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I األرضية التأطيرية I

تقنين وسائل اإلعالم في منظومة رقمية، نقالة واجتماعية
متطلبات التأقلم ورهانات إعادة التأسيس

باتــت التطــورات العميقــة الناجمــة عــن الثــورة الرقميــة تطــرح انشــغاالت جديــدة وضاغطــة علــى أجنــدة مختلــف 
صنــاع القــرار؛ إذ أثــر التحــول الرقمــي جليــا فــي المجتمــع واألفــراد والثقافــة واالقتصــاد، كمــا خلــق فضــاء عموميــا 
افتراضيــا، ليفــرض بذلــك علــى المســؤولين السياســيين فــي ربــوع العالــم، قواعــد غيــر مســبوقة تحكــم طــرق العمــل 

والســلوكيات داخــل هــذه الســاحة العامــة أو األغــورا مــن الجيــل الجديــد.

لقــد أحدثــت الثــورة الرقميــة جــراء عولمــة التواصــل، قطيعــة جذريــة وتحــوالت غيــر مســبوقة داخــل ســائر األنظمــة 
والمنظومــات اإلعاميــة دون اســتثناء. فعــاوة علــى تنامــي وســهولة الولــوج إلــى التكنولوجيــا الرقميــة ســواء مــن 
حيــث التكلفــة أو البنيــة التحتيــة، أدى البعــد االقتصــادي الشــمولي لهــذه الثــورة، إلــى بــروز آثــار عميقــة ومتعــددة 
األبعــاد للتحــول الرقمــي داخــل كل المجتمعــات بغــض النظــر عــن تبايــن وضعياتهــا مــن حيــث الثقافــة، التنميــة، القــوة 

االقتصاديــة والتحكــم التكنولوجــي.

فــي ظــل هــذا الســياق المتســم بزخــم التغيــرات العميقــة والســريعة، أصبحــت هيئــات التقنيــن، التــي أحدثــت غالبيتهــا 
الســاحقة خــال الحقبــة مــا قبــل الرقميــة، مدعــوة إلــى اكتســاب وتطويــر خبــرة حقيقيــة لتدبيــر االنتقــاالت والقطائــع.

فإلــى جانــب االنشــغاالت األصليــة والمتعــارف عليهــا لهيئــات التقنيــن، والتــي ســتظل قائمــة، صــارت لهــذه األخيــرة 
مســؤوليات مســتجدة، يســتوجب االضطــاع بهــا إشــراك فاعليــن جــدد واســتحضار أبعــاد جديــدة؛ إذ أضحــت هيئــات 
التقنيــن، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ملزمــة بمواصلــة وتقويــة عملهــا فيمــا يتعلــق بالضمــان الديموقراطــي للتعدديــة 
بالمســؤولية  والنهــوض  والبشــري  واللغــوي  الثقافــي  وللتنــوع  والــرأي،  الفكــر  تيــارات  لــكل  المتكافــئ  وللتعبيــر 
المجتمعيــة لوســائل اإلعــام الســمعية البصريــة، ال ســيما فــي مجــال احتــرام الكرامــة اإلنســانية والمســاواة بيــن 
ــه، ملزمــة باالضطــاع بمهامهــا وفــق إطــار معرفــي  ــة الجمهــور الناشــئ. كمــا أضحــت فــي اآلن ذات الجنســين وحماي
جديــد فــي منظومــة تواصليــة رقميــة معولمــة، وبتوظيــف روافــع مبتكــرة تتــاءم مــع كل هــذه المســتجدات، ممــا 

ــن. ــات التقني ــة ونجاعــة عمــل هيئ مــن شــأنه أن يضمــن نفاذي

هكــذا تواجــه هيئــات التقنيــن فــي الوقــت نفســه، ضغطــا متزايــدا مــن قبــل الــرأي العــام الــذي أصبــح يستشــعر ضــرورة 
تقنيــن االنترنيــت، وال ســيما فيمــا يخــص محاربــة خطابــات الكراهيــة وحمايــة المعطيــات الشــخصية أو حتــى تدبيــر 
مخاطــر الــذكاء االصطناعــي. وتبقــى هنــاك حاجــة مســتعجلة لتحديــد اإلجــراءات واألطــراف المعنيــة بهــذا التقنيــن 

ــدة. ــا االســتجابة لهــذه االنتظــارات الجدي المســتقبلي، إذا مــا أردن

للتباحــث وتبــادل وجهــات النظــر حــول اإلشــكاالت األساســية التــي بــات يواجههــا تقنيــن وســائل اإلعــام، والمرشــحة 
مســتقبا ألن تصبــح أكثــر تعقيــدا وترابطــا، تقتــرح الهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري المغربيــة تنظيــم لقــاء 
دولــي للحــوار والنقــاش واإلنصــات المتبــادل بيــن الهيئــات األعضــاء بالشــبكتين اإلفريقيــة والفرنكوفونيــة لتقنيــن 

وســائل اإلعــام، فضــا عــن ممثلــي هيئــات تقنيــن مــن مناطــق أخــرى مــن العالــم.

إلغنــاء النقــاش وإثــراء منظورنــا إزاء هــذه القضيــة ذات الحمولــة والداللــة الديمقراطيــة، ســتتم أيضــا دعــوة متعهــدي 
االتصــال الســمعي البصــري العمومــي والخــاص وصحفييــن وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة.



I برنامج الندوة I

الخميس 30 يناير 2020

9:00 استقبال وتسجيل المشاركين

9:30 – 10:30 الجلسة االفتتاحية - قاعة الجلسة العامة

كلمة ترحيبية للسيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري - المغرب - نائبة رئيس 
الشبكة اإلفريقية لهيئات تقنين االتصال

كلمة السيد بيتر إسوكا، رئيس المجلس الوطني لالتصال - الكاميرون - الرئيس الحالي للشبكة اإلفريقية 
لهيئات تقنين االتصال

كلمة السيد نوري لجمي، رئيس الهيأة المستقلة لالتصال السمعي البصري - تونس - الرئيس الحالي للشبكة 
الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائل اإلعالم

»التحول الرقمي للتواصل والرهانات الجديدة لتقنين وسائل اإلعالم« مدخل تأطيري من تقديم السيدة 
لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري - المغرب -

11:00 – 13:00 الورشة األولى : الحاجة إلى التقنين في منظومة رقمية ومعولمة 
قاعة الجلسة العامة

رئيس الجلسة : السيد إبراهيم سي سافاني، رئيس الهيأة العليا لاتصال السمعي البصري – كوت ديفوار

المتدخلون :
- السيدة سوزان نيكولتشيف، المديرة التنفيذية للمرصد األوروبي للسمعي البصري

- السيد فريدريك بوكوبزا، المدير العام المساعد المجلس األعلى للسمعي البصري- فرنسا
- السيد رونو دوال بروس، خبير في اإلعام والتقنين لدى مجلس أوروبا

- السيد اسوان اولفيرا ساندوفال، السكرتير التنفيدي للشبكة اإلبيرو-أمريكية لتقنين قطاع االتصال السمعي   
   البصري - المعهد الفيدرالي لاتصاالت - المكسيك

• أي مضامين ومنهجيات ووسائل وفاعلين في منظومة تواصل معولمة؟
• ما هي االنعكاسات المترتبة عن النموذج االقتصادي لالتصال الرقمي التي تستوجب إيالءها   

   األولوية في عمل هيئات التقنين؟
• ما هي التغييرات الطارئة على ديناميات التقنين جراء االلتقائية التكنولوجية؟ وأي صيغة للتعاون        

   والتكامل بين مختلف هيئات التقنين القطاعية؟

11:00 – 13:00 الورشة الثانية: وسائل اإلعالم التقليدية / وسائل اإلعالم الجديدة: 
ديناميات التنافس وإكراهات التقنين - القاعة البانورامية

رئيس الجلسة : السيد لورون شارل بويومو اساال، مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات اإلعام والتواصل، 
جامعة ياوندي 2 – الكاميرون.

