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في بالغ لوزارة الثقافة واإلتصال  -قطاع اإلتصال حول مؤشر حرية األنترنيت:

يشكل فرصة حقيقية إلفريقيا

تقرير منظمة «فريدوم هاوس» ال يتماشى عمل املغرب واجلزائر
مع املؤشرات اإليجابية املسجلة من طرف املغرب سوية للخروج
من حالة اجلمود
أكدت وزارة الثقافة واالتصال  -قطاع
االتصال أن التقرير الصادر عن منظمة
«ف���ري���دوم ه����اوس» ح��دي��ث��ا ع��ن مؤشر
حرية األنترنيت ،ال��ذي صنف املغرب
في الرتبة الثانية عن منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،ال يتماشى مع
املؤشرات اإليجابية حلرية الصحافة
واإلع��ل�ام ال��رق��م��ي املسجلة باملغرب،
وي��ت��ج��اه��ل ال��ت��زام اململكة باملعايير
الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية
وسائل اإلعالم الرقمي.
وذكر بالغ تضمن جوابا للوزارة على
املعطيات املتضمنة في هذا التقرير،
ال���ذي منح امل��غ��رب امل��رت��ب��ة  33عامليا
مبعدل  45نقطة من حيث مؤشر حرية
األنترنيت« ،صنف املغرب في املستوى
ال��ث��ان��ي أي ف��ي خ��ان��ة ال����دول احلرة
ج��زئ��ي��ا مستعرضا ب��ع��ض املعطيات
غير الدقيقة وغير املوضوعية» ،علما
أن ال��ت��ق��ري��ر ق��س��م ال�����دول إل���ى ثالث
فئات ،شملت األولى الدول التي تتمتع
بحرية االنترنيت ووسائل التواصل
االجتماعي ،وتهم الثانية الدول التي
تتمتع بحرية أنترنيت جزئية ،بينما
ترصد الثالثة ال��دول غير احل��رة على
مستوى ولوج األنترنيت.

وفي هذا السياق ،وعلى مستوى مؤشر
احلرية ،أوضحت الوزارة أن هذا املسار
تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر
بثالث مكونات ،تضم القانون املتعلق
بالصحافة والنشر ،والقانون املتعلق
بالنظام األساسي للصحافيني املهنيني،
وال��ق��ان��ون القاضي ب��إح��داث املجلس
الوطني للصحافة ،ال��ذي مكن قطاع
الصحافة واإلع�ل�ام من إط��ار قانوني
متقدم مستجيب ملختلف املعايير الدولية
ف��ي ش���أن ح��ري��ة اإلع��ل�ام والصحافة.
وح���س���ب ال����ب��ل�اغ ،ف��ق��د ت���ع���زز مسار
ضمانات مم��ارس��ة الصحافة ،أيضا،
ب��إق��رار مقتضى احل��م��اي��ة القضائية
لسرية املصادر ضمن مقتضيات مدونة
ال��ص��ح��اف��ة وال��ن��ش��ر ،واالس��ت��ف��ادة من
التدابير التحفيزية العمومية املخصصة
للقطاع ،وف��ق املقتضيات التشريعية
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اجل�����اري ب��ه��ا العمل.
وف�����ي م����ج����ال ح����ري����ة ال�����ول�����وج إل���ى

االنترنيت وتعزيز الصحافة الرقمية،
مت إرساء ضمانات قانونية أهمها أن
حرية الصحافة اإللكترونية مكفولة
ومضمونة دستوريا ،ومن مؤشرات هذا
التحول اإليجابي ،ارتفاع عدد الصحف
الرقمية التي حتمل نطاق « ».maإذ بلغ
عددها إلى حدود نهاية سنة  2017عدد
 129موقعا مقابل  73موقعا برسم سنة
 ،2016وك��ذا انتقال ع��دد الصحافيني
املشتغلني في الصحافة اإللكترونية
إل��ى  349صحافيا برسم سنة 2017
م��ق��اب��ل  98ص��ح��اف��ي��ا س��ن��ة .2015
كما أش���ار ال��ب�لاغ إل��ى ارت��ف��اع نسبة
ال��ن��ف��ق��ات املخصصة ل�لإع�لان��ات عبر
األنترنيت ،حيث أن  59في املائة من
نفقات اإلعالنات خصصت لإلعالنات
ع���ب���ر ف���ي���دي���و األن���ت���رن���ي���ت ،إض���اف���ة
إل����ى أن����ه مت خ��ل�ال ال��س��ن��ة املاضية
م��واص��ل��ة ت��ك��ري��س إدراج الصحافة
الرقمية في منظومة الدعم العمومي

