر املاضي ،واستصدار  404رخصة للتصوير لفائدة شركا إنتاج وطنية ودولية وقنوا تلفزيونية أجنبية ،إىل جانب االنفتاح نلى
املنظما الدولية املعنية حبرية الصحافة ،والتفانل اإلرادي واإلجيايب مع التقارير الصادرة ننها.

ومت أيضا ،حسب الوزير ،إجناز تقرير حول "العمل احلكومي لسنيت  :0250-0252اآلاثر األولية واآلفاق املستقبلية" يرصد أررز إجنازا ومشاريع احلكومة
اليت حتققت وكذا ررتامج للتكوين يف جمال التواصل احلكومي لفائدة املكلفني ابلتواصل يف خمتلف القطانا

احلكومية ،وانتماد آلية منتظمة لرصد العمل

احلكومي يف الصحافة املكتورة وتتبع االنتقادا واملقرتحا الصادرة هبا رتنسيق مع خمتلف القطانا احلكومية.

ونلى مستوى تقوية احلضور االلكرتوين ،مت إطالق صيوة جديدة للبوارة الوطنية وفق مواصفا دولية ،مما مكن املورب من حتقيق تقد مهم ب  26درجة يف

مؤشر األمم املتحدة جلاهزية "احلكومة االلكرتونية ن ر البوارة الوطنية" ،إذ حل يف املرتبة ال 60نامليا رني  552دولة ،رعد أن كان يف املرتبة ال  502يف تقرير

.0250

ومن جهة أخرى أررز السيد مصطفى اخللفي أن  48صحافيا ميثلون جرائد يومية وأسبونية تاطقة ابللوة العررية أو ابلفرنسية استفادوا سنيت  0252و0254

من ررتامج زايرا

مؤسسا

ملؤسسا

اال حتاد األورويب مضيفا أنه مت تنظيم رالث زايرا

االحتاد األورويب لملت أوهلا (ارريل  54 )0252صحافيا ،فيما

لملت الزايرة الثانية (شتن ر  51 )0252صحافيا لتشمل الزايرة الثالثة (أرريل  54 )0254صحافيا.
ويف سياق حديثه نن تنمية وتطوير قدرا

الصحفيني خالل العا اجلاري ،أشار السيد اخللفي إىل إنداد دفرت حتمال

وتفعيل اتفاقية التكوين املستمر وتنظيم زايرا

لطلبا

العرو

يف جمال التكوين

مهنية للصحفيني خارج املورب ،فضال نن تنظيم الدورة التكوينية لفائدة العاملني ابلصحف الورقية

وااللكرتونية يف رعض جها اململكة استعدادا لتعميمها من خالل املديراي اجلهوية لوزارة االتصال.
وخبصو

ررتامج نمل قطاع االتصال أوضح الوزير أن هذا ال رتامج سيعمل نلى سجويد وحتدي اخلدما اإلدارية ن ر إنداد دليل املساطر ووضع مؤشرا

ألهم اخلدما اإلدارية وتتبعها وإطالق العمل ابلنظا اآل ي لنظا تدرري اإلرساليا

اإلدارية املباشرة ن ر شبكة األنرتنيت

وإطالق دفعة اثنية من اخلدما

نالوة نلى إمتا هتيئة كافة مرافق مقر الوزارة والرفع من جودة املعدا املعلوماتية وخدما الررط ابإلنرتنت.

وأررز الوزير أن هذا ال رتامج يتضمن أيضا تقوية آليا احلكامة من خالل تفعيل نمل املفتشية العامة رعد إمتا هيكلتها وإرسا نظا التدرري ابلنتائج وترشيد

استثمار املوارد املالية وتثمني املوارد البشرية ابلوزارة ن ر وضع نظا توقعي لتدرري الوظائف والكفا ا وإنداد وتنفيذ اتفاقيا التعاون مع شركا متخصصني

يف التكوين الوظيفي ،مضيفا أنه سيتم ،يف هذا االطار ،االنتنا ابجلانب االجتماني من خالل مأسسة احلوار مع الشركا االجتمانيني واستكمال إنداد

وتوقيع نقد ررتامج مع مجعية الشؤون االجتمانية للموظفني ابلوزارة ،اىل جانب التأهيل التنظيمي ن ر مال مة اهليكلة اإلدارية مع احلاجيا املستجدة للقطاع

وتقوية وأتهيل املديراي اجلهوية.

