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Tazwrut 

Yusa d unqqis ad xf twuriwin n ugraw amattay n umyawaä asliçë g yan uzmz amzzray 

ittuyassnn s ukllf n tmrslt, g ubrid n ussmvr nns vr ugraw adusturi asggwas 

n 2011, s usskn n unqqis n twuriwin nns g usggwas i lbrlaman, maca aswuri n ulugn 

ad, s uynna igan win tdusi d unamk d uszmz n yizn, yusi akud ar adday imsasa 

uäris azrfan yurtgn i ugraw amattay n ummlyawaä asliçë d izrfan izdin d uya. 

G yan yirm amzwaru n uswuri n tmasayat ad tamaynut, nçëa is n iqqan ad nmsasa d 

isutrn n ukud ad s usmun n uynna ittuskrn kraä isggwasn ad imggura (2013-2015) g 

uynna igan aprrz n twuriwin nnv d umyawaä s uya d twnnaät nnv tamrsalnt d tzulalt, d 

yirm n tvarast g yigli n unmuggar n ku asggwas n unqqis, s uynna d yuwi uzrf uïïun 

15.11 yugln s tuvalin n usnmala n ugraw amattay n umyawaä asliçë i dyafOn di Vuct 

2016 

Nsskr tamssumant, s uynna mi nçäar, ar d nawi tamuttrt n kraä isggwasn ad 

imggura, afad ad nkk tasga I umuttr amikaniki n tmsalin nna yugln s tkrunulujiyt i 

umud n tvarast tamagrayt s tsggwin nns n uzmz d umsvaru. S uynna nnsn is d azmz 

n ussngzi iqqan t in uyad n tvarast afad ad isskr timitar isnulfa d taratin 

timattayin g uynna yugln s umyawaä asliçë s txitrt nns n uggar n smmus n tmrawin 

n isggwasn g tmnaät tazuzant, maca s wuddyr axatar d unurz amqran. 

S uynna yavuln anqqis ad, s ubrid n tbragmatiyt d tbidavujiyt, nçëa is g umzwaru 

iqqan ad nsskn agraw amattay n umyawaä asliçë afad ad nssisn s s uynna yavuln 

asliçë anamur acku aya ay gan tawuri nnv, afad ad nsswhn tavuri n wumad, g ubrid 

n uswuri n tmasayin n tmrslt g yigr ad ittufrgn s uynna s tt ikklf wamun. 

Azmz nna idla unqqis ad, s uvaras asmmattay nna xf nsawl, sin ibrdan g twuri n 

ugraw amattay g mmkcamnt snat tvawsiwin ku yat d tmçlayt nns : aswuri n usdrus 

mi ggutnt tsggwin, tawuri n ku yass, g ubrid n tvarasst tamrsalt, d tvarast n 

uswingm animal g ubrid n imassn imaynutn, s umrni n usviws astratiji d twuriwin 

xf uzzray n iärisn n izrfan yugln s ugraw amattay n umyawaä asliçë s uynna izzri 

ugraw amattay n umyawaä asliçë s uswingm nns g uyad i tnbaät d ubëlaman akud ann.

S tmatart g umggaru, iqqan ad nini is d tamssumant nna da isskan unqqis kra g 

tsggwin nns, da issiksil abrid I yat tikli tamaynut g tudrt n ugraw amattay n 

umyawaä asliçë yiwi d vifs uynna illan g tvuri n ugllid ass n uëççum n umulli 

amzwaru g usggwas azrfan 2012-2013, llig inna bab n wuddur xf tmrsal nna zwar 

is ttuskrnt, « tinna imqqurn allig uwänt ad gint timrsal tidusturiyin » allig yavul 

iqqan tnt, dffr uzzray xf iärisn n ddustur, ad tuval « g tizi n wuddur d 

iwttasn nna xf d ttwaru, s ubrid n izrfan idusturiyn»  

 

Amina lamrini lwahhabi 

Taslwayt n ugraw amattay n umyawaä asliçë 
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 تقديم
املؤسسة، يف سياق االرتقاء  بتكليفيصدر هذا التقرير عن أنشطة اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري يف مرحلة انتقالية تتميز 

ذلك حتديد يف حني أن أجرأة هذا املقتضى، مبا يف  ،بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا للربملان، 2011ىل هيأة دستورية سنة إهبا 
مع املقتضيات الدستورية ذات  العليا النص القانوين املؤطر للهيأةمة ءأخذ وقتا إىل حني مالصدار، بنية ومضمون وتوقيت اإل

 الصلة.  

 لتفعيل هذا االلتزام اجلديد، ارتأينا التفاعل مبرونة مع متطلبات هذه املرحلة باجلمع بني أمهية تغطية السنوات الثالثمترين أويل  يف
جتريب منهجية  واملهين، وبنيمع حميطنا املؤسسايت بشأهنا  على مستوى توثيق حصيلة عملنا والتواصل (2015-2013) املاضية
 غشت يف الصادر املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا 15.11طبقا للنص القانوين اجلديد رقم اعتماد املوعد السنوي للتقرير  يف أفق
2016. 

ونات حتكمها تفادي التجميع امليكانيكي ملكللقد اجتهدنا قدر اإلمكان، وحنن بصدد تقدمي حصيلة السنوات الثالث، 
مقاربة تراكمية ببعديها الزمين واملوضوعايت. علما بأن زمن التقنني حيتاج ملثل هذه املقاربة كي يبلور مؤشرات  الكرونولوجيا لفائدة

ويفرز توجهات عامة بصدد قطاع مسعي بصري عمومي برصيده املمتد ألكثر من مخسني سنة وقطاع خاص أكمل عشريته، لكن 
 بتحديات مجة وانتظارات كبرية. 