امل��خ��ص��ص ل��ل��ص��ح��اف��ة اإللكترونية.
وأضاف املصدر ذاته أن املغرب يشهد
ت��ن��وع��ا ف���ي ب��ن��ي��ات امل��ل��ك��ي��ة لوسائل
اإلع���ل��ام وح���ري���ة ت���ام���ة ف���ي إص����دار
ال��ص��ح��ف ال��رق��م��ي��ة ول���م ت��س��ج��ل هذه
السنة أي حالة منع أو مصادرة ألي
وسيلة إعالمية رقمية أو التدخل من
طرف السلطة احلكومية يقضي باحلد
م��ن استقاللية أو التأثير ف��ي اخلط
التحريري من الصحف الرقمية ،كما
لم يتم تسجيل أي حالة إغالق إداري
مل��وق��ع رق��م��ي أو م��ن��ع ال���ول���وج إليه.
وخلص بالغ الوزارة إلى أن «التصنيف
الذي صدر عن املنظمة غير دقيق وغير
م��وض��وع��ي وت��ن��ق��ص��ه احل��ج��ي��ة ،وال
يستحضر املؤشرات اإليجابية حلرية
ال��ص��ح��اف��ة واإلع��ل�ام ال��رق��م��ي ،والتي
متكن املغرب من التصنيف ضمن الدول
التي تتمتع بحرية األنترنيت ووسائل
التواصل االجتماعي».

أكد مدير مركز التفكير اإلفريقي «متبكتو إنستيتيوت»،
السنغالي باكاري سامب ،أن اليد املمدودة من املغرب
للجزائر للخروج من حالة اجلمود في قضية الصحراء
املغربية يتيح فرصة حقيقية إلفريقيا.
وقال سامب في تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء،
تعليقا على اخلطاب السامي الذي وجهه جاللة امللك
مساء أم��س الثالثاء لألمة ،مبناسبة ال��ذك��رى ال43
للمسيرة اخلضراء ،إن «عمل املغرب واجلزائر سوية
ل�ل�خ��روج م��ن ح��ال��ة اجل �م��ود يشكل ف��رص��ة حقيقية
بالنسبة إلفريقيا التي مت��ر ب��أزم��ات تتطلب تعبئة
جميع الطاقات».
وحسب سامب ،فإن اآللية السياسية املشتركة للحوار
والتشاور املقترحة من طرف جاللة امللك ميكن أن تشكل
«فرصة أخرى للوحدة اإلفريقية» التي تشكل انشغاال
ثابتا للمملكة التي اضطلعت فيها بدور تاريخي عبر
مجموعة الدار البيضاء الشهيرة.
واعتبر مدير الباحث أن دعوة جاللة امللك نابعة من
إرادة حقيقية لسالم الشجعان ،وتتماشى مع روح
انفتاح بلد يكرس ري��ادة ال جدال فيها على مستوى
امللفات الدبلوماسية الكبرى بالقارة.
وقال إنه في السياق احلالي ألزمة الساحل ومناطق
أخ��رى ،ف��إن إفريقيا برمتها ستكون رابحة من هذا
التنسيق عبر االستفادة من تأثير اجلزائر وريادة
وحيوية الدبلوماسية املغربية حت��ت ق�ي��ادة جاللة
امللك محمد ال �س��ادس ،م��ؤك��دا أن قارتنا ف��ي حاجة
للتوحد أكثر منها إلى االنقسامات التي تشتت جهود
التنمية».
وخ�ل��ص س��ام��ب للقول إن «ه��ذه ال��دع��وة ت�ن��درج في
إطار استمرارية وثبات جهود املغرب لفائدة السلم
والتنمية بالقارة وف��ق روح شراكة جنوب -جنوب
مدعمة .إنها تعطي األمل بنهضة مغرب عربي متوجه
نحو املستقبل بوعي تام بالروابط غير املنفصمة مع

