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بشأن تقرير منظمة "مراسلون بال حدود"
"المغرب يتوفر على مؤشرات إيجابية تتعلق بحرية اإلعالم والصحافة"
ف ٙإخالل جذٚذ ثمٕاػذ انًٕػٕػٛخ ،خظذ يُظًخ "يشاعهٌٕ ثال دذٔد"
انًغشة ،ف ٙرمشٚشْب نغُخ  ، 2019ثزمٛٛى رؼًٍَّ دكًب يطهمب ثزشاجغ دشٚخ
انظذبفخ ،خالل عُخ  ،2018يٍ خالل يب ٔطفّ انزمشٚش "ثؼغؾ لؼبئ ٙلٕ٘ ػهٗ
انظذبفٔ ٍٛٛسفغ دػبٖٔ لؼبئٛخ ػذٚذح ،اعزٓذفذ انظذبف ٍٛٛانًُٓ ،ٍٛٛكًب شًهذ
فئخ انًٕاؽٍ انظذبف ، "ٙكًب صػى انزمشٚش أٌ انغهطبد انًغشثٛخ أػبلذ ػًذا ػًم
ٔعبئم اإلػالو انٕؽُٛخ ٔاألجُجٛخ.
ٔإر رزهمٗ انٕصاسح ثكضٛش يٍ االَذْبػ ْزِ األدكبو انز ٙال رًذ نهٕالغ ثظهخ،
فئَٓب رغزغشة نٓجخ انزمشٚش انز ٙأطشد ػهٗ انُٓم يٍ لبيٕط انزٕٓٚم ٔانًجبنغخ
ٔادػبء "ػغؾ لؼبئ ٙلٕ٘ ػهٗ انظذبف ،"ٍٛٛثظٛغخ انزؼًٛى ٔ ،انذبل أٌ انٕلبئغ
انز ٙثُٛذ ػهٓٛب األدكبو ٔاالعزُزبجبد ال رزؼذٖ دبنخ ٔادذح لذيذ ثشأَٓب رٕػٛذبد
سدا ػهٗ رمشٚش عبثك نُفظ انًُظًخ .كًب رغزغشة انٕصاسح ،إطشاس يُظًخ
"يشاعهٌٕ ثال دذٔد" ػهٗ ارخبر أدذاس ػبدٚخ ،ثغغ انُظش ػٍ يذٖ طذزٓب،
كزسٚؼخ نهذكى ػهٗ دشٚخ انظذبفخ ف ٙانًغشة ،ةدٌٔ أدَٗ اػزجبس نًغهغم انزذاثٛش
اإلطالدٛخ انز ٙرزٕاطم كم عُخ ف ٙيجبل دشٚخ انظذبفخ ٔدشٚخ انزؼجٛش ٔفٙ
ديمشؽخ ٔرذذٚش انذمم اإلػالي ٙانًغشث.ٙ
كًب رجبْم انزمشٚش رارّ ،ثشكم ال ٚهٛك ثًُظى ح دٔنٛخ ُٚفزشع فٓٛب انزضاو انذٛبد
ٔانًٕػٕػٛخ ،يؤششاد يٕػٕػٛخ رمش ثأجٕاء انذشٚخ ٔاالَفزبح ٔانزؼذدٚخ ٔانزُٕع
انزٚ ٙشٓذْب انًغشة ف ٙيخزهف انًجبالد ،خبطخ انزذٕالد انؼًٛمخ انز ٙػشفٓب
انجٓبص انمؼبئٔ ،ٙانز ٙأعفشد ػٍ اعزمالل كبيم نهغهطخ انمؼبئٛخ.

ٔٚجهغ االعزغشاة يذاِ ثئلذبو لؼبٚب انٓجشح ف ٙانذكى ػهٗ دشٚخ انظذبفخ ،فٙ
د ٍٛأٌ انؼبنى كهّ ٚشٓذ ػهٗ إعٓبيبد انًغشة انز ٙال ًٚكٍ إَكبسْب ف ٙإػطبء
انٓجشح أثؼبدا إَغبَٛخ يٍ خالل رذاثٛش ربسٚخٛخ أثشصْب اعزؼبفخ انًغشة نًؤرًش األيى
انًزذذح ف ٙشٓش دجُجش انًُظشو يٍ أجم انزٕلٛغ ٔانًظبدلخ ػهٗ أٔل ارفبق ػبنًٙ
يٍ أجم انٓجشح اٜيُخ ٔانًُظًخ ٔانُظبيٛخ  ْٕٔ ،انمشاس انز٘ أشبد ثّ األي ٍٛانؼبو
نأليى انًزذذح  ،فكٛف ًٚكٍ رظٕس يغأنخ انٓجشح ثبنًغشة ػٛجب ٚخف ّٛف ٙدٍٛ
ٚؼزجشْب ٔاججب إَغبَٛب ال فؼال ٚذػ ّٛ؟؟.