العتبارات براغماتية/بيداغوجية، ارتأينا البدء بتقدمي اهليأة العليا والتعريف باملشهد السمعي البصري كمحتوى، و   بالنسبة للتقرير
ة يف جمال تفعيل ملهام واختصاصات مؤسس ،ءوذلك تسهيال لقراءة حصيلة هي قبل كل شي ،الوطين باعتباره ميدان اشتغاهلا

دد بسبب وجودها وبالدور الذي خص  تمع. ها به اجملحمح

ريتان تتداخلت يف إطارها و نتقايل املشار إليه، ازدواجية يف عمل اهليأة العليا اليت يغطيها التقرير، بفعل السياق االلقد طبعت الفرتة 
رية التفكري االستشرايف تالتقنينية متعددة األبعاد، كفعل يومي، ووفق املرجعية املعيارية القائمة، وو رية املمارسة تلكل منهما حمدداهتا: و 

هليأة العليا النصني القانونيني املتعلقني بابصدد آليات عمل جديدة، مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي واالشتغال على مراجعة 
  أدىل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري برأيه يف شأهنما للحكومة وللربملان يف إبانه. ذينلقطاع السمعي البصري والباو 

والذي ال يقدم التقرير سوى بعض جتلياته، ميهد ملرحلة جديدة يف حياة اهليأة العليا  اجملهود املبذولإىل أن جتذر اإلشارة يف األخري 
، عند استحضار جاللته 2013-2012يسري عليها ما تضمنه خطاب جاللة امللك عند افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية 

بلغت نضجها ومت االرتقاء هبا إىل مستوى املؤسسات الدستورية" وصار لزاما عليها بعد "سيسها، واليت للمؤسسات اليت سبق تأ
مراجعة النصوص املنظمة، أن تكون "يف مستوى القيم واألهداف اليت أنشئت من أجلها، وذلك طبقا ملقتضيات النصوص 

                                                                        الدستورية". 
  أمينة لمريني الوهابي    

 رئيسة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
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 فهرس
 
 

 المغربي الجزء األول: الهيأة العليا والمشهد السمعي البصري
 
 

 ( 2011 -2002من التأسيس إلى الدسترة ) :البصري يأة العليا لالتصال السمعي هال -1
 سياق التأسيس1.1
 الرتكيبة 2.1
 املهام 3.1
 ورهاناته باهليأة العليا الدستوري االرتقاء 4.1
 (2017-2013)املخطط االسرتاتيجي للهيأة العليا على املديني القصري واملتوسط  5.1
 املنطلقات 
 األهداف 
 التفكري آليات 

 

 المغربي المشهد السمعي البصري -2
 لالتصال السمعي البصريالشركات الوطنية  1.2
 املتعهدون اخلواص 2.2
 الوضعية املالية ملتعهدي االتصال السمعي البصري 3.2
 البث األرضي وتعيني الرتددات للخدمات السمعية البصرية 4.2

 
 

  2015-2013العليا  الهيأةومهام  اختصاصات تفعيل الجزء الثاني: حصيلة
 
 

 إبداء الرأي للحكومة -1
 القانونية املنظومة تأهيل 1.1
 باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري  املتعلق 15.11رقم قانون ال مشروع 
 مشروع املخطط الوطين للتلفزة الرقمية األرضية 
 املتعلق باالتصال السمعي  03.77يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  13.83قانون رقم  مشروع

 البصري
 والنشر مشروع مدونة الصحافة 
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 املتعلق باالتصال السمعي  03.77بتغيري وتتميم القانون رقم  يقضي 14.96رقم قانون  مشروع
 البصري

 رأي حول الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا يف وسائل االتصال السمعي البصري 2.1
 
 للحكومة االقتراح تقديم -2
 
 البصري السمعي االتصال خدمات فيالسياسية  التعددية -3

 العادية الفرتة يفالتعددية السياسية  1.3
 على مستوى النشرات اإلخبارية 
 على مستوى اجملالت احلوارية والربامج اإلخبارية 
 خبصوص عدم احرتام مبدأ اإلنصاف األعلى لالتصال السمعي البصري قرارات اجمللس 
 2015االنتخابات اجلماعية واجلهوية  2.3

 
 البصرية السمعية المضامين تقنين -4

 االلتزامات الكمية للربامج 1.4
 اخلدمة العمومية من خالل االلتزامات الكمية للشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري 
 الرباجمية لإلذاعات اخلاصة اهلويات 

 اإلشهاري االتصال 2.4 
 رسائل لفت االنتباه واإلعذار 
  اإلنذارات 
 العقوبات املالية 
 ضبط مستوى صوت الوصالت اإلشهارية 

 األخالقيات 3.4 
 

 الشكايات -5 
 
 طلبات بث بيان حقيقة أو جواب -6 

 



 

6 
 

 واألذون التراخيص -7 
 الرتاخيص  1.7
 األذون 2.7
  من طرف منظمي التظاهرات حمدودة املدة بث برامج مسعية بصرية 
   ذات الولوج املشروطالسمعية البصرية اخلدمات 

 
 التقنية والمراقبة الترددات -8 

 وتنسيق وتعيني الرتدداتختطيط 1.8 
 املراقبة التقنية وتتبع االنتشار2.8 
 االنتقال الرقمي األرضي3.8 

 
 

 نشطة موازيةأ -9 
 دولية  ندوات 1.9
 التنوع الثقايف واللسين 
 االنتقال الدميوقراطي واخلطاب اإلعالمي 
 دور هيئات تقنني وسائل اإلعالم يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان 
  التلفزيون العموميمتويل 
 التقنني واألرشفة يف اجملال السمعي البصرييف  يسيب..خربة اليب 
 موضوعاتية تقارير 2.9
  يوما من العرض التلفزي العمومي املوجه إىل األطفال 150تقرير عن 
 تقرير عن النتائج األوىل ملشروع اهليأة العليا املتعلق بتطوير طريقة تتبع للربامج التلفزية يف إطار 

حماربة الصور النمطية القائمة على النوع والنهوض باملساواة بني الرجال والنساء من خالل وسائل 
 اإلعالم

  تقرير لرصد وحتليل التغطية اليت خّصصتها وسائل االتصال السمعي البصري العمومية واخلاصة
 لتقدمي ومناقشة مشروع قانون املالية

 ضوعا هلا يف القنوات ذات الربجمة العامةاجلرمية مو  تقرير حول الربامج اليت تتخذ 
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 الحكامة آليات تطوير -10
 املتعهدين مع للعالقة ةاتياملؤسس املقاربة تطوير 1.10
 للتتبع األنظمة املعلوماتية والتقنيةتطوير  2.10
  السياسية تدبري التعدديةعلى مستوى 
  تدبري الشكاياتعلى مستوى 
  تتبع الربامجعلى مستوى 
 التتبع التقين على مستوى 
  املشاهدةاستغالل معطيات قياس نسب على مستوى 
 تنمية قدرات املوارد البشرية 3.10
 التكوين املستمر 
 اللقاءات الداخلية 

 
 التعاون الدولي -11 

 انضمام اهليأة العليا إىل شبكات دولية 1.11
 التظاهرات واللقاءات املنظمة يف إطار الشبكات 2.11
 واستقباالتزيارات  3.11
 التقنية تبادل اخلربات 4.11

 
 خالصة    
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 تقديم
قرطة واالندماج االجتماعي، ليس السمعي البصري باعتبار هذا األخري رافعة للتنمية والتحديث والدم اجملالإن تقنني 

لذا، فإن ختصيص هذا  عددة.ملواد قانونية، بل أساسا وسيلة لتحقيق رهانات جمتمعية بأبعاد مت تفعيلفقط عملية 
لسمعي البصري الوطين، يبقى ذي بطاقة تعريف باهليأة العليا مرفقة بإطاللة على املشهد التقدمي اجلزء من التقرير 

 ،، وثانيا2002 سنة نذالوقوف على التطورات اليت عرفها مسار املؤسسة وجمال اشتغاهلا م ،هدف مزدوج. أوال
 ر.توجهات العامة هلذا املساعلى المالمسة بعض املؤشرات الدالة 

 
 ( 2011-2002سترة )من التأسيس إلى الد :البصري الهيأة العليا لالتصال السمعي 1- 

 

 سياق التأسيس1.1. 
 

