
 

 
  67-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 (1122 نونبر 29) 2441 ربيع األول 12 المؤرخ في
 "الملتقى الدولي للهجرة والتنمية" فعالياتخالل تردد  الستغاللمؤقت  إذن منحبالقاضي  

  

 
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

ادر األمر ، الصاملتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.11القانون رقم بنـاء على 
 ( منه؛2و 1 البندين) 4املادة  خصوصا ،2111غشت  21بتاريخ  1.11.121بتنفيذه مبقتضى الظهري رقم 

 1.14.217الصادر مبقتضى الظهري رقم  املتعلق باالتصال السمعي البصري، 77.11 وبنـاء على القانون رقم
 ؛ منه 22و 14و 1 كما مث تعديله وتتميمه، خصوصا املواد  ،2111يناير  17بتاريخ 

، املتعلق باعتماد املخطط 2111مارس  11الصادر بتاريخ  11-11-1على قرار رئيس احلكومة رقم  بناء
 ؛2111أبريل  11مكرر بتاريخ  1112الوطين للرتددات، املنشور باجلريدة الرمسية رقم 

 يونيو 21 الصادر يف 2045.18 رقم الرقمي واالقتصادوالتجارة  واالستثمار الصناعةوبنـاء على قرار وزير 
 12بتاريخ  1122املنشور باجلريدة الرمسية رقم بتحديد األتاوى عن تعيني الرتددات الراديو كهربائية،  2111
 ؛2111يوليوز 

القاضي  2117 يناير 21 يف املؤرخ 11-17 على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم وبناء
 ؛منه 1و 4و 1و 2 ، خصوصا املوادباعتماد املسطرة املتعلقة باألذون

الوطين حلقوق اإلنسان من أجل االستغالل  سمن طرف اجملل، 2111نونرب 14 ، املؤرخ يفوبناء على طلب اإلذن
 ؛امللتقى الدويل للهجرة والتنمية""  مبناسبة 2111 دجنرب 11 إىل 14ما بني  رتدداملؤقت ل

 ، املشروطة بالصيغة النهائية2111دجنرب  22 وبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املؤرخة يف
 ؛ملسطرة التنسيق الدويل خبصوص الرتدد الذي مت تعيينه

 دراسة الطلب اليت أعدهتا املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛على وثائق  وبعد االطالع



 

ن صالحية اإلذ مدةكما أن  ،عالقة مباشرة برتويج الغرض من التظاهرة هاالستغالل املؤقت للرتدد ل إن وحيث
 ال تتزامن مع فرتة محلة انتخابية؛، 2111 دجنرب 11 إىل 14 املطلوبة واملمتدة ما بني

 طبقا للقانون:وبعد المداولة 

امللتقى  "ات تغطية فعاليمن أجل  رتددل مؤقت ستغاللال " اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان " مينح إذن ل -1
  :التاليةوذلك حسب الشروط  " الدويل للهجرة والتنمية

 

 املعنيالرتدد  (أ
 

وفقا للخصائص التقنية احملددة يف ملحق هذا القرار ويف إطار احرتام املقتضيات  ،تردد الغرضمؤقتا هلذا  يعني
 .77.11 واملبادئ العامة للقانون

 

 الوطنية املتطلبات يهتقتض ملا وحتتفظ اهليأة العليا، يف أي وقت، حبق إجراء كل التعديالت الضرورية تبعا  
 الراديو كهربائية. للموارد األمثل واالستعمالالرتددات  بتنسيق والدولية، وخصوصا املتعلقة

 

يقرر بأن اإلتاوة املستحقة بشأن استعمال الرتدد موضوع هذا القرار حمددة يف ملحقه، طبقا  للنصوص التنظيمية 
 اجلاري هبا العمل.

