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عرض السيد وزير الثقافة واالتصال

لمشروع قانون رقم  02.15المتعلق بإعادة
تنظيم وكالة المغرب العربي لألنباء
بلجنة التعليم والثقافة واالتصال

السيد رئيس جلنة التعليم والثقافة واالتصال
السيدات والسادة النواب احملرتمني
ينــدرج مــروع هــذا القانــون املتعلق بإعــادة تنظيم وكالــة املغرب العــريب لألنباء،
يف إطــار الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل العمــل عــى التنزيــل الســليم والدميقراطي
ملقتضيــات دســتور اململكــة لســنة  ،2011وإىل اســتكامل ورش الحكامــة الجيــدة
يف تدبــر الشــأن العــام ببالدنــا والســيام يف املجــال اإلعالمــي ،ومنــح الوكالــة إطــارا
قانونيــا متقدمــا ومالمئــا ملهامهــا االسـراتيجية.
إن هــذا املــروع يعتــر لبنــة مهمــة لبنــاء وكالــة لألنبــاء قويــة تضطلــع بــدور
مركــزي يف املشــهد اإلعالمــي الوطنــي ،خصوصــا وأن الوكالــة قــد تــم تصنيفهــا
ضمــن املؤسســات الوطنيــة اإلســراتيجية.
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اإلطار العام لإلصالح:
تكــرس الوكالــة ،بصفتهــا مرفقــا عامــا ،جهودهــا لخدمــة املكونــات الوطنيــة بجميــع توجهاتهــا كــا
جــاء ذلــك يف دســتور  2011وخاصــة الفصــل  28الــذي ينــص عــى تنظيــم قطــاع الصحافــة ،بكيفيــة
مســتقلة ،وعــى أســس دميقراطيــة ،وعــى وضــع القواعــد القانونيــة واألخالقيــة املتعلقــة بــه ،وكــذا
ضــان االســتفادة مــن وســائل اإلعــام ،مع احـرام التعدديــة اللغويــة والثقافيــة والسياســية للمجتمع
املغــريب.
وانطالقــا مــن وعيهــا بأهميــة املهمــة واألنشــطة املخولــة لهــا ،تلتــزم وكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء
بخدمــة الصالــح العــام مــن خالل تقديــم منتوجــات وخدمات تســتجيب ملعايــر الجــودة واملصداقية،
عــى أســاس مبــادئ املهنيــة واملصداقيــة والنزاهــة.
ويف ظــل املتغـرات التــي يشــهدها العــامل واملتمثلــة يف عوملــة الخــر عــر مختلــف الوســائط الرقميــة،
بصفــة فرديــة أو جامعيــة ،الثابتــة أو املحمولــة ،أصبــح حــر مهمــة وكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء
يف القيــام بأنشــطة تقليديــة تتمثــل يف إنتــاج القصاصــات ،يعرضهــا إىل فقــدان دورهــا الحيــوي يف
مجــال اإلعــام ،يف وقــت أصبــح فيــه النــر الفــوري للمعلومــات هــو القاعــدة الكونيــة .فاالنرتنيــت،
والشــبكات االجتامعيــة ،واإلذاعــات ،وقنــوات األخبــار التــي تبــث بــدون توقــف ،عــر العــامل ،جعلــت
جميــع النــاذج القدميــة ألخبــار الــوكاالت متجــاوزة.
ويف هــذا الصــدد ،فــإن إســاع صــوت اململكــة وتثمــن املكتســبات الدميقراطيــة للبــاد والدفــاع
عــن القضايــا الوطنيــة بفعاليــة ومهنيــة ،ينطلــق أساســا مــن إعطــاء األولويــة لتأهيــل اســتباقي
للوكالة والســيام يف الجانــب املهنــي والتحريــري ،مــع االعتــاد عــى التكنولوجيــات الحديثــة يف مجــال
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اإلخبــار والصحافــة والنــر والتواصــل وذلــك متاشــيا مــع التوجيهــات امللكيــة الســامية التــي جــاء بهــا
خطــاب ذكــرى ثــورة امللــك والشــعب لســنة .2014
وباإلضافة إىل ما سبق ذلك فقد حرصت الوزارة عىل تأطري هذا املرشوع أيضا بـــ :
››امليثــاق املغــريب لملامرســات اجليــدة حلاكمــة املنشــآت واملؤسســات
العامــة لســنة 2012؛
››خالصات الدراسة االسرتاتيجية حول الواكلة؛
››التجارب املقارنة من خالل مناذج واكالت دولية متقدمة.