يف  2002غشت  31بتاريخ  212.02.1تأسست اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري مبوجب الظهري الشريف رقم 
، سعيا لرتسيخ أسس دولة يف خمتلف اجملاالتعقدين،  من أزيد قبلسياق اإلصالحات الكربى اليت انطلقت ببالدنا 

برفع  وقد أتى هذا التأسيس مقرتنا احلق والقانون وتعزيزا للمسار الدميوقراطي، مبا يف ذلك توسيع جمال احلريات.
، مع ما رافق ذلك من قطيعة فكرية وتنظيمية مع التدبري السابق 1احتكار الدولة جملال االتصال السمعي البصري

، كإحدى أبرز احملطات اإلصالحية املتعلق باالتصال السمعي البصري 03.77صدور القانون رقم هلذا اجملال، تاله 
 القطاع بصفة خاصة واملغرب بصفة عامة. اليت عرفها 

 

على مستوى ضمان احلق يف  رلتنظيم القطاع، مبا يوجهه من تصو وكنتيجة هلذا اإلجناز، أصبح التقنني منطا جديدا 
حة العامة، مهام املرفق وقطاع مسعي بصري عمومي يتوىل، يف إطار املصل اإلعالم عرب وسائل مسعية بصرية خاصة

 رهانات أساسية:  ةالعمومي، مواجها بذلك ثالث
 عرباطي واالنفتاح السياسي البناء الدميقر : من خالل اعتبار القطاع ركيزة حمورية يف الرهان الديمقراطي 

 كرامته؛  واحرتام حقوق اإلنسان وصيانة رية والتعددية والتنوع واملشاركةتكريس قيم احل
 تمفصالهتا مع جماالت ب: من خالل اعتبار القطاع حلقة أساسية يف الدورة التنموية الرهان االقتصادي

 واإلشعاعي؛اقتصادية أخرى من خالل بعده االستثماري 
 ورافعة قوية لنشر قيم  الثقافيةو يف التنشئة اجملتمعية  : من خالل اعتبار القطاع فاعالالرهان السوسيوثقافي

 املواطنة الدميقراطية واحلفاظ على االنسجام االجتماعي.
 

                                                           
 .والتلفزي إلذاعيا البث ميدانيف الدولة ( بإهناء احتكار 2002 سبتمرب 10) 1423رجب  2يف  الصادر 663.02.2مرسوم بقانون  1
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 لتركيبة. ا2.1
 تتألف اهليأة العليا من:

 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري:  
 

جاللة امللك الرئيس وأربعة أعضاء.  . يعنيالرئيسضمنهم  أعضاء اجلهاز التقريري باهليأة العليا، ويتكون من تسعة
يعني رئيس احلكومة عضوين ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعني كل من رئيس جملس النواب 
ورئيس جملس املستشارين، عضوا لنفس املدة، وفق شروط جتديد االنتداب املنصوص عليها فيما خيص األعضاء 

ي مجيع األعضاء القسم بني يدي جاللة امللك على أن يقوموا مبهامهم بصدق الذين يعينهم رئيس احلكومة. ويؤد
للهيأة العليا وبالقوانني املعمول هبا يف  النص القانوينوأمانة وأن يزاولوهنا بكل جترد ونزاهة، يف التزام تام مبقتضيات 

 .األعلى عة الختصاص اجمللسقطاع االتصال السمعي البصري، وبأال يتخذوا أي موقف علين خبصوص القضايا الراج
 

 2لالتصال السمعي البصري أعضاء المجلس األعلى
 لمريني الوهابي  السيدة أمينة 

 (،2012ماي )رئيسة اجمللس األعلى واهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، ابتداء من     
 ،السيدة رابحة الزدكي 
 ،السيد فوزي صقلي 
 كالوي،  السيد محمد 
  الرحيم،السيد محمد عبد 
 ،السيد بوشعيب أوعبي 
 السيد محمد أوجار،  

 سفريا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف( 2014سنة من طرف جاللة امللك )عني     
 السعود األطلسي، السيد طالع 
 .السيدة خديجة الكور 
 
 

                                                           
من طرف حممد الناصري )عني السادة و  السيدة: السيد أمحد الغزايل )رئيسا(، 2011إىل  2004من  األعلى لالتصال السمعي البصري أعضاء اجمللس 2

، (للعلماء احملمدية للرابطةا عام يناأم 2006 سنة)عني من طرف جاللة امللك  (، نعيمة املشرقي، أمحد عبادي2010وزيرا للعدل سنة  جاللة امللك
 صالح الوديع )أعضاء(.و إلياس العماري، نور الدين أفاية، نعيم كمال، احلسان بوقنطار 

http://www.haca.ma/csca/cscaAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/membresAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/presidentAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/presidentAr.jsp
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  البصري:المديرية العامة لالتصال السمعي 
املكلفة  املصاحل اإلدارية والتقنيةتتكون من جمموعة من . املعني من طرف جاللة امللك املدير العامتوضع حتت إشراف 

بتتبع الربامج، الشؤون القانونية، الدراسات والتنمية، البنيات التقنية والتتبع التكنولوجي، املعلوميات، التوثيق والنشر، 
 .الشؤون اإلدارية واملاليةو  تدبرياالفتحاص ومراقبة ال

 
 3لالتصال السمعي البصري المدير العام

  (2012من ماي  )ابتداءالسيد جمال الدين ناجي 
 

وحىت تتمكن اهليأة العليا من االضطالع على حنو أمثل باملهام املنوطة هبا، حرصت منذ إحداثها، على ضمان تركيبة 
باعتبارها رأمساال مؤسساتيا يعكس جودة أدائها وإعمال قيمها.  ،ملواردها البشرية تتماشى وحجم وطبيعة تلك املهام