المتدخلون :
- السيد فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي للسمعي البصري - المغرب.

- السيد هشام الحجمري، مدير االستشراف والتكنولوجيات الجديدة، الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت- المغرب
- السيد بول لورينز، المدير العام للوكالة اللوكسمبورجية المستقلة للسمعي البصري- اللوكسمبورك.



• ما هي اآلثار الثقافية والمجتمعية للممارسات االستهالكية الجديدة لوسائل اإلعالم؟
• أي تأثير على المعايير المهنية لوسائل اإلعالم التقليدية جراء الثورة الرقمية وما ترتب عنها من          

   تحوالت عميقة على مستوى استهالك المضامين والدعائم؟
• أي تكييف ومالءمة ألساليب ومنهجيات ووسائل التقنين في سياق يتسم بتعايش وسائل اإلعالم   

   الوطنية والفاعلين العالميين في مجال التواصل؟

14:30 – 16:30 الورشة الثالثة: هل يمثل التقنين الذاتي والتقنين المشترك مستقبل 
التقنين؟ - قاعة الجلسة العامة

رئيس الجلسة : السيد كريم ايبوركي، رئيس المجلس األعلى للسمعي البصري لفدرالية والوني- بروكسيل- بلجيكا.

المتدخلون :
- السيد ريشار هوت، مدير الشكايات - بي بي سي - المملكة المتحدة

- السيد خالد قوبعة، مسؤول عن السياسات العامة في شمال إفريقيا-فيسبوك
- السيد نور الله اوزتورك، المدير العام لمنتدى هيئات تقنين االتصال السمعي البصري للدول األعضاء بمنظمة 

التعاون اإلسامي
- السيدة كوكي انجيال، مسؤولة الوسائط المتعددة -هيأة االتصاالت-كينيا.

• أي إجراءات إلشراك مختلف فاعلي سلسة القيم اإلعالمية في مسار تقوية التقنين؟
• أي إضافات داعمة لبرامج الدراية اإلعالمية من أجل النهوض بالفكر واإلدراك النقديين لدى الجمهور  

   تجاه المضامين اإلعالمية؟
• أي تقييم ألدوات التقنين الذاتي المحدثة من طرف المنصات الرقمية الشاملة وشبكات التواصل   

   االجتماعي؟

14:30 –  16:30 الورشة الرابعة: تقنين وسائل اإلعالم على ضوء انتظارات وتطلعات 
المواطن - القاعة البانورامية

رئيس الجلسة : السيد باباكار ديانيي، رئيس المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري-السينغال.

المتدخلون :
- السيد كي بيرجي، المدير المسؤول عن حرية التعبير وتطوير اإلعام– اليونسكو

- السيد مارسيل رينيوتو، مدير اإلعام-المكتب الفيدرالي لاتصال-سويسرا
- السيد كمال لحلو، رئيس جمعية اإلذاعات والتلفزات المستقلة-المغرب.

• أي دور لهيئة التقنين في مساءلة وسائل اإلعالم تجاه جمهورها؟
• أي تأهيل لهيئة التقنين أمام تبلور سلطة خامسة يمثلها جمهور وسائل اإلعالم؟  

• ما هي االنتظارات الجديدة لجمهور وسائل اإلعالم فيما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية؟

17:00 –  17:30 الجلسة العامة لتقديم خالصة تركيبية - قاعة الجلسة العامة

خالصات الورشات : السيد بنعيسى عسلون، المدير العام للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري - المغرب

الجمعة 31 يناير 2020

9:30 - 12:00 جلسة مخصصة للهيئات األعضاء بالشبكة اإلفريقية لهيئات تقنين 
االتصال » أية أجوبة إفريقية على تحديات التحول الرقمي لوسائل اإلعالم :

إشكاليات اقتصادية وتطلعات مواطنة« - القاعة البانورامية

 كلمة افتتاحية : السيد بيتر إسوكا، رئيس المجلس الوطني لالتصال - الكاميرون - الرئيس الحالي للشبكة 
اإلفريقية لهيئات تقنين االتصال

مدخل تأطيري : السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري - المغرب - نائبة رئيس 
الشبكة اإلفريقية لهيئات تقنين االتصال

تيسير النقاش : السيد ريمي بروسبير موريتي، رئيس هيأة السمعي البصري واالتصال - البنين- الكاتب 
التنفيذي للشبكة اإلفريقية لهيئات تقنين االتصال

مائدة مستديرة : تدخالت رؤساء وممثلي الهيئات : تحليل واقتراح مسارات للعمل والتفكير

كلمة ختامية : لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري - المغرب - نائبة رئيس الشبكة 
اإلفريقية لهيئات تقنين االتصال

 
15:00 -  20:00 برنامج ثقافي مخصص لمجموع المشاركين في الندوة

 
 



I تقديم المتدخلين I

الجلسة 
االفتتاحية

لطيفة اخرباش
رئيــس   الهيــأة   العليــا   لالتصال   الســمعي   البصري - المغرب             
نائبــة   رئيس   شــبكة   الهيئات   اإلفريقيــة   لتقنين   االتصاالت            

ــر   2018.    شــغلت  ــا   لاتصــال   الســمعي   البصــري   فــي   3   دجنب عينــت لطيفــة   أخربــاش   رئيســة   للهيــأة   العلي

بيــن   عامــي   2003   و 2007،   منصــب  مديــرة   المعهــد   العالــي   لإلعــام   واالتصــال   فــي  الربــاط   ،   حيــث   كانــت  

 أســتاذة   باحثــة   ألكثــر   مــن   20   ســنة. تولــت أيضــا  منصــب   مديــر   اإلذاعــة   الوطنيــة   فــي   الفتــرة   مــا بيــن  

 مــارس   و  أكتوبــر2007.    تقلــدت   الســيدة   أخربــاش منصبــا   دبلوماســيا   ككاتبــة   للدولــة   لــدى   وزيــر   الخارجيــة  

ــا   وتونــس  .                                                                                                                       والتعــاون   وســفيرة   المملكــة   المغربيــة   فــي   كل   مــن   بلغاري

بيتر ايسوكا
رئيــس   المجلــس   الوطنــي   لالتصاالت -   الكاميرون        

رئيــس   شــبكة   الهيئات   اإلفريقيــة   لتقنين   االتصاالت          

يتــرأس   بيتــر   إيســوكا   المجلــس   الوطنــي   لاتصــاالت   فــي   الكاميــرون   منــذ   نونبــر   2015,   وهــي   مؤسســة  

 كان   فيهــا   أيًضــا   نائًبــا   للرئيــس  ( 2015-2013 )  وعضــًوا  ( 1991-2005 )                                           .