يف منتدى دولي بمدريد

إبراز التجربة املغربية في مواجهة العنف احلضري أمام املشاركني

أب�����رز وف����د م��غ��رب��ي ي���ش���ارك ف���ي ال�����دورة
ال��ث��ان��ي��ة للمنتدى ال��ع��امل��ي ح���ول العنف
احل��ض��ري وال��ت��رب��ي��ة م��ن أج���ل التعايش
واألم����ن وال��س�لام ال���ذي حتتضنه مدريد
م��ا ب�ين  5و  8ن��ون��ب��ر اجل����اري التجربة
املغربية ح��ول مواجهة ه��ذه اآلف��ات وكذا
اإلجن��ازات التي حتققت في هذا املجال .
ويضم الوفد املغربي املشارك في هذا املنتدى
ال���دول���ي ال���ذي يبحث أجن���ع التصورات
الكفيلة مبحاربة العنف احلضري ملختلف
أشكاله ومتظهراته ودعم وتعزيز التربية
والتعليم م��ن أج��ل تكريس قيم ومبادئ
التسامح والتعايش والسالم كال من حسن
فاحت العامل مدير التراث باملديرية العامة
للجماعات احمللية وليلى احلموشي العامل
مديرة التخطيط والتجهيز بوزارة الداخلية
باإلضافة إل��ى عمداء م��دن الشاون محمد
السفياني ووج���دة عمر حجيرة وطنجة
محمد البشير العبدالوي إلى جانب أسماء
الشعبي العمدة السابقة ملدينة الصويرة
وك���رمي���ة م��ك��ي��ك��ة ع��ض��وة م��ك��ت��ب املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي .
وأك���د محمد السفياني ف��ي ع���رض قدمه
خ�لال اجتماع املكتب التنفيذي للشبكة
العاملية للمدن واحلكومات احمللية املتحدة
الذي عقد في إطار هذا املنتدى على أهمية
املنتدى العاملي األول للمدن الوسيطة الذي
احتضنته م��دي��ن��ة ش��ف��ش��اون خ�ل�ال شهر
يوليوز املاضي والذي شكل مناسبة إلبراز
األدوار ال��ت��ي ت��ق��وم بها امل���دن الوسيطة
في دعم وتعزيز التنمية املستدامة سواء
على الصعيد احمللي أو الوطني والدولي
ومساهماتها ف��ي وض���ع وتنفيذ أجندة
 2030للتنمية املستدامة .
وق���ال إن ه���ذا االج��ت��م��اع يشكل مناسبة
ل��ت��ق��اس��م اخل����ط����وط ال���ع���ري���ض���ة إلع��ل�ان
شفشاون للمدن الوسيطة في العالم الذي
مت اع��ت��م��اده خ�لال املنتدى العاملي األول
ل��ه��ذه امل���دن ال���ذي احتضنته ه��ذه املدينة
شهر يوليوز املاضي وكذا لبحث ومناقشة
اآلليات الكفيلة بوضع مناذج للتنمية أكثر

فعالية وشمولية خاصة منها تلك التي
تسعى إلى حتقيق توازن جديد ومثمر بني
األرض ورأس امل��ال البشري والطبيعة .
وشدد السفياني الذي هو رئيس اجلمعية
املغربية للمدن الصديقة للبيئة على أهمية
مشاركة امل��غ��رب ف��ي ه��ذا املنتدى الدولي
من أج��ل تبادل التجارب واخل��ب��رات التي
راكمتها املدن املغربية خاصة في ما يتعلق
باالستراتيجيات التي اعتمدتها حملاربة
العنف احلضري بكل أشكاله خاصة العنف
املوجه ضد النساء واألط��ف��ال مضيفا أن
اململكة أضحت منوذجا يحتذى بالنسبة
للعديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
وكذا لبعض دول أمريكا الالتينية في مجال
دعم وتعزيز األمن والسلم في املدن وإطالق

مشاريع للتنمية تستهدف تكريس وضمان
األمن االجتماعي وجتنب العنف احلضري .
وأك����د أن م��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف ف���ي املناطق
احلضرية يتطلب تقوية وتعزيز الوقاية
عبر دعم والنهوض باألوضاع االجتماعية
للسكان وت��ع��زي��ز ال��دمي��وق��راط��ي��ة احمللية
واالل��ت��زام ب��إج��راءات وم��ب��ادرات التوعية
ل���ف���ائ���دة ال���ف���اع���ل�ي�ن س������واء ف����ي القطاع
ال���ع���ام أو اخل�����اص إل����ى ج���ان���ب إش����راك
م��ن��ظ��م��ات وه���ي���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي .
وم���ن جهتها أوض��ح��ت أس��م��اء الشعبي
خ�ل�ال ج��ل��س��ة ح���ول ال��ع��ن��ف امل��وج��ه ضد
ال��ن��س��اء واألط���ف���ال نظمت ف��ي إط���ار هذا
امللتقى أن املغرب ميتلك ترسانة تشريعية
وق��ان��ون��ي��ة ج��د مهمة ف��ي م��ج��ال مكافحة