باملائة،  78حوايل  2015ومن بني املؤشرات الدالة على ذلك، كون نسبة التأطري داخل اهليأة العليا بلغت عند هناية 
 .135ا الذين يبلغ عددهم اإلمجايل باملائة من مستخدميه 51كما متثل النساء 

 
 المهام 3.1 
 

 احلق ضمان ، تتأسس مهام اهليأة العليا على4عند وضع هذا التقرير على املنظومة القانونية اجلاري هبا العملبناء 
 خاصة بصرية سمعية وسائل طريق عن والسيما، واآلراء األفكار عن التعبير حلرية أساسي كعنصر اإلعالم في

 تعددية ضمان على قادر والتلفزة لإلذاعة عام مرفق وبواسطة، احلرية بكامل خاللها من ويعبر تتأسس أن ميكن
 اململكة. في العمل بها اجلاري والقوانني األساسية احلضارية لقيما احترام دائرة في ،الرأي تيارات مختلف

 حماور: مخسةوميكن تفريع هذه املهام إىل  

  واالقتراحإبداء الرأي 
 

 البصري؛إبداء الرأي يف كل مسألة حييلها عليها جاللة امللك خبصوص القطاع السمعي  -

                                                           
للرتبية الوطنية والتعليم العايل  وزيرا 2007)عني من طرف جاللة امللك سنة  : السيد أمحد اخشيشن2007إىل  2005املدراء العامون السابقون: من  3

 : السيد نوفل الرغاي.2012إىل  2011: السيد مصطفى مساعد ومن 2011إىل  2007وتكوين األطر والبحث العلمي، من 
 15.11رقم لبصري والقانون املتعلق باالتصال السمعي ا 03.77املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  16.66كل من القانون رقم الحقا  صدر  4    

 22بتاريخ  6502وعدد  2016شتنرب  19خ بتاري 6510ى التوايل باجلريدة الرمسية عدد املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري عل
 .2016غشت  25 ، وصدور الظهريين الشريفني بتنفيذمها يف2016، عقب مصادقة الربملان عليهما يف يوليوز 2016شتنرب 

 

http://www.haca.ma/csca/directeurAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/directeurAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/serviceAr.jsp
http://www.haca.ma/csca/serviceAr.jsp
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لس بل عرضها على اجملإبداء الرأي وجوبا لرئيس احلكومة بشأن مشاريع القوانني املتعلقة بالقطاع ق -
 الوزاري؛

بالقطاع قبل عرضها على  إبداء الرأي وجوبا لرئيسي جملسي الربملان بشأن مقرتحات القوانني املتعلقة -
 ؛اجمللس املعين

قانوين اليت متكن من ضمان والسيما منها التدابري ذات الطابع الاقرتاح خمتلف التدابري على احلكومة،  -
 ؛يف الظهري احملدث للهيأة العليا ةالتقيد باملبادئ الوارد

رفع االقرتاح إىل احلكومة بشأن التغيريات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية اليت يستلزمها التطور  -
 البصري.  ألنشطة قطاع االتصال السمعيالتكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف 

 والضبط التقنين 

القواعد الالزمة الحرتام تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي، والسيما حتديد تتوىل اهليأة العليا على اخلصوص، 
اجملال يف ميدان اإلعالم السياسي، ألجل متكني األحزاب السياسية واملنظمات النقابية واملهنية والتمثيلية يف 

االقتصادي وكذا املنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطين، من االستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة 
التقين املطبقة لقياس عدد املعايري ذات الطابع القانوين أو كما تسن  اعتبارا ألمهيتها ومتثيليتها ووفق معايري موضوعية.

مسعية إلحداث خدمات  منح الرتاخيصتتوىل من جهة أخرى،  السمعي البصري.املتابعني لربامج منشآت االتصال 
لتوزيع اخلدمات ذات الولوج املشروط، مع وضع دفاتر حتمالت هلا. أما يف ما  ذونبصرية خاصة، وكذا منح األ

ا املعدة من هتعلى دفاتر حتمال العليايتعلق بالشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي، فتصادق اهليأة 
طرف احلكومة. كما تتوىل منح الرخص الستعمال الرتددات الراديوكهربائية املعينة ملتعهدي االتصال السمعي البصري 

 .بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

 مراقبةال 

والرباجمي طبقا  واملايل والتقين القانوين املستوى علىالعموميني واخلواص  املتعهدين التزامات بتتبع االعلي اهليأة تقوم
 اللتزاماهتا القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

 الجزاء 

كما   رتكبة من لدن هيئات االتصال السمعي البصريخمالفات م جزاءات يف حالة وقوفها علىاهليأة العليا تصدر 
تقدمي اقرتاح بشأن العقوبات كما تتوىل ،  هو منصوص عليها يف املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

 الصلة.  لعمل ولدفاتر التحمالت ذاتاملرتتبة عنها إىل السلطات املختصة، وفقا للتشريع اجلاري به ا
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  معالجة الشكايات 
 

 العامة، املنفعة ذات معياتواجل والنقابية السياسية املنظمات شكايات معاجلةو  تلقي العليا للهيأةالقانون  خيول
 جراء ضرر به حلق خصش كل  من طلب على بناء وذلك جواب، أو حقيقة بيان ببث املتعهدين إلزام إىل باإلضافة

 احلقيقة. ختالف أهنا يبدو أو بشرفه متس معلومة بث
 

، يف تفاعل 6قرارا 373وعه ما جمم ،(20115-2002)سنوات  10على مدى  وتنفيذا هلذه املهام، أصدر اجمللس األعلى
وقد سامهت . ني واملواطناتخدمة النتظارات املواطنو مع التطورات القانونية واملؤسساتية واملهنية للقطاع،  مستمر

هذه القرارات يف إغناء املرجعية القانونية للممارسة السمعية البصرية العمومية واخلاصة، خصوصا وأن عددا منها 
السمعية البصرية )التعددية، حق الرد، اإلشهار وأخالقيات املضامني تقنني حيمل اجتهادا قانونيا سواء يف جمال 

 الربامج...( أو يف اجملال املعياري )التعددية خارج وداخل الفرتات االنتخابية وقياس نسب املشاهدة واالستماع(.
اجمللس األعلى إما للتأطري اإلذاعي والتلفزي لبعض احملطات  هاأصدر  ومن ضمن هذه القرارات أيضا، توصيات

( أو يف قضايا ذات صلة بأخالقيات املهنة خصوصا يف الفرتات االنتخابية أو 2011 السياسية )االستفتاء الدستوري
 أثناء تغطية املساطر القضائية. 