صحفــي   ســابق   فــي )  CRTV   متعهــد  الخدمــة   العموميــة  ( ألكثــر   مــن   أربعيــن   عاًمــا،  حيــث   تقلــد   العديــد   مــن  

 مناصــب المســؤولية،    وتعــاون   أيًضــا   لعــدة   ســنوات   مــع   هيئــة   اإلذاعــة   البريطانيــة   وصــوت   أمريــكا. عضــو 

ســابق   فــي   اللجنــة   الوطنيــة   لحقــوق   اإلنســان   مــن   عــام   1991   إلــى   عــام   2006.   حصــل   بيتــر   إيســوكا   علــى  

 دبلــوم   فــي   تخصــص   علــوم   اإلعــام   والمعلومــات   مــن   جامعــة   فورســت   بــارك   فــي   إلينــوي   بالواليــات  

 المتحــدة   األمريكيــة   عــام   1979.                                                                                                                          

نوري اللجمي
رئيــس   الهيئــة   العليــا   المســتقلة   لالتصال   الســمعي   البصري  ( HAICA )  في   تونس                  

                ( REFRAM )  رئيس   الشــبكة   الفرنكوفونية   لمقنني   وســائل   اإلعالم

الســيد   لجمــي   هــو   رئيــس   الهيئــة   العليــا   المســتقلة   لاتصــال   الســمعي   البصــري  ( HAICA )  فــي   تونــس   منــذ  

 مــاي   2013   ويــرأس   حالًيــا   الشــبكة   الفرنكوفونيــة   لمقننــي   وســائل   اإلعــام  .                                               

أخصائــي إعامــي  ،   عمــل   كأســتاذ   صحافــة   لســنوات   فــي   معهــد   الصحافــة   وعلــوم   اإلعــام  ( IPSI )  فــي  

 تونــس  .   ألــف العديــد   مــن   األبحــاث   فــي   مجــاالت   الصحافــة   واألخاقيــات   والتكنولوجيــا الحديثــة لإلعــام 

 واالتصــال.                                                



إبراهيم ســي سافاني
رئيــس   الهيئــة   العليــا   لالتصــال   الســمعي   البصري  ( HACA )  - كوت   ديفوار

يشــغل   الســيد   إبراهيــم   ســي   ســافاني، وزيــر   االتصــال والمتحــدث   الرســمي   باســم   الحكومــة ســابقا ،   منصــب   رئيــس  
 الهيئــة   العليــا   لاتصــال   الســمعي   البصــري   للكــوت   ديفــوار   منــذ   مــاي   2011.     متخصــص   فــي   اقتصاديــات   اإلعــام  
    » Fraternité Ma-وفــي   المجموعــة   الصحفيــة   Jeune Afrique   ونظــم   المعلومــات،  صحفــي ســابق  فــي   جريــد 

    » tinالتــي   ترأســها   مــن   عــام   2000   إلــى   عــام   2007.   وهــو   أيًضــا   نائــب   رئيــس   اللجنــة   الوطنيــة   اإليفواريــة   لانتقــال  
 إلــى البــث الرقمــي   والرئيــس   الســابق للشــبكة الفرنكوفونيــة لتقنيــن وســائل اإلعــام   مــن   2015   إلــى . 2017                                                                                                                                          

 
نيكولتشيف سوزان 

             ( OAS )  المديــرة التنفيذيــة للمرصــد األوربي   للســمعي   البصري   األوروبي
تــم   تعييــن   الســيدة   نيكولتشــيف   مديــرة   تنفيذيــة   للمرصــد األوربــي   للســمعي   البصــري   في   يوليوز    2013                         .

درســت   القانــون   وحصلــت   علــى   الدكتــوراه   فــي   القانــون   مــن   جامعــة   تريســت   فــي   عــام   1997.   اشــغلت   كمحاميــة  
 متخصصــة   فــي   وســائل   اإلعــام  ،   واالتصــاالت   الســلكية   والاســلكية  ،   والتجــارة   الدوليــة   والمنافســة   األوروبيــة  
  ، اشــتغلت   بمكتــب   Covington  &  Burling   قبــل   االنضمــام   إلــى   المرصــد   الســمعي   البصــري   األوروبــي   كرئيســة  

 لقســم   المعلومــات   القانونيــة   ثــم   رئيســة   تحريــر   المنشــورات   القانونيــة .                                                                                                      

فريدريك بوكوبزا
نائــب   المديــر   العــام   للمجلس   األعلى   للســمعي   البصري  ( CSA ) -  بفرنســا                

فريديريــك   بوكوبــزا   هــو   نائــب   المديــر   العــام   للمجلــس   األعلــى   للســمعي   البصــري   الفرنســي   ويــرأس   المجموعــة  
 الفرعيــة  »   مســتقبل   «  ERGA   وهــي   منصــة   لمقننــي   الســمعي   البصــري   فــي    دول   االتحــاد   األوروبــي .                                                         

مهنــدس   تعديــن،   خريــج   كليــة   الفنــون   التطبيقيــة   وطالــب   ســابق   فــي   المدرســة   الوطنيــة   العليــا   لاتصــاالت        
 ( 1996-1994 )عمــل   فــي   مكتــب   رئيــس   الــوزراء  ( قســم   تطويــر   وســائل   اإلعــام)  مــن   2003   إلــى   2009   كرئيــس  
 لمكتــب   الشــؤون   األوروبيــة   والدوليــة   وكان   نائــب   مديــر   تنميــة   االقتصــاد   الثقافــي   فــي   وزارة   الثقافــة   واالتصــال  

 قبــل   االنضمــام   إلــى   المجلــس   األعلــى   للســمعي   البصــري .                                                                                                     

 رينــو دي ال بروس
خبيــر   دولــي   في   مجلس أوربا         

كــرس   األســتاذ   والباحــث   والمحاضــر   فــي   كليــة   الحقــوق   والعلــوم   السياســية   بجامعــة   ريمــس   شــامبان   آردن  ،   إم   دي  
 ال   بــروس   جــزًءا   كبيــًرا   مــن   عملــه   لوســائل   اإلعــام   والتغيــرات   السياســية   فــي   مرحلــة   االنتقــال   الديمقراطــي   ولكــن  
 أيضــا   فــي   حــاالت   األزمــات   والصراعــات   المســلحة  . وقــد   أجــرى   العديــد   مــن   الدراســات   حــول   التقنيــن   والتقنيــن  
 الذاتــي   لوســائل   اإلعــام   التقليديــة   واالجتماعيــة  . وهــو   مؤلــف   للعديــد   مــن   المنشــورات   ويعمــل   فــي   هــذا   المجــال  

ــا  :  تحــدي   التقنيــن « ،   والــذي   نشــر   فــي   عــام   2016.                                                                                                                                                              وال   ســيما »    اإلعــام   والديمقراطيــة   فــي   إفريقي

الســيد أسوان أولفيرا ساندوفال
المديــر العــام للسياســات والعمليــات التقنينية لإلعالم والمحتوى الســمعي البصري

األميــن التنفيــذي لمنصــة هيئات تقنين االتصال الســمعي البصــري اإليبيروأمريكية
لإلعــام  التقنينيــة  والعمليــات  للسياســات  العــام  المديــر  منصــب  ســاندوفال  أولفيــرا  أســوان  الســيد  يشــغل 
والمحتــوى الســمعي البصــري ومنصــب المنســق العــام للعاقــات المؤسســية فــي المعهــد الفيدرالــي لاتصــاالت 
فــي المكســيك. كمــا يتولــى األمانــة التنفيذيــة لمنصــة هيئــات تقنيــن االتصــال الســمعي البصــري اإليبروأمريكيــة، 
والتــي يضطلــع فيهــا المعهــد الفيدرالــي لاتصــاالت فــي المكســيك بالرئاســة برســم الفتــرة 2020-2018. الســيد 

أســوان أولفيــرا ســاندوفال حاصــل علــى شــهادة اإلجــازة فــي القانــون مــن جامعــة المكســيك المســتقلة.
 