العنف مبختلف أشكاله خاصة بالنسبة
للفئات الهشة ومنها األطفال مشيرة إلى
أن قانون الشغل يحدد سن ال��ول��وج إلى
س��وق الشغل ف��ي  15سنة باإلضافة إلى
قوانني وإج��راءات أخ��رى موجهة حملاربة
ال��ه��در امل���درس���ي وت��ش��ج��ي��ع ال��ف��ت��ي��ات في
ال��ع��ال��م ال���ق���روي ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة الدراسة.
وق����ال����ت إن م���ح���ارب���ة ال���ع���ن���ف امل���وج���ه
للنساء ينطلق م��ن دع��م وتعزيز التربية
والتعليم وث��ق��اف��ة ال��ت��س��ام��ح والتعايش
وتكريس احل��وار والعدالة االجتماعية .
ومت���ي���زت اجل��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة للدورة
ال��ث��ان��ي��ة للمنتدى ال��ع��امل��ي ح���ول العنف
احل��ض��ري وال��ت��رب��ي��ة م��ن أج���ل التعايش
واألم����ن وال��س��ل��م ال��ت��ي حضرتها سفيرة

املغرب بإسبانيا السيدة كرمية بنيعيش
بعرض لوزير الداخلية اإلسباني فرناندو
غ��ران��د م��ارالس��ك��ا أك��د م��ن خ�لال��ه أن املدن
بإمكانها أن تلعب أدوارا محورية في دعم
وتعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة العنف
وامل��س��اه��م��ة ب��ال��ت��ال��ي ف��ي حتقيق أهداف
« أج��ن��دة  « 2030للتنمية امل��س��ت��دام��ة .
ومن جهتها قالت مانويال كارمينا عمدة
م��دي��ن��ة م��دري��د أن ه���ذا امل��ن��ت��دى العاملي
ال���ذي ي��ع��رف م��ش��ارك��ة أزي���د م��ن  400من
ع��م��داء امل��دن وممثلي احلكومات احمللية
واجل����ه����وي����ة ومم���ث���ل���ي امل���ن���ظ���م���ات غير
احلكومية والهيئات واملؤسسات الدولية
من  70دولة يشكل فضاء للحوار والنقاش
وت��ب��ادل التجارب واخل��ب��رات ح��ول أجنع
التصورات الكفيلة بإيجاد احللول املالئمة
والقابلة للتنفيذ ملكافحة العنف احلضري
مب��خ��ت��ل��ف أش��ك��ال��ه وت��ك��ري��س التسامح
وال��ت��ع��اي��ش ف��ي ال��ف��ض��اءات احل��ض��ري��ة .
وأضافت أن هذا املنتدى الذي ينظم مببادرة
من بلدية مدريد يشكل أيضا فرصة لتسليط
الضوء على اجلوانب املتعددة للعنف الفردي
واجلماعي والبحث عن احللول الكفيلة برفع
التحديات التي تطرحها قطاعات كالتربية
والتعليم من أجل تكريس التعايش واألمن
وال��س�لام ودع���ت احل��ك��وم��ات احمل��ل��ي��ة في
جميع أنحاء العالم إل��ى تبني سياسات
واق��ع��ي��ة وق��اب��ل��ة للتنفيذ ملكافحة العنف
بجميع أشكاله وتعزيز ق��درات املواطنني
في مجال تكريس األمن والسلم االجتماعي
ودع����م وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��س��ام��ح والسالم
وال��ت��ع��اي��ش وق��ب��ول اآلخ���ر ب��اخ��ت�لاف��ات��ه .
ويتضمن برنامج املنتدى تنظيم العديد
من اجللسات واللقاءات والورشات التي
ستبحث عدة قضايا ومواضيع عبر محاور
منها « العنف في الوسط الرياضي « و «
م��دن للتعايش والسلم ف��ي أج��ن��دة 2030
للتنمية املستدامة « و « العنف في شبكات
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي « و « العنف ضد
املهاجرين « و « والعنف الفردي واجلماعي
« وغيرها .