 
 ورهاناته العليا بالهيأة الدستوري االرتقاء 4.1 

من  165 طبقا للفصل تتوىل مستقلة للتقنني واحلكامة،دستورية مؤسسة ة العليا اهليأ أصبحت، 2011يف يوليوز 
لومة يف امليدان السمعي البصري، السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر، واحلق يف املع"الدستور 

 ".وذلك يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية وقوانني اململكة

من خالل  جملال السمعي البصرياى به تقنني الذي حيظإن دسرتة اهليأة العليا تعد يف حد ذاهتا، عالمة على االهتمام 
فكر والرأي يف هذا اجملال، تيارات الوتعددية االرتقاء به إىل مستوى يضمن حصانة دستورية واضحة حلرية التعبري 

ية خالل عيارية املؤطرة هلذه التعددمن خالل قراراهتا املسواء  وهي املهمة اليت اضطلعت هبا اهليأة العليا منذ إحداثها
اء على شكايات أو تصديات حاالت معينة بن بشأنالفرتة العادية أو الفرتات االنتخابية، أو من خالل قراراهتا 

 االتصال السمعي البصري. ديهتلقائية هبذا اخلصوص، تكريسا ملبدأ املزاوجة بني احلرية واملسؤولية يف عمل متع
 

                                                           
 تاريخ دسرتة اهليأة العليا كمؤسسة مستقلة للتقنني واحلكامة. 5
خيص وأذون، املصادقة على دفاتر وصيات، منح تراتإبداء آراء ومقرتحات، قرارات معيارية، آنفا: تشمل هذه القرارات تفعيال لكل املهام املشار إليها  6

 بصرية.تقنني املضامني السمعية الو ، تعيني ترددات الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي حتمالت
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السمعي البصري إما بشكل اليت تشري إىل اإلعالم األخرى تضمن الدستور جمموعة من املقتضيات الدستورية  كما
حبرية الرأي والتعبري واحلق يف الولوج إىل املعلومة كفيلة بتقوية املمارسة  مثال املقتضيات املتعلقةف .ضمينصريح أو 

قة بني املؤسسات اإلعالمية واإلدارات واملؤسسات العمومية اإلعالمية وبتكريس أخالقيات املهنة وتدعيم أجواء الث
ودفع هذه األخرية إىل تدعيم وتعزيز قدراهتا التواصلية ووضع املعطيات الضرورية اليت هتم الشأن العام حتت تصرف 

 . ملعمول هباالعموم، طبقا للضوابط القانونية ا
 

 (2017-2013والمتوسط ) القصير المديين على العليا للهيأة االستراتيجي المخطط5.1 

وباملوازاة مع اضطالعها مبهامها واختصاصاهتا القانونية وأدوارها املؤسساتية،  ،العليا منذ تاريخ دسرتها اهليأةعملت 
وضعت ، مسار ممتد يف الزمنوبفضل . صرف اسرتاتيجية عمل تراعي هذا املستجد البارز، كفعل داخليعلى إنضاج 

وتقوية موقعها كمؤسسة لضبط وتقنني االتصال السمعي البصري، ويف  يف تكريسا طموحهتعرب عن خارطة طريق 
 نفس الوقت، مسامهة يف بلورة املشروع التنموي الدميقراطي لبالدنا كما حدد الدستور فلسفته ودعائمه وآفاقه.

إىل نتائج عملية على املديني القريب  يتضمن هذا املخطط األهداف االسرتاتيجية واألوراش الكفيلة بتحويلها
. وعليه، مت حتديد احملاور االسرتاتيجية اليت تشكل مداخل موضوعاتية و/أو عرضانية لعمل (2017-2013)واملتوسط 

أطر املديرية العامة، ومسامهة عمل، برئاسة عضوات وأعضاء اجمللس األعلى اهليأة العليا وكذا تشكيل جمموعات 
مستوى التتبع والتقومي والتعديل،  واحلرص على تطبيقه، مبا يستلزمه ذلك من يقظة مستمرة على هذا املخطط ألجرأة

 .ين والتصور املعقلن للفعل اآليتإن اقتضى األمر؛ وبروح تتوخى اجلمع، ما أمكن، بني جودة األداء اآل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 المنطلقات 

 يف امللك جاللة أشار ،2012أكتوبر  12بتاريخ  ،2013-2012التشريعية  السنة من األوىل الدورة افتتاح مبناسبة
 بات دستوريا. وبالتايل، هبا االرتقاء حني إىل تطورها مسار يف املتدرجة تأسيسها، سبق اليت للمؤسسات خطابه،

 الدستورية. املستجدات مع والتفاعل التجاوب األصلية، مبهامها اضطالعها جانب وإىل واجبها، من
 

 

نشاء الجيدة المناسبة( دور هيائت الحكامة "...نستحضر )بهذه لى ا  بعضها  التي بادرنا ا 
ن، وتفعيلها منذ سنوات. 

آ
لى  وقدوال بلغت هذه المؤسسات نضجها، وتم الرتقاء بها ا 

نه يتعين مراجعة النصوص المنظمة لها، ووضع  مستوى المؤسسات الدستورية، فا 
طار القانوني للمؤسسات الجديدةا هداف التي  ، وجعلها جميعال 

أ
في مستوى القيم وال

جلها، وذلك طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية"
أ
نشئت من ا

أ
 .ا

 

 من خطاب جاللة الملك  مقتطف
 2012أكتوبر  12 بتاريخ، 2013-2012من السنة التشريعية  بمناسبة افتتاح الدورة األولى

 
 

 وبلغت مرحلة النضج.حيث قطعت يف مسارها مراحل التأسيس والنمو ، واحدة من هذه املؤسساتإن اهليأة العليا 
 ستشراف املستقبل، مها:ال ومثة اليوم معطيان أساسيان

 
 إىل مؤسسة دستورية مستقلة للحكامة والتقنني؛ 2011االرتقاء باهليأة العليا سنة  -
 عقد من التقنني. رصيد -
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عقد من التقنين
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 يف رأشار الدستو عالوة على دسرتة اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري كمؤسسة مستقلة للتقنني واحلكامة، 
 .7البصري السمعي اجملال تنظم قانونية نصوص إىل صراحة، فصوله بعض

 موعة من املقتضيات الدستوريةوحبكم أن اجملال السمعي البصري هو مرآة للمجتمع وأداة من أدوات التنشئة، فثمة جم
 األساسية واحلقوق احلريات جمال احرتام األخرى اليت تسائل اهليأة العليا من حيث أدوارها اجملتمعية، خصوصا يف

