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 بالغ صحفي 
 املجلس الوطني للصحافة يشرع في سلسلة دورات تكوينية للصحفيين  حول 

  تغطية  االنتخابات

 
تكوينية    2021يونيو    12شرع املجلس الوطني للصحافة، يوم السبت   من الرباط، في تنظيم سلسلة دورات 

موضوعاتية جهوية حول تغطية ومتابعة العمليات االنتخابية، يؤطرها أساتذة وخبراء ومختصون في القانون  

 .ظة االنتخابية واإلعالم والتواصلالدستوري واألنظمة االنتخابية واإلدارة الترابية واملالية العامة واملالح

صحفية وصحفيا يعملون بمؤسسات وقطاعات إعالمية  39وتميزت دورة جهة الرباط سال القنيطرة بحضور  

وتطوير وتقوية  واملعرفة  للتكوين  كبيرا  حماسا  أبدوا  كيفيات     مختلفة،  في  والصحافية  القانونية  املهارات 

 .الع على الخبرات، واالقتراب أكثر من املمارسات الفضلى التعاطي مع العمليات االنتخابية، واإلط

للصحافة،   الوطني  باملجلس  والتعاون  والدراسات  التكوين  لجنة  رئيس  الرقاص،  محتات  السيد  وأوضح 

بالرباط، أن املجلس يستأنف برنامجه التكويني املوضوعاتي بدورات جهوية، حضورية    افتتاح هذه الدورة  في

تغطية حول  بعد،  جميع  وعن  ذلك  وسيهم  االنتخابية.  العمليات  املستوى    ومتابعة  على  واملهنيين  املهنيات 

بباقي جهات   الوطني، وأن دورات لتغطية  ة. اململك   مماثلة مبرمجة  كما أن املجلس أعد"دليل الصحفي املنهي 

 .الوطني للصحافة للمجلس   االنتخابات الجماعية"، كوثيقة قانونية ومهنية تنضاف لرصيد املكتبة املعرفية

وأضاف رئيس لجنة التكوين والدراسات والتعاون، أن الظروف الصحية التي عرفها املغرب والعالم واملرتبطة  

املستجد)كوفيد   كورونا  فيروس  التكوينية  19بجائحة  للدورات  الزمنية  الجدولة  في  النظر  إعادة  اقتضت   ،)

حقق األهداف االستراتيجية للمجلس والتي يمكن تلخيصها  للمجلس ومالءمتها، واإلبداع في كيفية تنزيلها بما ي

 .في عنوان عريض هو النهوض بقطاع الصحافة والنشر، واإلرتقاء املستمر باملممارسة املهنية
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وتوزعت مواضيع الدورة التكوينية املوضوعاتية املتعلقة بتغطية ومتابعة العمليات االنتخابية املنعقدة بمدينة  

لسات تفاعلية مع الصحافيات والصحافيين، ركزت األولى على تحوالت النظام االنتخابي  الرباط، على أربع ج

  .باملغرب، وأطرها كل من األستاذين جواد النوحي وغسان األمراني

أما الجلسة الثانية، التي أطرها األستاذ أحمد بوز بمعية األستاذ عبد الحافظ أدمينو، فركزت على التأطير  

  .الدستوري والقانوني لالنتخابات 

للجلسة   البارز  العنوان  االنتخابية  املالحظة  قواعد  موضوع  شكل   ، والقانونية  الحقوقية  ألهميته  وبالنظر 

إذ تطرق األستاذ علي كريمي، األستاذ الجامعي وعضو املجلس الوطني لحقوق    من الدورة التكوينية،   الثالثة

خاللها ودور     اإلنسان،  أهمية  من  جوانب  على  األصبع  واضعا  االنتخابات،  بمالحظة  املتعلقة  الجوانب  لكل 

م باملغرب  االنتخابية  للمالحظة  املؤطرة  القانونية واألخالقية  الضوابط  والصحافيين، وكذلك  إيالء  اإلعالم  ع 

 .أهمية للتجارب الدولية 

في الرامي  الوهاب  عبد  األستاذ  ركز  جهته  اإلعالمية     من  املتابعة  أخالقيات  على  للدورة،  الرابعة  الجسلة 

املجلس الوطني للصحافة وهو   لفائدة  التغطية الصحفية، وقدم مضامين مؤلف أعده  لالنتخابات،وقواعد 

 .”تخابات الجماعية )البلدية(ّبمثابة “دليل الصحفي املنهي لتغطية االن

دأب على عقد دورات تكوينية جهوية   وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن املجلس الوطني للصحافة، ومنذ إحداثه،

في مجاالت التحرير الصحافي وأخالقيات املهنة، كما تفاعل مع مستجدات القضية الوطنية من خالل ندوات  

ا بينها  من  دراسات  وأصدر  بآثارموضوعاتية،  املتعلق  ووضعية     لتقرير  الصحافية  املنشأة  على  الجائحة 

 .الصحافيات والصحافيين باملغرب
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