من جهة أخرى ،أررز وزير االتصال أن اهلدف االسرتاتيجي يكمن يف حتدي

االدارة والرفع من مردودية وجنانة اخلدما

وارسا اليا احلكامة يف التدرري والتتبع لكافة املؤسسا والشراكا واالتفاقيا .

وتفعيل دور املديراي

اجلهوية

وتطرق السيد اخللفي يف هذا االطار اىل حصيلة سنة  0254يف جمال تثمني املوارد البشرية واحلكامة ،مشريا اىل أن من رني رالرة تعيينا يف املناصب العليا،
ارنني منهما متتا من رني أطر الوزارة كما أن التعيينا

اخلمسة يف مناصب املسؤولية ( 2رؤسا أقسا ومديرون جهويون متت كلها من رني أطر الوزارة) اىل

جانب وتنفيذ  558ترقية يف الرتبة و 12يف الدرجة وإجناز اجلز األخري من املخطط الثالري للتكوين.

كما أن الوزارة نملت نلى تقوية هيكلة مفتشية الوزارة والرفع من أدائها واطالق نظا آ ي لتدرري تلقي الشكااي

االستقبال والفندقة واهلاتف الثارت واحملمول ومقتنيا وصيانة األجهزة املعلوماتية والصحف والتوريق.

وترشيد ونقلنة النفقا

وهتم مصاريف

تحسن واضح في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير
أكد وزير االتصال الناطق الرمسي ابسم احلكومة أن وكالة املورب العريب لألنبا حققت منوا متزايد للمنتوج من حوا ي  522ألف قصاصة سنة  0252إىل أكثر

من  542ألفا السنة اجلارية.

وأوضح أن منتوج الوكالة اتسم ابلتنوع حي

اخلارجية ( 05,42يف املائة) ،واألنشطة االقتصادية واملالية ( 55,42يف املائة) ،وأنشطة

توزع رني العالقا

ااجمتمع املدين (  55,52يف املائة) واألنشطة اجلهوية ( 50,62يف املائة) واألنشطة احلكومية ( 55يف املائة) ،واألنشطة الثقافية ( 6يف املائة) ،واألنشطة

الرايضية ( 6يف املائة).

وأضاف أن الوكالة طور من قدراهتا وخ راهتا يف جمال إنتاج الفيديو والصو  ،منجزة ألفني و 852شريط فيديو مت وضعها رهن إشارة اجلمهور يف قناة

اليوتوب للوكالة ،و 1آالف و 350كبسوال الصو .

وأررز السيد اخللفي أن الوكالة رسخت خالل السنة اجلارية تواجدها نلى املستوى اجلهوي والدو ي ،من خالل أتسيس ستة أقطاب جديدة لتثمني إشعاع

النموذج املوريب ،هي أقطاب الدول اإلسكندتافية والبلطيق ،وغرب إفريقيا ،وشرق إفريقيا ،وجنوب إفريقيا ،وأورواب الشرقية ،والعامل العريب .كما استقطبت

 52وكالة إفريقية وأرست أسس الرايدة نلى الصعيد اجلهوي ن ر خلق الفيدرالية األطلنتيكية لوكاال األنبا اإلفريقية .وأررمت  55اتفاقية تعاون مع وكاال
أجنبية ،و 56اتفاقية شراكة مع الفانلني يف جممونة من ااجماال نلى الصعيد الوطين والدو ي.