االت أخرى تتعلق (، إىل جانب جم40الفصل  إىل 19الفصل  فصال )من 22الدستور  هلا خصص واليت عام، بشكل
 واحلق الرباءة قرينة احرتام ز،يالتمي كالأش خمتلف وحماربة اجلنسني بني املساواة واللغوي، الثقايف والتعدد الوطنية باهلوية

 والفئات األشخاص حقوق اب،الشب مشاركة تشجيع األطفال، محاية والتعبري، والرأي الفكر حرية اخلاصة، احلياة يف
 باحلكامة، ترتبط وضوعاتم عن فضال اخلارج، يف املقيمني للمغاربة اخلاصة املكانة اخلاصة، االحتياجات ذوي من

 .املوسعة وباجلهوية العمومي املرفق وبدور

اتفاقيات وإعالنات األمم املتحدة اليت حتيل على من جهة أخرى، تلتزم اهليأة العليا بعدد من املقتضيات املتضمنة يف 
 .8دور اإلعالم يف ترسيخ احلريات وصيانة الكرامة اإلنسانية

يف اهليأة العليا كذلك  طتنخر  وحبكم عضويتها يف شبكات قارية وإقليمية هليئات تقنني االتصال السمعي البصري،
 توصيات صادرة عن اجلمعيات العامة هلذه الشبكات. 

 

                                                           
مارسة الكاملة للحريات واحلقوق القانون القواعد اليت تضمن االستفادة، على حنو منصف، من وسائل اإلعالم العمومية، واملحيدد ": 11 الفصل 7

 ؛"لى تطبيقهاعاألساسية، املرتبطة باحلمالت االنتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات املختصة بتنظيم االنتخابات 
ل، مع احرتام التعددية اللغوية والثقافية ظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من هذه الوسائحيدد القانون قواعد تن": 28 الفصل

 ؛"من هذا الدستور 165الفصل حكام أة العليا لالتصال السمعي البصري على احرتام هذه التعددية، وفق أوالسياسية للمجتمع املغريب. وتسهر اهلي
 الدستور، هذا من 170 إىل 161 الفصول يف عليها املنصوص واهليئات املؤسسات سري وقواعد وتنظيم وصالحيات تأليف بقوانني حيدد" :171الفصل 

 ."البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة ضمنها. االقتضاء عند التنايف حاالت وكذا
 انضمام املغرب إليها: /ترتيب حسب كرونولوجيا تصديق 8

 (؛1970مكافحة التمييز العنصري )اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،  -
 (؛1979 ،يةالسياسو  املدنيةحرية التعبري واحرتام حقوق الغري عرب كافة الدعامات التواصلية )العهد الدويل للحقوق  -
 (؛1993مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  نساء )اتفاقية القضاء علىحماربة الصور النمطية القائمة على اجلنس والنهوض باملساواة بني الرجال وال -
 (؛1993محاية األطفال ومتكينهم من الولوج إىل إعالم هادف )اتفاقية حقوق الطفل،  -
 (؛2007حماربة الرشوة )االتفاقية الدولية حملاربة الرشوة،  -
 (؛2009حماربة الصور النمطية القائمة على اإلعاقة )االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص املعاقني،  -
 ؛(2011ق اإلنسان، تسخري اإلعالم حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا )إعالن األمم املتحدة للرتبية والتكوين يف جمال حقو  -
 (.2013، تنوع وتعزيز أشكال التعبري الثقايفاتفاقية اليونسكو حول محاية التنوع الثقايف ) -
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 لضمان إسهام ، خربة وجتربة،رصيد اهليأة العلياوتقوية املخطط االسرتاتيجي تثمني  توخىياستنادا هلذه املنطلقات، 
 ليستجيب أكثر ،السمعي البصري ومواكبته للتحوالت التكنولوجية واجملتمعية يف مسلسل تأهيل اجملالدال للمؤسسة 

  كسب رهانات التنمية والتحديث والدمقرطة.  يفويساهم حلاجيات وانتظارات املواطنني واملواطنات 

  األهداف 

املتعلق باالتصال  03.77املهام الدستورية للهيأة العليا وكذا تلك الواردة بالظهري احملدث هلا والقانون رقم  انسجاما مع
القطاع السمعي السمعي البصري، وأخذا بعني االعتبار األولويات املرتبطة باألجندة الوطنية وحباضر ومستقبل 

 :9حماور كربى 7حول  االسرتاتيجي تتمحور األهداف االسرتاتيجية للمخطط البصري،
 

زمات التعددية احلرص على استجابة العرض السمعي البصري ملتطلبات املصلحة العامة ومستل -
 التطور التكنولوجي؛ والتنوع واجلودة واملهنية والتكامل والتغطية اجملالية املنصفة وحتديات

 

م السمعي البصري، احلرص على ضمان تعددية التعبري عن خمتلف تيارات الفكر والرأي يف اإلعال -
 الدميقراطية؛ إغناء للممارسة

 

 اإلعالم السمعي البصري، احلرص على تكريس التعددية الثقافية واللغوية واجملتمعية والنهوض هبا يف -
يب ملستلزمات جام االجتماعي ويستجمبا يصون تالحم مقومات اهلوية الوطنية ويعزز االنس

 االنفتاح؛
 

ي، مبا يتالءم مع اإلسهام يف تأهيل املنظومة القانونية ذات الصلة باالتصال السمعي البصر  -
جملالني االدستورية ويستشرف التحوالت اإلعالمية، خصوصا يف  املقتضيات والتوجهات

 التكنولوجي واالقتصادي؛
 

اطنة، مبا يف ذلك اإلسهام يف جعل اإلعالم السمعي البصري ينهض بثقافة حقوق اإلنسان واملو  -
إعاقة األشخاص ذوي باملساواة بني اجلنسني، وحبقوق الطفل و  النمطية والتوعيةحماربة الصور 

 ؛والتحسيس بقيم الدميقراطية التشاركية
 

 ملستوى الدويل؛االوطين وحضورها على تقوية الدور املؤسسايت للهيأة العليا على املستوى  -
 

 للهيأة العليا. ترسيخ احلكامة اجليدة داخليا وتنمية وتفعيل القدرات املؤسسية واملهنية -
 

                                                           
 (.37إىل  30من الصفحة ) 2017-2013مديني القريب واملتوسط اسرتاتيجية اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري لل 9
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 آليات التفكير  

 األعلى ومسامهةانطالق من هذه احملاور الكربى، مت تشكيل جمموعات العمل التالية برئاسة عضوات وأعضاء اجمللس 
 حول املوضوعات املرتبطة بالقطاع:التفكري واالشتغال أطر املديرية العامة، كأداة إلنضاج 