أهداف اإلصالح:
يهــدف مــروع هــذا القانــون إىل االرتقــاء باملهــام املنوطــة بوكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء بصفتهــا
مؤسســة إعالميــة وطنيــة وتعزيــز توجههــا كخدمــة عموميــة ،وكــذا إىل إغنــاء مجــال عملهــا ،ومالءمــة
خدماتهــا وعروضهــا مــع متطلبــات الســوق ،يف أفــق الرفــع مــن تنافســيتها عــى الصعيديــن القــاري
والــدويل .باإلضافــة إىل تعزيــز مبــادئ املهنيــة والتعدديــة والتنــوع الثقــايف واالنفتــاح ،ويركــز عــى
تعزيــز إشــعاع املغــرب وتقويــة حضــوره عــى املســتوى الــدويل.
وقــد متــت صياغــة هــذا املــروع ،اســتنادا إىل خالصــات الدراســة اإلس ـراتيجية التــي قامــت بهــا
الوكالــة ،والتــي انتهــت إىل رضورة فتــح آفاقهــا واختصاصاتهــا لجعلهــا وكالة شــمولية متــارس صالحيات
واســعة لصالــح الدولــة يف مجــال اإلخبــار والصحافــة والنــر والبــث والتوزيــع والتواصــل بعيــدا عــن
وكالــة القصاصــة الورقيــة األحاديــة املنتــوج.
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وتبعــا ملــا ســبق ،يهــدف هــذا القانــون إىل تحديــد مهــام ومجــال عمــل الوكالــة ،وكــذا أدوات الحكامة
واآلليــات اإلداريــة واملاليــة التــي متكنهــا مــن االســتجابة لالنتظــارات .باإلضافــة إىل ذلــك ســتتمكن
املؤسســة يف ظــل هــذا القانــون ،مــن إنجــاز األهــداف املنوطــة بهــا ورفــع التحديــات املفروضــة،
خاصــة عــى مســتوى التحديــث ،والتطويــر ،والريــادة عــى املســتوى الوطنــي والــدويل.
ومــن جهــة أخــرى عمــد هــذا املــروع إىل النهــوض بحكامــة الوكالــة باعتبارهــا مؤسســة إسـراتيجية،
حيــث تــم التنصيــص بشــكل جــي عــى توزيــع االختصاصــات لتدبــر املؤسســة بشــكل يرتقــي
بحكامتهــا وفــق مقاربــة تشــاركية مندمجــة ،وذلــك وفقــا للتوجهــات الراميــة إىل إصــاح قطــاع اإلعالم
والنهــوض بــه باعتبــاره قطاعــا حيويــا لــه دوره يف التنميــة االقتصاديــة للبــاد.

مستجدات المشروع :
جــاءت مضامــن هــذا القانــون مبجموعــة مــن املســتجدات الهادفــة إىل االرتقــاء بــأداء وكالــة املغــرب
العــريب لألنبــاء إىل مصــاف العمــل الحديــث لــوكاالت األنبــاء العرصيــة ،وهــو مــا يقتــي منحهــا
آليــات ووســائل جديــدة للعمــل مــع اعتــاد طــرق متطــورة يف التدبــر ،أساســها تنويــع وعرصنــة
املنتــوج املرتكــز عــى منتجــات متعــددة الوســائط ذات قيمــة مضافــة وعاليــة الجــودة مــع تســويقها
بطــرق ووســائل مواكبــة للتكنولوجيــات املتقدمــة.
وتتعلق أبرز املستجدات التي جاء بها هذا املرشوع مبا ييل:
1.1توســيع وإعــادة تنظيــم مهــام الوكالــة للتمييــز بيــن المهــام المنفــذة
لفائــدة الدولــة واألنشــطة التجاريــة .حيــث أن الوكالــة تمــارس «لحســاب
الدولــة» المهــام التاليــة:
››البحث يف املغرب أو اخلارج عىل عنارص اخلرب التام واملوضويع؛
››معاجلــة اخلــر بشــل منفتــح ومتــوازن ومتعــدد ،ووفقــا ألخالقيــات
و آداب مهنــة الصحافــة؛
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››تمثــن اهلويــة الوطنيــة وتعزيــز إشــعاع املغــرب وتقويــة حضــوره
عــى املســتوى الــدويل؛
››املســامهة يف إيصــال صــوت اململكــة أمــام احملافــل الوطنيــة
والدوليــة؛
››حتفــز النقــاش العمــويم الدميقــرايط عــر تنظــم لقــاءات فكريــة
وإعالميــة اكملنتديــات والنــدوات واأليــام الدراســية والنقاشــات
احلواريــة.