الورشــة األولــى : الحاجــة إلــى التقنين في منظومــة رقمية ومعولمة

لوران تشــارلز بويومو أصاال
مديــر   المدرســة   العليــا   لعلــوم   وتقنيــات   المعلومات   واالتصال  ( ESSTIC )  في   ياوندي                  

أســتاذ   جامعــي   لعلــوم   االتصــاالت   والمعلومــات،   شــغل   الســيد   لــوران   تشــارلز   بويومــو   أصــاال   منصــب   األميــن  

 الدائــم   للمجلــس   الوطنــي   لاتصــاالت  ( CNC )  فــي   الكاميــرون .                                         

مؤلــف   للعديــد   مــن   األعمــال   فــي   مجــال   اإلعــام   واالتصــال  ،   وهــو   يديــر   حالًيــا   المدرســة   العليــا   لعلــوم  

 وتقنيــات   المعلومــات   واالتصــاالت  ( ESSTIC )  فــي   ياونــدي .                                           

فيصل العرايشي
رئيــس القطــب العمومي للســمعي البصري - المغرب

فيصــل   العراييشــي   هــو الرئيــس المديــر العــام للقطــب العمومــي للســمعي البصــري الــذي يتألــف   مــن 9    

 قنــوات   تلفزيونيــة   و   16   محطــة   إذاعيــة   وطنيــة   وجهويــة،    كمــا   يشــغل   منصــب   نائــب   رئيــس   مؤسســة  

 مهرجــان   مراكــش   الدولــي   للســينما،    وســبق لــه أن أشــرف علــى إدارة  شــركة   متخصصــة   فــي   اإلنتــاج   الســمعي  

 البصــري  .                                                            خريــج   المدرســة   الخاصــة   لألشــغال   العموميــة   فــي   باريــس   وحاصــل   علــى   الماجســتير   فــي   العلــوم  

 مــن   جامعــة   ســتانفورد   بالواليــات   المتحــدة  .                                   

هشام لحجمري
مدير   هيئة   االستشراف   والتكنولوجيات   الحديثة   في   الوكالة   الوطنية   لتقنين   المواصالت - المغرب                  

ــة   الوطنيــة   لتقنيــن   المواصــات   ــة بالوكال ــر   تنفيــذ   مشــاريع   هيكلي هشــام   لحجمــري   مهنــدس   اتصــاالت، يدي

 فــي   المغــرب  ،   وال   ســيما   إجــراءات   منــح   تراخيــص   اســتغال الشــبكات العموميــة لاتصــاالت  . وهــو   مســؤول  

 أيًضــا   داخــل   نفــس   المؤسســة   عــن   القضايــا   المتعلقــة   بتنظيــم   قطــاع   االتصــاالت   وأســواق   تكنولوجيــات 

اإلعــام واالتصــال.                                                                      

الســيد بول هـ. لورنز
(ALIA) المدير العام للهيئة المســتقلة للســمعي البصري بلوكســمبورغ

يشــغل الســيد بــول لورينــز منــذ شــتنبر 2019، منصــب المديــر العــام للهيئــة المســتقلة للســمعي البصــري 

بلوكســمبورغ، الهيــأة المكلفــة بتقنيــن المشــهد الســمعي البصــري. يتمتــع الســيد بــول لورينــز بســجل حافــل 

فــي  األوروبييــن  المتعهديــن  لفائــدة  استشــارية  وشــركة  بلــده  فــي  خاصــة  تلفزيونيــة  لمجموعــة  كمديــر 

المجــال الســمعي البصــري، وكمديــر لمشــاريع فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية وفــي افريقيــا.

الورشــة الثانية : وســائل اإلعالم التقليدية / وســائل اإلعالم 
الجديــدة : ديناميــات التنافــس وإكراهات التقنين



كريم إبوركي
رئيــس   المجلــس   األعلــى   للســمعي   البصــري  ( CSA )  لفدرالية    والونيا  -  بروكســل   ببلجيك   ا                    

تــرأس   كريــم   إبوركــي   المجلــس   األعلــى   للســمعي   البصــري  ( CSA )  لفدراليــة  والونيــا  -  بروكســل   البلجيكــي  

 منــذ   شــتنبر   2017.   شــغل   الســيد   إبوركــي ســابقا  منصــب   الناطــق   الرســمي   ومديــر   التواصــل   ورئيــس   ديــوان  

 وزيــر  -  رئيــس   المجموعــة    الفرنســية   فــي   بلجيــكا  . شــغل   منصــب   مفــوض   حكومــة   المجموعــة  الفرنســية   فــي  

 المــدارس   العليــا   قبــل   تعيينــه   فــي   رئاســة   المجلــس   األعلــى   للســمعي   البصــري،   وحصــل   علــى   دبلــوم   فــي  

 الصحافــة   واالتصــال   وعلــى   درجــة   الماجســتير   فــي   العلــوم   السياســية   مــن   جامعــة   بروكســل   الحــرة  .                                                                                                                                

ريتشارد هوت
مدير الشــكاوى في بي بي ســي - المملكة المتحدة

الســيد   ريتشــارد   هــوت   هــو   مديــر   الشــكاوى   فــي   شــركة   اإلذاعــة   البريطانيــة  ،  ( BBC )  هــو   المســؤول   عــن  

 مراقبــة   االلتزامــات   ويتحقــق   مــن   حياديــة  ودقــة   ونزاهــة   المعلومــات   علــى   مســتوى   جميــع   قنــوات   القطــب  

 العمومــي   الســمعي   البصــري   البريطانــي .  كمــا   عمــل   منتًجــا   ومحــرًرا  ،   وعمــل   الســيد   هــوت   فــي   مشــاريع  

 وثائقيــة   لقنــاة   تلفزيونيــة   خاصــة   فــي   لــوس   أنجلــوس .  وهــو   مؤلــف   لعــدة   منشــورات  ،   بمــا   فــي   ذلــك   دليــل  

 الرجــل   الحديــث  ،   الــذي   ُنشــر   فــي   عــام   2017.                                                                                                                                      

الســيد خالد قوبعة
رئيس   السياســات   العامة   لشــمال   إفريقيا   بفايســبوك 

يتولى  التونســي   خالد   قوبعة   منصب المســؤول   عن   السياســات   العامة   للفايســبوك   في   شــمال   إفريقيا   منذ   يناير   

                                                    . Google   2019 .كمــا تقلــد فــي الســابق منصــب   رئيــس   فريــق   العاقات   الحكومية   والسياســة العمومية   فــي 

باعتبــاره   خبيــرا   فــي   تكنولوجيــا   اإلعــام واالتصــال (ITC)   شــارك   بنشــاط   فــي   (ICANN At-Large)  ( شــركة   اإلنترنــت  

 لألســماء   واألرقــام   المخصصــة ) ،   والمنتــدى   المعنــي   بــإدارة   اإلنترنــت   ،   وعمــل   فــي   مجلــس   إدارة   أفرينيــك   ممثــا 

 لشــمال   أفريقيــا  . يشــارك   بقــوة   فــي   هيــاكل  (  WSIS  ) ( نظــام   إدارة   أمــن   المعلومــات). 