1 
وقرارات وآراء وتوصيات  القوانني، النصوص التنظيميةتأهيل املنظومة القانونية والتنظيمية املؤطرة لالتصال السمعي البصري )

اجمللس األعلى(، تفعيال للمتطلبات الدستورية اجلديدة وانطالقا من االختصاصات املوكولة إىل اهليأة العليا، وكذا استجابة 
 للتطورات والتحديات االقتصادية والتكنولوجية للقطاع؛

2 
أن و  قافية، اجملالية والتكنولوجية هلذا التوسيع، خصوصاتوسيع العرض السمعي البصري من خالل دراسة القابلية االقتصادية، الث

اهليأة العليا ليست مؤمتنة فقط على منح الرخص ملشاريع إذاعية وتلفزية مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية، بل أيضا على 
 ضمان شروط استمراريتها يف البيئة السمعية البصرية مبعطياهتا املتداخلة واملركبة؛

وحتديث العرض السمعي البصري الوطين من خالل إشكاليتني متداخلتني: تفاعله مع انتظارات اجملتمع من خالل الرتكيز تأهيل  3
 أساسا على سؤال اجلودة، مث عالقته اجلدلية مع شروط ترسيخ املشروع الدميقراطي للبالد ككل؛

4 
 االعتبار متايزها بني اجملالني العمومي واخلاص عرب خلق السمعي البصري أخذا بعني االتصالتقوية تفعيل اخلدمة العمومية يف 

توازن بني "إلزامية" أدائها من جهة، ومتطلبات التنافسية من جهة ثانية، دون إغفال التمايز أيضا بني اخلدمات اإلذاعية 
 واخلدمات التلفزية هبذا اخلصوص؛

5 
السمعي البصري عرب دمج القيم احلقوقية سواء على مستوى املضامني ترسيخ حقوق اإلنسان واملواطنة من خالل وسائل اإلعالم 

السمعية البصرية بكل أنواعها أو على مستوى الفكر املقاواليت للقطاع، حىت تكون وسائل اإلعالم، والعامالت والعاملون هبا، 
 حاملة ومدافعة وناشرة ملنظومة القيم احلقوقية والدميقراطية؛

ور النمطية القائمة على اجلنس والنهوض بثقافة املساواة واملناصفة بني اجلنسني يف ومن خالل وسائل اإلعالم حماربة التمييز والص 6
 السمعية البصرية عرب وظائفها اإلخبارية والتثقيفية والرتبوية والرتفيهية، وكذا عرب آليات حكامتها الداخلية؛

خالل وسائل اإلعالم السمعية البصرية عرب االنتقال هبذا املوضوع من محاية اجلمهور الناشئ والنهوض حبقوق الطفل يف ومن  7
 جمرد التزام تكميلي إىل التزام مركزي للمتعهدين، مع الدفع بإعمال وتقوية آليات التقنني الذايت هبذا اخلصوص؛

8 
عن خمتلف تيارات الفكر والرأي التعددية السياسية والنقابية واملهنية بشكل جيعل السهر على احرتام التعبري التعددي  ضمان

يساهم يف إغناء املمارسة الدميقراطية التشاركية اليت تضمن للمواطن أساسا، حقه يف االطالع على اآلراء املختلفة وتنوع مصادر 
 اخلرب، حىت تتوفر لديه كل العناصر اليت تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته اخلاصة بكل حرية وموضوعية؛

ة الثقافية واللغوية واجملتمعية من خالل بعدين: تعزيز ومحاية املكونات الثقافية واللغوية واالنسجام اجملتمعي، بعيدا التعددي ضمان 9
 عن منطق "الغيتو" أو اإلقصاء أو املنطق الفلكلوري، ويف نفس الوقت، تكريس مكتسبات االنفتاح على اآلخر؛

يف إطار تفاعله وجتاوبه مع حتديات التنمية، مث قدرته على مسايرة ومواكبة  صريالتطور االقتصادي لالتصال السمعي الب مواكبة 10
 التنافسية االقتصادية؛

11 
مواكبة التطور التكنولوجي لالتصال السمعي البصري لتطوير ومالءمة آليات التقنني مع التحديات اليت يطرحها، خصوصا بروز 

البصري الوطين وتتمتع بالشروط املوضوعية لتنميتها والقيام بدورها اجملتمعي خدمات جديدة، حىت تندمج يف الفضاء السمعي 
 والتنموي بصفة عامة، على الوجه األنسب.
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تستحضر يف ذات الوقت، تفرد وتقاطع جماالت اشتغاهلا، حبكم طبيعتها  وكما يالحظ، فإن هذه اجملموعات
التمييز بني اختصاصات اهليأة العليا  كما تأخذ بعني االعتبار،  خرى، كال أو جزءأاملوضوعاتية تارة والعرضانية تارة أ

كعنصر أساسي يف ارتباطها الوثيق مبهامها احلصرية، خصوصا يف جمال يتعدد   واختصاصات غريها من املؤسسات،
 مع للتفاعل االجيايب كانيات والفرص املتاحة هلافيه الفاعلون، دون أن مينع ذلك، بطبيعة احلال، من استغالل اإلم

كل األطراف املعنية وتقوية اجتهادها وإبداعها كقوة اقرتاحية، يف ظل التطور القانوين واملؤسسي للحقل اإلعالمي، 
 خصوصا يف عالقته باملواطن. 

 
 المغربي المشهد السمعي البصري -2 

 من:اهليأة العليا جمال عمل وتدخل يتكون املشهد السمعي البصري املغريب الذي يشكل 

عمومي متثله الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري املكونة يف شكل شركات مسامهة متتلك قطاع  -
ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة يف جمال التلفزة أو اإلذاعة أو البث التلفزي  ،الدولة أغلبية رأمساهلا أو كله

لعام اهلادفة إىل االستجابة حلاجيات مهام املرفق ا ،أو اإلنتاج أو اإلشهار. وتتوىل يف إطار املصلحة العامة
هذه الشركات، كل واحدة منها حسب خاصياهتا،  عمل. وهلذا الغرض، تافة والرتبية والرتفيهوالثق اإلعالم

 ؛اجلهوي والدويل ينجمموع الرتاب الوطين، وعند االقتضاء، على الصعيد علىإىل إعداد وبرجمة مواد تبث 

لبث خدمات االتصال ل استغال إحداث أوعندما يتعلق األمر ب الرتخيص إما لنظامقطاع خاص خيضع  -
شبكات ، (الساتلاألقمار االصطناعية ) ،شبكة هرتزية أرضية وال سيما عرب: ،مها معا أوالسمعي البصري 