وأضاف الوزير أن الوكالة نزز من إشعانها أيضا من خالل تكثيف تنظيم ملتقيا وكاال املورب العريب لألنبا  ،حي نظمت  54ملتقى مهت مواضيع

خمتلفة حول القضااي الراهنة ،ونظمت ملتقيا
وشهد

درلوماسية مع رعض ممثلي البعثا

السنة اجلارية أيضا إجناز موقع "ماب ميداي" من أجل تسويق وريع منتوجا

الدرلوماسية ابملورب ومع رعض اخل را

األفارقة.

الوكالة ن ر روارة االنرتنيت (نص ،فيديو ،صو  ،صور ،رسوما

ريانية) ،وإنشا نظا حتريري معلومايت لتطوير ممارسة العمل الصحفي ،وتدنيم طرق احلكامة يف التدرري.

ولدى تطرقه ل رتامج نمل سنة  0251يف جمال االنال  ،أكد الوزير متارعة احلوار والتشاور وتتبع مسطرة املصادقة خبصو

مدونة الصحافة والنشر ،وتتبع

صدور املرسو والقرار املشرتك املنظمني لدنم الصحافة وتنفيذ مقتضياهتما ،فضال نن استكمال أجرأة نقد ال رتامج اجلديد  0254 - 0252لدنم املقاولة
الصحفية ،وإصدار التقرير السنوي حول جهود النهو

الدورا

حبرية الصحافة لسنة  ،0254ودنم القدرا املهنية للمقاوال الصحفية اجلهوية ،ومواصلة تنظيم

التكوينية حول الصحافة الورقية واإللكرتونية نلى الصعيد اجلهوي ،وإنداد دفرت التحمال

وإقرار املقتضيا القانونية اخلاصة ابملهن املساندة للقطاع.

وإطالق دراسة حول قطاع توزيع الصحافة ابملورب،

ويف ما يتعلق ابلورش التشريعي ،أشار الوزير إىل أنه مت تقدمي مشروع مدونة الصحافة والنشر املنبثقة نن نملية تشاركية موسعة يو  56أكتورر املاضي ربيت

الصحافة رطنجة ،م رزا أن مستجدا املدونة اجلديدة تتمحور حول تعزيز ضماتا احلرية يف ممارسة الصحافة ،ومحاية حقوق وحراي ااجمتمع واألفراد ،وجعل
القضا سلطة حصرية يف قضااي الصحافة وتقوية دوره يف محاية حرية الصحافة ،وتعزيز حرية الصحافة اإللكرتونية ،وتشجيع االستثمار وتطوير مقتضيا

الشفافية ،وحتديد احلقوق واحلراي ابلنسبة للصحفي ،وتعزيز استقاللية الصحفي واملؤسسة الصحفية.

انتعاش سوق اإلشهار
يف ما يتعلق حبقوق املؤلف وامللكية الفكرية أشار وزير االتصال الناطق الرمسي ابسم احلكومة إىل أن اهلدف االسرتاتيجي يتمثل يف تنمية حقوق املؤلفني

واحلقوق ااجماورة وحماررة القرصنة وتطوير اجلانب املؤسسايت.

وأررز أن ررتامج نمل الوزارة يتضمن استكمال أتهيل املكتب من الناحيتني القانونية والتنظيمية م رزا أن ررتامج العمل يشمل أيضا متارعة آخر أشوال رنا

مقر ا ملكتب وإنداد رطاقة العضوية للمبدنني والفنانني املواررة املنخرطني ابملكتب رنا نلى املعايري املعمول هبا دوليا ،والقيا جبرد كامل ملستعملي ومستولي
املصنفا

احملمية ن ر الرتاب الوطين ،فضال نن العمل نلى املوررة الكاملة ألنظمة التحصيل والتوزيع ،ومواصلة جهود حماررة التزوير والقرصنة ،وتقوية

الشراكة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية لتطوير آليا العمل.
كما يتضمن ررتامج العمل الرفع من االستخال

الرفع لدى املؤسسا

املستولة للمصنفا

احملمية ،وتفعيل قانون النسخة اخلاصة رعد املصادقة نلى

املرسو التطبيقي ،وتتبع مشروع ا لقانون إبحداث املكتب املوريب حلقوق املؤلفني واحلقوق ااجماورة ،ابإلضافة إىل تفعيل شبكة احملامني لدى املكتب من أجل
استخال

احلقوق ،وإحداث اللجنة املشرتكة رني الوزارا

وكذا استوالل النظا املعلومايت يف تدرري نملية االستخال .