نــور الله أزتورك
عضــو   المجلــس   األعلى   لإلذاعــة   والتلفزيون  ( RTUK ) -  تركيا              

  نــور   اللــه   أوزتــورك   عضــو   فــي  ،   RTUK   المقنــن   الســمعي   البصــري   التركــي،   منــذ   عــام  2013.   وقــد   شــغل  

 ســابًقا   منصــب   مديــر   إدارة   المراقبــة   والتقييــم   فــي   نفــس   المؤسســة  . تعــاون   الســيد   أوزتــورك   أيًضــا   مــع   لجنــة  

 اليونســكو   لاتصــال   فــي   تركيــا   ومــع   المعهــد   الوطنــي   لإلحصــاء  . وهــو   حاصــل   علــى   درجــة   الدكتــوراه   فــي  

ــز .                                                                                                                      القانــون   العــام   مــن   جامعــة   أنقــرة   وماجســتير   فــي   القانــون   العــام   مــن   جامعــة   ويل

     

 كوكــي أنجيال
مديــر الوســائط المتعــددة فــي هيئة االتصاالت - كينيا

أنجيــا   كوكــي   مســؤولة   عــن   قســم   خدمــات   الوســائط   المتعــددة   فــي   هيئــة   االتصــاالت  ،   وهــي   الســلطة  

 التنظيميــة   لقطــاع   المعلومــات   واالتصــاالت   فــي   كينيــا  ،   وتشــمل   مســؤولياتها   تطويــر   معاييــر   محتــوى   البــث  

 واألنشــطة   والمبــادرات   مــن   أجــل   تطويــر   البرامــج   الســمعية   البصريــة   المحليــة   أو   معالجــة   الشــكاوى   ومراقبــة  

 منشــآت   المحطــات   اإلذاعيــة .                                                                                       

 الورشــة الثالثــة : هــل يمثل التقنين الذاتي والتقنين المشــترك
مســتقبل التقنين؟

باباكار دياني
رئيس المجلس الوطني لتقنين الســمعي البصري (CNRA) - الســنغال

شــغل   الســيد   بابــاكار   ديانــي،   وهــو   رجــل   إعامــي   ،   منصــب   رئيــس   المجلــس   الوطنــي   لتقنيــن   الســمعي  

 البصــري   منــذ   1   شــتنبر  . 2018   وكان   يشــغل   مــن   قبــل   العديــد   مــن   المناصــب   فــي   القطــاع   الســمعي   البصــري  

 الســنغالي   ،   وال   ســيما   مديــر   التلفزيــون   الوطنــي   لمــدة   عشــر   ســنوات  ( 2000-1990 )  والمديــر   العــام   لإلذاعــة  

ــا  دبلوماســيا    والتلفزيــون   فــي   الســنغال   منــد   عــام   2006   إلــى   عــام  . 2012   كمــا   شــغل   الســيد   ديانــي   منصب

 حيــث   تــم   تعيينــه   ســفيراً   لبــاده   مرتيــن   فــي   الواليــات   المتحــدة   وفــي   غامبيــا  .                                                                                                                                            

غاي بيرغر
مدير قســم حرية التعبير وتنمية وســائل اإلعالم (اليونســكو)

غــاي   بيرغــر   هــو   مديــر   قســم »    حريــة   التعبيــر   وتنميــة   اإلعــام    « فــي   اليونســكو   وهــو   مهتــم   بشــكل   خــاص  

 بالمســائل   المتعلقــة   بحريــة   الصحافــة   والتعدديــة   واســتقال   وســائل   اإلعــام   والمســاواة   بيــن   الجنســين   فــي  

 وســائل   اإلعــام   وكذلــك   التعليــم   اإلعامــي .                                                                     

قبــل   االنضمــام   إلــى   اليونســكو   ،   أدار   الســيد   بيرغــر   كليــة   الصحافــة   والدراســات   اإلعاميــة   فــي   جامعــة   رودس  

 فــي   جنــوب   إفريقيــا  . غــاي   بيرغــر   حاصــل   علــى   الدكتــوراه   فــي   الفلســفة   مــن   الجامعــة   نفســها  ،   وعمــل   فــي  

 الصحافــة   والتلفزيــون   بجنــوب   إفريقيــا   وكان   نائــب   رئيــس   منتــدى   المحــرر   الوطنــي   بجنــوب   إفريقيــا .                                                                                       

كمال لحلو
رئيــس جمعيــة اإلذاعات والتلفزيونات المســتقلة بالمغرب 

كمــال   لحلــو   هــو   الرئيــس الحالــي   لجمعيــة   اإلذاعــات   والتلفزيونــات   المســتقلة التــي   تضــم   11   متعهــدا  ســمعيا  

 بصريــا   مغربيــا .                                   وهــو   الرئيــس   المؤســس   لمجموعــة   صحفيــة   تضــم   العديــد   مــن   المنشــورات   ومحطــة   إذاعيــة  

 خاصــة   ووكالــة   إشــهارية  .                              

للســيد لحلــو مســيرة مهنيــة طويلــة   كصحفي   رياضي.  

مارسيل ريغنوتو
رئيس قســم الخدمات اإلعالمية في المكتب الفيدرالي لالتصاالت (OFCOM) - سويســرا

يــرأس   مارســيل   ريغنوتــو  ،   والــذي   يشــتغل   كمحــام،   قســم   الخدمــات   اإلعاميــة   فــي   المكتــب   الفيدرالــي  

 لاتصــاالت  ( OFCOM )  فــي   سويســرا   حيــث   عمــل   منــذ   عــام   1992.   الســيد   ريغنوتــو   مســؤول   عــن   إعــداد  

 ومراقبــة   االمتيــازات   الممنوحــة   لبــث    البرامــج   اإلذاعيــة   والتلفزيونيــة   السويســرية  . عمــل   ســابًقا   كمســاعد  

 علمــي   فــي   معهــد   القانــون   العــام   بجامعــة   بــرن   سويســرا .                                                                                              

الورشــة الرابعة : تقنين وســائل اإلعالم على ضوء انتظارات 
وتطلعات المواطن



I الشبكة اإلفريقية لهيئات 
I تقنين االتصال

تعتبــر  الشــبكة اإلفريقيــة لهيئــات تقنيــن االتصــال  اإلطــار المرجعــي للتشــاور والتعــاون متعــدد األطــراف بيــن هيئــات 
تقنيــن وســائل اإلعــالم فــي القــارة اإلفريقيــة. 

تــم تأســيس هــذه الشــبكة ســنة 1998 فــي ليبرفيــل وتســاهم مــن خــالل تبــادل التجــارب والمعلومــات فــي توطيــد 
الســلطة التقنيــة والمهنيــة والمؤسســية لــكل مــن الهيئــات األعضــاء1 الـــ 35 داخــل بلدانهــا. 

مــن خــالل التزامهــا الكامــل بالتعزيــز والترســيخ المســتدام لمشــهد ســمعي بصــري تعــددي فــي القــارة اإلفريقيــة 
قائــم علــى حريــة التعبيــر واســتقاللية وســائل اإلعــالم، تمكــن الشــبكة علــى وجــه الخصــوص مــن تطويــر وتنظيــم 

عالقــات تعــاون وثيقــة فيمــا يخــص التكويــن والمســاعدة التقنيــة بيــن الهيئــات األعضــاء.

يجتمــع أعضــاء الشــبكة كل عاميــن فــي مؤتمــر هيئــات تقنيــن االتصــال بإفريقيــا والــذي تســتضيفه الهيئــة التــي 
تتولــى منصــب نائــب الرئيــس والتــي تصبــح بهــذه المناســبة رئيــس الشــبكة لمــدة ســنتين.

يجتمــع الرئيــس ونائــب الرئيــس ونائــب الرئيــس المنتهيــة واليتــه واألمانــة التنفيذيــة2 فــي لجنــة توجيهيــة مرتيــن إلــى 
ثــالث مــرات خــالل كل فتــرة واليــة حســب االقتضــاء.

يتولى منصب الرئاسة الحالية السيد بيتر إيسوكا ) Peter Essoka (، رئيس المجلس الوطني لالتصال بالكاميرون، 
وتتولى منصب نائب الرئيس الســيدة لطيفة أخرباش، رئيســة الهيأة العليا لالتصال الســمعي البصري  بالمغرب.