 

كل تعديل يطرأ على املقتضيات التنظيمية اجلاري هبا العمل يف هذا الشأن، يرتتب عليه تعديل تلقائي لقيمة 
 ؛املذكورةاإلتاوة 
 
 مدة اإلذن  (ب

 

 ؛2111 دجنرب 11 إىل 14 من تاريخ هذا اإلذن للفرتة املمتدة مينح
 

 احرتام النظام العام واألخالق العامة (ج
 

أن من " نساناجمللس الوطين حلقوق اإل " تأكديمع مراعاة املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، 
 بثها على الرتدد املعني:يالربامج اليت 



 

لوحدة الدين اإلسالمي، واال ختل بثوابت اململكة املغربية، كما هي حمددة يف الدستور، خصوصا،  -
 ؛واالختيار الدميقراطي ،الدستورية امللكيةالوطنية، و 

 ؛العامةال متس باألخالق  -
 يديولوجية؛إتعمد إىل خدمة املصاحل اخلاصة جملموعة مصاحل، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو ال  -
العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على اإلرهاب أو العنف جتاه شخص  ال تعمد إىل متجيد -

أو جبنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إىل ساللة أو  تتعلق بأصلهمأو جمموعة أشخاص، ألسباب 
 معينة؛أمة أو عرق أو ديانة 

ال حترض على هنج سلوكات من شأهنا أن تلحق ضررا  بالصحة، أو بسالمة األشخاص واملمتلكات  -
 البيئة؛أو حبماية 

من شأهنا أن توقع  ال تتضمن، حتت أي شكل من األشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة -
 املستهلكني يف اخلطإ؛

 ؛كونياال متس حبقوق الطفل كما هي متعارف عليها   -
 

 كما يتعني أن حترتم الربامج املذاعة األشخاص وكرامتهم. 
 

 ال مينح هذا القرار احلق ببث الوصالت اإلشهارية ورعاية الربامج.
 

  كيفيات املراقبة   (د
 

ة أحتت تصرف اهلي " اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان " ضعي يتم بثها استجابة حلاجيات تتبع الربامج اليت
 العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو جمموعة من الربامج اليت تبثها؛ 

 

ة للعليا لالتصال السمعي البصري كل الوثائق أو املعلومات أإىل اهلي " اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان " رسلي
 األخرية، وذلك يف إطار مهام التتبع واملراقبة املنوطة هبا.بناء على طلب هذه 

 

املتعلق باالتصال السمعي  77.11 رقم دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون ،يقرر- 2
 املقتضيات السالفة الذكر واملتعلقة: احرتامأن عدم  ،البصري

درهم عن كل يوم جتاوز يف ( 1.111,11)لغرامة مالية مببلغ مخس آالف حامل اإلذن مبدة البث: يعرض  (أ 
 البث؛



 

 

حامل يعرض : "امللتقى الدويل للهجرة والتنمية "  بتغطية فعاليات عالقة مباشرة بالبث احلصري لربامج هلا (ب
 ؛ إخالل لكل درهم( 21.111,11) ألفلغرامة مالية مببلغ عشرين اإلذن 

 

 يف ما يتعلق باملنطقة اجلغرافية املزمع تغطيتها، وفق املواصفات املبينة يف خصوصا ،الرتدد املعني باستعمال ت(
 ؛إخالل لكل درهم( 21.111,11) ألفلغرامة مالية مببلغ عشرين حامل اإلذن يعرض  :امللحق

 

لفة بقطاع االتصال املكوإىل السلطة احلكومية  "اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان " بتبليغ قراره هذا إىل يأمر-3
 والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت؛

 

 يأمر بنشر قراره هذا يف اجلريدة الرمسية. -4
 

 21 السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ لالتصالمّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى 
 .السمعي البصري بالرباط لالتصال العلياة أمبقر اهلي(. 2111 دجنرب 22ربيع األول املوافق لـ )

 
  ،عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 

 
 



 

5 

 

 ملحق

 للتردد المعين الئحة الخصائص التقنية
 

 
 

Site 
Fréquence 

(MHz) 
Longitude Latitude P.a.r (dBW) 

Système de 

diffusion 
Pol. Dir. 

Hauteur 

d'antenne (m) 

Altitude 

(m) 

Redevance 
(Dirhams) 

(HT) 

MARRAKECH 99.4 008W00 42 31N37 58 33 4 V ND 17 458 248,27 
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