ملراقبة التسجيال

وحماررة التقليد والقرصنة ،وتنظيم حمكم للمها ابملكتب حسب القطانا ،

وأضاف أن ررتامج نمل سنة  ، 0251يشمل أيضا وضع هيكلة مالئمة تناسب املها املنوطة ابملكتب ،وضخ موارد رشرية جديدة مؤهلة للمساندة يف أتهيل

املكتب ودنم املوارد البشرية نلى مستوى اإلدارة املركزية ونلى مستوى القطانا اخلارجية ،ووضع ررتامج للنهو

ابملوارد البشرية للمكتب وتقوية قدراهتا،

وتنظيم محال تونوية وحتسيسية تستهدف املبدنني والفنانني رصفة نامة ،وكذا املستولني الكبار والصوار ن ر الرتاب الوطين.

وخبصو

حصيلة سنة  ،0254تطرق الوزير إىل اجلانب املتعلق رتأهيل املكتب ودنم ذوي احلقوق ،من خالل التأهيل القانوين ،والذي لمل ،ابخلصو ،

إحالة مشروع قانون نلى األمانة العامة للحكومة يقضي رتحويل املكتب إىل مؤسسة نمومية ،وذلك وفق مبادئ التسيري اجلماني حلقوق املؤلفني واحلقوق

ااجماورة ورشراكة مع اهليئا املهنية ،ومصادقة ال رملان نلى قانون النسخة اخلاصة ابإلمجاع ونشره ابجلريدة الرمسية رتاريخ اتسع يونيو .0254

أما نلى صعيد التأهيل املؤسسايت والتنظيمي للمكتب ،يضيف الوزير ،فقد مت توقيع نقد ررتامج مع املكتب املوريب حلقوق املؤلفني ررسم سنوا -0254
 ،0258ومواكبة جلنة احلكامة والتتبع لقطاع حقوق املؤلفني من أجل إمتا مشروع أتهيل املكتب ،والشروع يف نملية حتيني االتفاقيا

والعقود امل رمة مع

املستولني الكبار للمصنفا األدرية والفنية ،وإخراج جداول االستخالصا ابجلريدة الرمسية ألول مرة يف اتريخ القطاع وتتميم نملية إدخال النظا املعلومايت

(ويبوكوس) لضبط وتتبع نمليا التوريق والتحصيل والتوزيع.

وذكر الوزير أيضا أبنه مت إرسا وتفعيل آليا احلكامة ،ن ر سجديد جلنة احلكامة والتتبع مع توسيع متثيلية أنضائها ،وانتماد نظا الصفقا العمومية يف مجيع

صفقا

املكتب ،وإطالق نملية تدقيق حسااب

املنخرطني ابملكتب ،وإصدار قرار وزاري ينظم ذلك.
وخبصو

اإلشعاع الدو ي وااللتزاما

املكتب وتقييم نقد ال رتامج السارق ( ،)0252-0252وإحداث جلنة الدنم االجتماني للمبدنني

الدولية ،تطرق الوزير إىل مشاركة املكتب يف اجتمانا

اللجان الدولية املنظمة من طرف املنظمة العاملية للملكية

الفكرية ،يف حني تضمن الشق املتعلق ابلتونية والتحسيس إنداد خمطط متكامل للتحسيس والتونية حبقوق املؤلف واحلقوق ااجماورة ،والتعريف هبا نلى مجيع
املستواي  ،وتكرمي رواد الفن املوريب مبناسبة االحتفال ابليو العاملي للملكية الفكرية ،فضال نن النهو

ابخلدما االجتمانية لفائدة املستخدمني ابملكتب.
عن وكالة المغرب العربي لألنباء