تــم إحــداث  مجموعــة عمــل دائمــة داخــل  الشــبكة منــذ ســنة 2017 تحــت اســم  »النــوع االجتماعــي واإلعــالم3« 
برئاســة مشــتركة بيــن الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري بالمغــرب والهيئــة العليــا لالتصــال  بغينيــا، وتضــم 
هــذه المجموعــة فــي عضويتهــا أيضــا هيئــات البنيــن وبوركينــا فاســو والكاميــرون والــرأس األخضــر ومالــي والنيجــر 

وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والســنغال وتونــس.  

تركــز خطــة عمــل الشــبكة لفتــرة الســنتين 2019-2020 بشــكل خــاص علــى موضوعــات تقنيــن  المجــال الرقمــي 
والجــدوى واالســتدامة االقتصاديــة للوســائط الســمعية والبصريــة والمســاواة بيــن الجنســين فــي وســائل اإلعــالم.

 www.acran.org / الرابط

1 جنــوب إفريقيــا وأنغــوال وبنيــن وبوتســوانا وبوركينــا فاســو وبورونــدي والكاميــرون والــرأس األخضــر وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى والكونغــو 

ــا والنيجــر  ــا والموزمبيــق وناميبي ــا وليســوتو ومالــي والمغــرب وموريتاني ــا بيســاو وكيني ــو غيني ــا كوناكري ــا وغيني والكــوت ديفــوار والغابــون وغان
ــا وتشــاد وتوغــو وتونــس وأوغنــدا واتحــاد جــزر  ــدا ســاو تومــي وبرينســيب والســنغال وتنزاني ــة الكونغــو الديمقراطيــة وروان ــا وجمهوري ونيجيري

القمــر وزيمبابــوي.
2 تتوالها بشكل دائم الهيئة العليا للسمعي البصري واالتصال في البنين.

3  تهــدف مجموعــة العمــل هــذه  إلــى مكافحــة التمييــز ضــد المــرأة وإلــى تعزيــز ثقافــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي ومــن خــال وســائل 

اإلعــام فــي القــارة اإلفريقيــة.
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I  الشبكة الفرنكوفونية 
  لهيئات تقنين 
I  وسائل اإلعالم

تــم تأســيس الشــبكة الفرنكوفونيــة لمقننــي وســائل اإلعــالم  فــي واغادوغــو بتاريــخ 1 يوليــوز 2007، وتضــم هــذه 
الشــبكة 30 هيئــة1 تقنيــن  مــن أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا الشــمالية. 

الهدف الرئيسي للشبكة هو العمل من أجل تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

وفًقــا لنظامهــا األساســي، تهــدف الشــبكة إلــى إرســاء وتعزيــز التضامــن والتبــادل بيــن أعضائهــا. وبالتالــي فإنهــا 
تعــد فضــاء للنقــاش وتبــادل المعلومــات حــول القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، كمــا تســاهم فــي جهــود التكويــن 

والتعــاون بيــن أعضائهــا. 

تعتبــر الشــبكة واحــدة مــن المؤسســات الســتة عشــر للمنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة2، وترأســها حاليــا الهيئــة العليــا 
)CSA(  المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري  لتونــس. ويتولــى المجلــس األعلــى للســمعي البصــري الفرنســي

منصــب نائــب الرئيــس، ومنصــب األمانــة الدائمــة للشــبكة.

ينعقــد مؤتمــر الرؤســاء، وهــو الجهــاز التقريــري األعلــى، كل عاميــن فــي مقــر الهيئــة التــي تتولــى منصــب نائــب 
ــم انتخــاب  الرئيــس. ويتــم خــالل هــذا المؤتمــر اعتمــاد خريطــة الطريــق وخطــة العمــل للســنتين المقبلتيــن كمــا يت

نائــب الرئيــس الجديــد.

اهتمــت الشــبكة منــذ تأسيســها بشــكل خــاص بمواضيــع تدبيــر التعدديــة السياســية فــي وســائل اإلعــالم والتنــوع 
الثقافــي واللغــوي واالنتقــال إلــى الرقمــي والخدمــة العموميــة للســمعي البصــري واألرشــفة الســمعية البصريــة.

تركــز خطــة عمــل الشــبكة للفتــرة  2020 و 2021 علــى وجــه الخصــوص علــى مواضيــع محاربــة األخبــار الزائفــة 
والتضليليــة وخطابــات الكراهيــة وعلــى تحســين المعالجــة اإلعالميــة لظاهــرة الهجــرة وكذلــك حمايــة األطفــال فــي 

بيئــة رقميــة متعــددة المنصــات .

 www.refram.org / الرابط

ــا الوســطى والكونغــو برازافيــل والكــوت  ــة أفريقي ــرون وكنــدا وجمهوري ــا فاســو وبورونــدي ، الكامي ــا وبوركين ــا وبلجيــكا والبنيــن وبلغاري 1 الباني

الكونغــو  والنيجــر وجمهوريــة  والمغــرب وموريتانيــا ومولدوفــا  ولبنــان ولوكســمبورغ ومالــي  والغابــون وغينيــا وفرنســا  ديفــوار وجيبوتــي 
الديمقراطيــة ورومانيــا والســنغال وسويســرا وتشــاد ووالتوغــو وتونــس واتحــاد جــزر القمــر.

2 تتمتــع المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة بصفــة ماحــظ داخــل الشــبكة الفرنكوفونيــة لهيئــات تقنيــن وســائل اإلعــام كمــا تعتبــر داعمهــا 

الرئيســي.

الشبكة الفرنكوفونية 
 لهيئات تقنين  وسائل اإلعالم 



I الئحة المشاركين I

1	  
	  

 الئحة االمشارركيین

	   ااالتصالل تقنيین لهھيیئاتت ااإلفريیقيیة االشبكة 	  

	   	االصفة   	ااالسم   	االمؤسسة   	االدوولة  
	االرئيیس   Remi	  Prosper	  Moretti	  

	ووااالتصاللاالهھيیأةة االعليیا للسمعي االبصريي    	االبنيین  
	عضو االمجلس   Camarou	  Ali	  	  
	عضو االمجلس   Franck	  Kpocheme	  	  

مسؤوولل االعالقاتت االعامة  Florence	  Elegbede	  
ملحق ااعالمي  Bilkiss	  Lafia	  Koda	  	  

	االرئيیس   Mathias	  Tankoano	  	  
	االمجلس ااألعلى لالتصالل    	بورركيینا فاسو  

	عضو االمجلس   Alexis	  Konkobo	  	  
	االرئيیس   Peter	  Essoka	  	  

	االمجلس االوططني لالتصالل   	االكاميیروونن  
	االكاتب االعامم   Jean-‐Tobie	  Hond	  	  
	مديیر االديیواانن   Elias	  Betek	  Beyang	  
	ررئيیس االرصد   Firmin	  Lele	  Mepe	  

	االرئيیسة   Arminda	  Barros	   	هھھھيیأةة تقنيین ااالتصالل    	االرأأسس ااألخضر  
	االرئيیس   	محمد بوددوورريي   	وواالسمعي االبصريياالمجلس االوططني للصحافة    	جزرر االقمر  
	االرئيیس   Ibrahim	  Sy	  Savané	  

	االهھيیأةة االعليیا لالتصالل االسمعي االبصريي    	ساحل االعاجج  
	مستشارر تقني   Masseneba	  Diabaté	  