إٌ ٔصاسح انضمبفخ ٔاالرظبل إر ركزة يؼًٌٕ ْزا انزمشٚش جًهخ ٔرفظٛال ،
فئَٓب رؤكذ يشح أخشٖ أٌ يجؼٕص ٙيخزهف ٔعبئم اإلػالو انٕؽُٛخٔ ،كزا يشاعهٙ
انظذبفخ األجُجٛخ انًؼزًذح ثبنًغشةًٚ ،بسعٌٕ ػًهٓى ف ٙػًٕو انزشاة انٕؽُٙ
نهًًهكخ ،ثكم دشٚخ ٔف ٙظشٔف ؽجٛؼٛخٔ ،فك انًمزؼٛبد ٔانؼٕاثؾ انمبََٕٛخ انزٙ
رُظى ٔرؤؽش انؼًم انظذف ، ٙرنك أٌ  86يشاعال يؼزًذًا نفبئذح  49يؤعغخ إػاليٛخ
أجُجٛخٚ ،زٕفشٌٔ ػهٗ كم انزشاخٛض انًغهًخ نٓى يٍ ؽشف انًظبنخ انًخزظخ فٙ
انٕصاسح ،نزًكُٓٛى يٍ انمٛبو ثؼًهٓى االػزٛبد٘ ف ٙأجٕاء ؽجٛؼٛخ ،دٛش رشٓذ يخزهف
جٓبد انًًهكخ صٚبساد اعزطالػٛخ نؼششاد انجؼضبد ٔانٕفٕد انظذفٛخ األجُجٛخ يٍ
يخزهف انجُغٛبد ،أَجضد رغطٛبد يكزٕثخ ٔيظٕسح ،دٌٔ أدَٗ رذخم نهغهطبد
انؼًٕيٛخ ف ٙدشٚخ رذشكبرٓب ٔرذشٚبرٓب ،أٔ ثخظٕص يؼًٌٕ انزغطٛبد انزٙ
ُٚجضْب انظذف ٌٕٛانًغبسثخ ٔاألجبَت ػهٗ يذاس انغبػخ ،ثذنٛم يب رى َششِ ٔثضّ يٍ
رمبسٚش إخجبسٚخ فْ ٙزا انشأٌ ،عٕاء ف ٙانًُبثش انٕؽُٛخ أٔ األجُجٛخ ،ثغغ انُظش ػٍ
يذٖ رطبثك يب ُٚشش ٔٚزاع ،يغ دمٛمخ األٔػبع.
ٔرشٛش انٕصاسح إنٗ أَّٔ ،ػهٗ يغزٕٖ يغهغم اَفزبح انًغشة ػهٗ اإلػالو،
رًذ االعزجبثخ نـ  882ؽهت سخظخ رظٕٚش يُٓب  485نفبئذح األػًبل انٕؽُٛخ ٔ397
نفبئذح األػًبل األجُجٛخ ،كًب رًذ ،ثشعى عُخ  ، 2018يؼبنجخ ٔدساعخ يب ٚضٚذ ػٍ
 1000يهف ًْذ إدخبل ٔاعزٛشاد يؼذاد انزظٕٚش ٔكزا انزشخٛض ثزظٕٚش
سٔثٕسربجبد يظٕسح ٔأفالو ٔصبئمٛخ ٔرغطٛبد إػاليٛخ يخزهفخ.
ْزأ ،رفُذ ٔرغزُكش ٔصاسح انضمبفخ ٔاالرظبلٔ ،ثشذح ،رجبْم انًُظًخ انًغزًش
ف ٙرمبسٚشْب ٔرظشٚذبرٓب نًؼبٛٚش انذلخ ٔانًٕػٕػٛخ ٔانُضاْخ ،ثزظُٛفٓب انًغشة
ف ٙانخبَخ انخبطخ ثبنذٔل انز ٙرؼبَ ٙفٓٛب انظذبفخ يٍ انًخبؽش ،كهًب رؼشػذ
نذبنخ انًغشةٔ ،ثبنزغبػ ٙػًذا ػٍ اإللشاس ثأجٕاء انذشٚخ غٛش انًغجٕلخ ٔاالَفزبح

ٔانزؼذدٚخ انز ٙرُؼى ثٓب طفذبد انجشائذ ٔانًُبثش اإلػاليٛخ ْٕٔ ،رظُٛف ٚكزثّ أٚؼب
ٔالغ انًًبسعخ انًُٓٛخ انذبفهخ ثًٕاػٛذ ٔرذاثٛش رُظًٛٛخ رغؼٗ نزكٛٛف انٓٛبكم
اإلػاليٛخ يغ أجٕاء االَفزبح ٔانذيمشؽخ ٔانذشٚخ انزٚ ٙشػبْب انمبٌَٕ كًب جبء فٙ
رمبسٚش سعًٛخ يٕصمخ نهٕصاسح رضجذ ٔجٕد يؤششاد إٚجبثٛخ رذل ػهٗ ادزشاو دشٚخ
انظذبفخ ٔانُشش ثبنًغشة ،عزؼًم انٕصاسح ػهٗ رؼًًٓٛب الدمب.