 2.اســتخدام الوكالــة لجميــع الوســائل والوســائط الحاليــة والمســتقبلية،
وتنبنــي هــذه المقاربــة علــى محافظتهــا علــى توجههــا التحديثــي التحريــري
والتكنولوجــي ،وذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات :
›› مهنية وفكرية مؤدى عهنا لفائدة الغري؛
›› إخبارية متعددة اللغات؛
›› التحرير والنرش املتعددة اللغات؛
›› التصوير االحرتايف؛
›› الرسومات البيانية واإلحصاءات متعددة اللغات؛
›› االنرتنيــت متنوعــة عــى مواقــع إخباريــة متعــددة بــأي شــل
وجبميــع الوســائل احلاليــة واملســتقبلية؛
››البــث عــر األمقــار االصطنــايع لفائــدة الغــر (Digital Satellite
 News Gathering) :DSNG؛
›› إنتاج األخبار؛
›› جتاريــة لبيــع خمتلــف منتجــات الواكلــة والفضــاءات اإلهشاريــة
ملختلــف املنابــر.
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 3.3ترســيخ رؤيــة الوكالــة الرائــدة ،إذ يمكنهــا مــن إبــرام اتفاقيــات وخلــق
تكتــات والدخــول فــي شــراكة فــي أشــكال مختلفــة لتنفيــذ المشــاريع التــي
تنــدرج فــي إطــار المهــام الموكلــة لهــا كــــ :
››التعاون الدويل يف قطاع اإلعالم واالتصال؛
››إجنــاز أمعــال استشــارة واملســاعدة التقنيــة واملســامهة يف التكويــن
باملغــرب وخارجــه يف جمــال اإلعــام والصحافــة والنــر واالتصــال؛
››املســامهة يف تطويــر البحــث التطبيــي للهنــوض بقطــاع األخبــار
والصحافــة والنــر واالتصــال.
››إحــداث رشاكت تابعــة للواكلــة رشيطــة أن يمتثــل غرضها يف اإلنتاج
والتواصــل وأن متتلــك الدولــة عــى األقــل  % 50مــن رأس ماهلــا.
››امتالكهــا مســامهات يف مقــاوالت خاصــة ومعوميــة عــى املســتوى
الوطــي والــدويل يف إطــار مهــام وأنشــطهتا.

4.4خلــق هيئــات الحكامــة ،فــي هــذا اإلطــار تعمــل الوكالــة علــى مأسســة
جميــع هيئــات الحكامــة ،حتــى تكــون مــن بيــن المؤسســات اإلعالميــة الرائــدة
فــي هــذا المجــال .ومــن بيــن هــذه الهيئــات ،نذكــر هنــا :
››اللجنــة اإلســراتيجية واليقظــة التكنولوجيــة والــي تمتثــل مهمهتــا
يف دراســة املشــاريع اجلديــدة للواكلــة ومراقبــة مــا جيــري عــى
مســتوى بيئــة وآليــات اســهالك املنتجــات اإلعالميــة.
››جملــس التحريــر وجملــس مشــرك للتدبــر اللذيــن يرشفــان عــى
دراســة القضايــا املتعلقــة باملســتخدمني يف الواكلــة ويقرتحــان
املشــاريع عــى املديريــة العامــة.
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5.5تكييــف تشــكيلة المجلــس اإلداري مــع بنــود دســتور  2011والصالحيــات
التــي تســمح للوكالــة بـــ :
››تنفيــذ مشــاريعها يف إطــار السياســة العامــة املعمتــدة مــن قبــل
املجلــس؛
››خلق فروع حتت الوصاية؛
››حرص صالحيات املدير العام والمساح بتفويضه لبعضها؛
››خلق اللجان اليت يراها مناسبة؛
››إحداث جلنة التدقيق املايل؛
››تعيني وسيط الواكلة.

6.6كما تناول مشروع القانون أيضا ،ميزانية الوكالة ،والتي حددها في:
››املوارد :إعانات ومسامهات الدولة ،وعائدات بيع منتجات الواكلة.
››النفقــات والــي تتكــون مــن نفقــات التســيري ونفقــات االســتمثار.

إن املكتســبات القانونيــة الهامــة التــي حققتهــا بالدنــا ،ترســيخا لدولــة الحــق والقانــون وتعزيــزا
للحريــات يف مجــايل الصحافــة واإلعــام وتقويــة لإلختيــار الدميقراطــي الــذي أقرتــه بالدنــا ،تحــت
القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،لتوازيهــا الرغبــة األكيــدة
والثابتــة للحكومــة يف مواصلــة ورش اإلصــاح القانــوين وتنزيــل مقتضيــات دســتور  2011بــكل
عــزم ،مواكبــة لباقــي األوراش اإلصالحيــة الكــرى و تفعيــا للقوانــن املصــادق عليهــا ،مــن جهــة،
واعتــادا للقوانــن املتبقيــة ،مــن جهــة أخــرى ،ومــن ضمنهــا هــذا القانــون الهــام ذي الصلــة بإعــادة
تنظيــم وكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء.
عرض السيد وزير الثقافة واالتصال
لمشروع قانون رقم  02.15المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي لألنباء

7