	االرئيیس   Ouloufa	  Ismail	  Abdo	  
	االلجنة االوططنيیة لإلعالمم   	ددجيیبوتي  

	االرئيیسنائب    Ali	  Mohamed	  Dimbio	  
	االرئيیس   Yaw	  Boadu-‐Ayeboafoh	  

	االلجنة االوططنيیة لإلعالمم    	غانا   	االكاتب االتنفيیذيي   George	  Sarpong	  
	االكاتب االتنفيیذيي االمساعد   Alexander	  Bannerman	  	  

	ااإلعالمم للمسؤوو   Angela	  Koki	   	هھھھيیأةة ااالتصالل   	كيینيیا  
	االرئيیس   Fodié	  Touré	  

	االهھيیأةة االعليیا لالتصالل   	مالي  
	عضو االمجلس   Aliou	  Djim	  

	االرئيیس   Hamoud	  Ould	  M'Hamed	  
	االسلطة االعليیا للصحافة وواالسمعيیاتت االبصريیة   	مورريیطانيیا   	عضو االمجلس   Hindou	  Emed	  

	مستشارر االرئيیس   Cheikh	  Ebe	  	  
	االرئيیس   Sani	  Kabir	  	   	االمجلس ااألعلى لالتصالل    	االنيیجر  

مديیرةة االتحقيیق  Ojone	  B	  Otonoku	  mni	  

نيیجيیريیا  االبث لجنة مديیر جهھويي   Vincent	  Chibuike	  
Ogumuike	  

مديیر ااالفتحاصص  Jude	  Onimisi	  Ajayi	  
	االرئيیس   Babacar	  Diagne	  

	االمجلس االوططني للتقنيین االسمعي االبصريي   	االسيینغالل  
	االديیوااننمديیر    Matar	  Sall	  
	االرئيیسنائب    M.	  Ali	  Djibrine	  Ali	  

	لإلعالمم وو االسمعي االبصريياالهھيیأةة االعليیا    	تشادد  
	عضو االمجلس   M.	  Abdoulahi	  Attimer	  

	االرئيیس   	نورريي االلجمي   لبصريي ّمعي اا ّصالل االس ّة لالت لمستقل يیا اا ة االعل 	االهھيیئ   	تونس  
	  
	  
	  
	  

الشبكة اإلفريقية
لهيئات تقنين االتصال



منتدى هيئات تقنين االتصال السمعي البصري 
للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
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&التصا! تقن"ن ل%$ئا! *لفرنكوفون"ة &لشبكة !

" !%لصفة !$السم !'لمؤسسة !%لد#لة
"مد"ر 'لمو'() 'لبشر"ة Olta"Stasa"

"12ئة &إلعال+ &لسمعي &لبصر! "&لبان"ا
"مد,ر* %لتعا#& %لد#لي Mirela"Mileti"

"&لرئ"س "كر&م '&بو#كي
"&لمجلس &ألعلى للسمعي &لبصر! "بلج#كا

"CSACHAICAمستشا) 'لتو#مة  PaulCEric"
Mosseray"

"'لمساعد%لمد'ر %لعا!  Fréderic"
Bokobza"" "&لمجلس &ألعلى للسمعي &لبصر! "فرنسا

"%لمد'ر %لعا! PaulCEric"Lorenz" "56أ3 لوكسمبو0/ &لمستقلة للسمعي &لبصر! "لوكسمبو"!
"(حد& %العال! Marcel"Regnotto" "مكتب &التصاال! "سو$سر!

"

!
!
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"&لرئ"س Agung"Suprio"

"لجنة $لبث "'ند%ن"س"ا
"عضو &لمجلس Yulandre"Darvis"

IBRAF"!مد%ر عا" Nurullah"Ozturk"
"(لمجلس (ألعلى لإل-(عة *(لتلفز#و! "ترك"ا

"عضو &لمجلس Ilhan"Yerlikaya"

!
!
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  عرب"ة #"!
!!

!%لصفة $السم 'لمؤسسة  %لد#لة   
"&لرئ"س "محمد )حمد مكر!

"%لمجلس %ألعلى لتنظ'م %إلعال! "مصر "مستشا% تقني "عالء *لد'ن محمو!
"مد)ر 'لبرمجة "صال& م$ر"!

"%لمد'ر %لعا! "منصو" )لمنصو"! "*لمجلس *لو)ني لإلعال! 'إلما(') 'لعرب"ة 
"'لمتحد!

مد-ر+ &لشؤ)' &لعامة "*مل 'ل%نا"!  "&التصاال!)"أ& تنظ"م  "قطر

!
!
!
!
!
!
!
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!!منظما+ $ خبر'ء %$ل""ن

!
!%لصفة !$السم !&لمنظمة

"مد'ر %إلعال! Guy"Berger" "'ل%ونسكو

"خب"ر 'إلعال( ) 'لتقن"ن Renaud"De"La"
Brosse" "مجلس %#$#با

"(لمد"ر* (لتنف$ذ"ة Susanne"Nikoltchev" "&لمرصد &أل-.-بي للسمعي &لبصر!
مد4ر -لمد0سة -لعل#ا لعلو) 'تقن#ا! 

"'&التصا!%إلعال! 
Charles"Laurent"
Boyomo"Assala" "IIجامعة &ا$ند! 

"مد#ر 'لشكا#ا! Richard"Hutt" "بي بي سي 'لمملكة 'لمتحد!

'لرئ#سة  
Françoise"
LeGuennou"
Remarck"

كنا( + ساحل %لعا!  

مسؤ2! عن +لس.اسا, +لعامة في شما! 
"'فر$ق"ا Khaled"Koubaa" "ف%سبو!

!

"

دول عربية

منظمات وخبراء دوليون 



I ورقة لوجستية I
معلومــات حول الفندق

فنــدق La Tour Hassan Palace هــو أحــد أفضــل الفنــادق المغربيــة الفاخــرة، ويقــع فــي وســط مدينــة الربــاط بالقــرب مــن العديــد مــن 

المعالــم األثريــة والمواقــع التاريخيــة، كمــا ال يبعــد عــن المدينــة القديمــة. 

العنوان : رقم 26، شــارع شــالة، ص.ب: 14، الرباط 10000/ الهاتف : 00212 537 23 9000  

 https://tourhassanpalace.com  : الموقــع اإللكترونــي

الفنادق القريبة
/  فنــدق النخيــل -  (3 نجــوم) ( علــى بعــد 550 متــر مــن مــكان انعقــاد المؤتمر)

العنوان : رقم 23 مكرر ، شــارع الجزائر ، حي حســان ، الرباط ؛ الهاتف : 00212 537723355
https://annakhilhotel.com-morocco.com/fr : الموقــع اإللكتروني

    Le Pietri / 
 (3 نجــوم) (علــى بعــد 600 متــر مــن مــكان انعقاد المؤتمر) 

العنوان : رقم 4 شــارع طبرق ، حي حســان ، الرباط ؛ الهاتف: 00212 537707820
https://www.lepietri.com : الموقــع اإللكتروني

تاريخ ومكان 
المؤتمر

سينعقد المؤتمر 
يومي 30 و 31 يناير 

 2020

 La  في فندق
 Tour Hassan

  Palace



    The Diwan Tours / 
( 4 نجــوم) (علــى بعــد 350 متــر مــن مــكان انعقاد المؤتمر)

العنوان : ســاحة الوحدة األفريقية، حي حســان، الرباط ؛ الهاتف : 00212 537212900  
https://all.accor.com/hotel/2820/index.fr.shtml  : الموقــع اإللكترونــي

    Onomo Hôtel Rabat Terminus /
 (4 نجــوم) (علــى بعــد 850 متــر مــن مــكان انعقاد المؤتمر)

العنــوان: رقــم 286 شــارع محمــد الخامــس، الرباط؛ الهاتف: 00212 537212900 
   https://www.onomohotel.com/fr/hotel/12/onomo-hotel-rabat-terminus : الموقــع اإللكتروني

     Helnan Chellah فنــدق / 
(4 نجــوم) (علــى بعــد 900 متــر مــن مــكان انعقاد المؤتمر)

العنــوان : رقــم 2، شــارع إفنــي، الربــاط ؛ الهاتــف : 00212 537668300
/https://helnanchellahhotel.com-morocco.com/fr : الموقــع اإللكتروني

/ فنــدق الرباط      
 (5 نجــوم) (علــى بعــد 130 متــر مــن مــكان انعقاد المؤتمر) 

العنوان : رقم 21، شــارع شــالة، حي حســان، الرباط ؛ الهاتف : 00212 537700071 
 /http://www.hotelrabat1.com : الموقــع اإللكتروني

أدرجــت اليونســكو مدينــة الربــاط، عاصمــة المملكــة المغربيــة، منــذ يونيــو 2012 كموقــع للتــراث العالمــي. وتضــم هــذه المدينــة العديــد مــن 

اآلثــار ذات القيمــة التاريخيــة العظيمــة. كمــا يوجــد العديــد مــن المتاحــف بالقــرب مــن فنــدقLa Tour Hassan Palace ، مــكان انعقــاد 

المؤتمــر.  

اكتشــف مدينة الرباط

توقعــات أحوال الطقس

/ ضريــح محمــد الخامــس : بنــي مــن الرخــام األبيــض علــى الطــراز الكاســيكي العربــي 

واألندلســي معــا، ويضــم الضريــح مقابــر المغفــور لهــم الملــك الراحــل محمــد الخامــس 

الملــك الراحــل الحســن الثانــي واألميــر الراحــل مــوالي عبــد اللــه. يطــل الضريــح علــى 

مصــب نهــر أبــي رقــراق. 

/ صومعــة حســان : مئذنــة غيــر مكتملــة تــدل علــى روعــة مشــروع عظيــم قــام بإنجــازه 

الســلطان يعقــوب المنصــور خــال القــرن الثانــي عشــر، حيــث أراد بنــاء أكبــر مســجد 

فــي العالــم اإلســامي. تــم إيقــاف األشــغال بعــد وفــاة الســلطان، تــارًكا صومعــة غيــر 

مكتملــة تتمتــع بســمعة ســياحية تتجــاوز الحــدود.  

/ مقبــرة شــالة الربــاط : بنيــت فــوق أنقــاض مدينــة رومانيــة قديمــة، وكانــت بمثابــة 

مقبــرة للعديــد مــن أفــراد العائــات الملكيــة مــن ســالة المرينييــن. يعــد هــذا الموقــع 

الــذي تــم ترميمــه وحمايتــه تصميمــا تاريخيــا يضــم حديقــة رائعــة.

/ قصبــة الودايــة : بنيــت فــي القــرن الثانــي عشــر تحــت حكــم المرابطيــن، وكانــت 

القصبــة بمثابــة قاعــدة عســكرية للجيــوش المغربيــة، ال ســيما أثنــاء فتــح األندلــس، ثــم 

أصبحــت بعــد ذلــك مــأوى للقراصنــة التفويضييــن. تضــم القصبــة حالًيــا متحًفــا وحديقــة 

أندلســية ومعرًضــا فنًيــا ومقهــى مغربــي ومنــازل.

/ متحــف محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعاصــر : أول متحــف فــي المغــرب 

مخصــص للفــن الحديــث الوطنــي والدولــي. 

يحتــوي علــى أربعمائــة عمــل (مــن القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين) للفنانيــن 

المغاربــة المقيميــن بالمغــرب أو بالخــارج. يســتضيف المتحــف العديــد مــن المعــارض 

للفنانيــن األجانــب المشــهورين.



/ متحــف التاريــخ والحضــارات : أنشــئ هــذا المتحــف فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 

ويضــم االكتشــافات األثريــة التــي وجــدت فــي مختلــف المواقــع التــي تــم التنقيــب 

فيهــا فــي ذلــك الوقــت. توفــر تلــك المجموعــة األثريــة الغنيــة رحلــة عبــر تاريــخ المغــرب، 

مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى العصــر الحديــث.

/ مركــب الولجــة : مجمــع للحــرف اليدويــة يتكــون مــن حوالــي مئــة مــن األكشــاك 

وأوراش العمــل لحرفيــي الخــزف وصناعــة الســال

 

ــي رقــراق :  تقــع عنــد مصــب نهــر أبــي رقــراق، علــى ضفــة مدينــة ســا،  ــا أب / مارين

وهــي مدينــة مقابلــة لمدينــة الربــاط. لمارينــا أبــي رقــراق ســعة تبلــغ 250 يختــا، كمــا تــم 

فتــح العديــد مــن المقاهــي والمطاعــم علــى رصيفهــا.

لمزيد مــن المعلومات:
https://www.partir.com/Maroc/rabat/visite-a-voir.html

https://www.etapes-marocaines.com/guide-voyage/ou-aller/villes/rabat/

المعــرض االفتتاحي »صورتنا«
مــن 15 ينايــر 2020 إلــى 15 مــارس 2020 فــي المتحــف الوطنــي الجديد للتصوير.

العنــوان : حصــن روتمبــورك »بــرج الكبيــر«، حــي المحيط ، الرباط.
http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2020/01/15/28840/37749/54/Evenements/Evenement---

divers/-/inauguration-du-musee-national-de-la-photographie-so-.html

أماكن أخرى

الفعاليــات الثقافيــة في الرباط 

معــرض الفنــون التشــكيلية للفنان محمــد حميدي »فنان منفلت«
مــن 19 دجنبــر 2019 إلــى 29 فبرايــر 2020 فــي صالــة العــروض بصندوق اإليداع والتدبير  

العنوان: رقم 2 شــارع موالي الحســن، الرباط.
http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2019/12/19/28747/37662/all/all/0/-/mohamed-hamidi-

artiste-affranchi.html

معــرض التصويــر الفوتوغرافــي : »المغــرب، معرض فني في الصحراء«
مــن 10 دجنبــر 2019 إلــى 1 فبراير 2020 

معهــد ســرفانتس بالرباط.
http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2019/12/10/28718/37634/all/all/0/-/le-maroc-une-galerie-

dart-dans-le-desert.html?&taskf=search

معــرض الفنــون التشــكيلية للفنــان ســفيان عبابري : »مهرج خلــف قضبان الليلك والدم«
مــن 19 دجنبــر 2019 إلــى 14 فبرايــر 2020 فــي معرض كولت.

العنوان: شــارع بنزرت ، الرباط.
http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2019/12/19/28752/37664/all/all/0/-/soufiane-ababri-a-

circus-act-behind-bars-of-lilac-and-.html

معــرض الفنــون التشــكيلية »درجــة الصفر لــأداء » للفنان حمزة حلوبي
مــن 19 دجنبــر 2019 إلــى 18 فبرايــر 2020 في الشــقة رقم 22.

العنــوان: رقــم ،79 شــارع محمــد الخامس، الرباط.
http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2019/12/19/28741/37657/all/all/0/-/le-degre-zero-de-la-

performance.html

معلومــات أخرى مفيدة

GMT +1 ،المنطقــة الزمنيــة : الربــاط /

/ العملــة المحليــة : الدرهم المغربي 
(1 يــورو = 10،7 درهــم مغربــي ؛ 1 دوالر أمريكــي = 9،61  درهــم مغربــي) 

/ رمــز الهاتف : 212+