بث برامج مسعية بصرية من طرف ب عندما يتعلق األمرإلذن ا ؛ أو لنظامالكابل وكل وسيلة تقنية أخرى
ملدة حمدودة وذات طابع ثقايف أو جتاري أو اجتماعي مثل املهرجانات واملعارض منظمي تظاهرات 

 .ذات الولوج املشروط توزيع خدمات لالتصال السمعي البصريب أو وتظاهرات التماس اإلحسان العمومي

 

 لشركات الوطنية لالتصال السمعي البصريا 1.1

قنوات  9ن ما جمموعه ان الشركتاتقدم هات القناة الثانية. صوريادشركة و  يتعلق األمر بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
 حمطة جهوية. 11إذاعات وطنية و 5تلفزية، 
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 الخدمات التلفزية العمومية 
 

 : الهوية البرامجية وطبيعة بث 1جدول رقم 
 لالتصال السمعي البصري العمومي مجموع الخدمات التلفزية التي تقدمها الشركتان الوطنيتان

 طبيعة البث
أرضي  المتعهد الخدمة التلفزية الهوية البرامجية

 تناظري
أرضي 
 رقمي

 فضائي

X X X األولى عامة 

الشركة الوطنية 
 لإلذاعة والتلفزة

- X X 
موضوعاتية )قناة 

 رياضية(
 الرياضية

- X X 

موضوعاتية )قناة 
 والمعرفةللثقافة 

 (والترفيه التربيةو 
 الثقافية

- X X المغربية إخبارية عامة 
- X X )السادسة موضوعاتية )قناة دينية 

- X - 
موضوعاتية )قناة 
 للسينما والفرجة(

 أفالم

- X X األمازيغية عامة 
- X X قناة العيون جهوية عامة 

- X X 2 عامةM 
صورياد القناة 

 الثانية
 

النسبة العالية لتجهيز األسر  سجلت ،2014سنة لنتائج اإلحصاء العام للسكان والسكىن  جتدر اإلشارة إىل أن
باملائة وبالوسط القروي إىل  90الوسط احلضري إىل ب، حيث تصل باملائة( 84بأطباق استقبال القنوات الفضائية )

 باملائة. 72
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 العمومية اإلذاعية الخدمات                                  
 

 البث اليومي لمجموع: الهوية البرامجية ومدة 2جدول رقم 
 الشركتان الوطنيتان لالتصال السمعي البصري العمومي الخدمات اإلذاعية التي تقدمها 

 المتعهد الخدمة اإلذاعية الهوية البرامجية مدة البث اليومي

 اإلذاعة الوطنية عامة، ناطقة أساسا بالعربية ساعة 24

الشركة الوطنية 
 لإلذاعة والتلفزة

 اإلذاعة األمازيغية ناطقة أساسا باألمازيغيةعامة،  ساعة 24

 الرباط ذاعةإ عامة، منفتحة على الثقافات األجنبية ساعة 24
 الدولية

 موضوعاتية، إذاعة دينية ساعة 24
إذاعة محمد 

للقرآن  السادس
 الكريم

 المحطات الجهوية محطات للقرب )انظر الجدول أسفله(

 صورياد القناة الثانية راديو دوزيم عامة ساعة 24
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 ساعات البث اليومي للمحطات الجهوية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة :3جدول رقم 
 المحطات الجهوية من إلى

14h 08h تطوان 
14h 08h طنجة 

14h 08h وجدة 

14h 08h مراكش 
14h 08h فاس 

14h 08h الداخلة 

20h 08h الدار البيضاء 

14h 08h أكادير 

19h 14h مكناس 

01h 19h العيون 

19h 14h الحسيمة 

 
 الخواص المتعهدون 2.2 

وعيا منها باألمهية االسرتاتيجية لعملية حترير االتصال السمعي البصري، ويف إطار قيم مؤسساتية قوامها املقاربة 
وسيادة القانون، قامت اهليأة العليا منذ إحداثها، البيداغوجية والتدرجية واإلنصات للمحيط املؤسسي واالستقاللية 

 عرب اختاذ اإلجراءات واخلطوات التالية:  لعملية منح الرتاخيص للمتعهدينبالتحضري
 

وتصميم وتطوير تقنيات  بناء على املخطط الوطين للرتددات، : هتييئ الطيف الرتدديمن الناحية التقنية -
 التتبع؛

معاجلة وتقييم املشاريع التلفزية واإلذاعية رهن إشارة العموم، وتوزيع  قواعد: وضع ن الناحية المسطريةم -
هبدف ضمان اإلنصاف  حوض استماع يضم كل واحد منها مركزا سوسيو اقتصاديا 12الرتاب الوطين على 

 مع صياغة مناذج دفاتر حتمالت املتعهدين اخلواص؛اجملايل يف الولوج إىل اخلدمات السمعية البصرية، 
هبدف  وضعية سوق اإلشهار والعرض السمعي البصري العمومي على: الوقوف الناحية القطاعية من -

 ضمان اجلدوى االقتصادية للمقاولة السمعية البصرية.
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يلني األول والثاين بني اجلسات(  1 )ميديترخيصا إذاعيا وترخيصا تلفزيا واحدا  11وقد توجت هذه العملية مبنح 
تسوية الوضعية القانونية لكل من شركة إذاعة البحر األبيض املتوسط  معهبويات براجمية متنوعة، ، (2006-2009)

اخلدمتني اإلذاعيتني  ،على التوايلحينها تقدمان كانتا الدولية وشركة الشرق األوسط لإلذاعة والتلفزة املغرب اللتني  
يف  رايف لتغطية بعض اإلذاعات اخلاصةللمجال اجلغالتوسيع التدرجيي  وراديو سوا. باملوازاة مع ذلك، مت 1 ميدي

 عمل ال يقل أمهية عن منح الرتاخيص.كخلدمات السمعية البصرية،  إطار دمقرطة الولوج اجملايل إىل ا

بعض العوامل الظرفية والقطاعية بعدما راعى "منح تراخيص تلفزية جديدة  2009ابل، علق اجمللس األعلى سنة يف املق
 1قناة ميدي  أنذاكمتر منها كانت واألزمة اليت  ، خصوصًا وضعية السوق اإلشهاري 2008اليت طرأت منذ شتنرب 

القصري  ينيالسمعي البصري املغريب على املد وهي عوامل ترفع من احتمال تقلص منو السوق اإلشهاريسات. 
ما خيص تركيبة العرض التلفزي املغريب ومستوى ضغطه على املورد اإلشهاري  غموضا يف من جهة، وختلق ،واملتوسط

 . 10"، من جهة أخرىالسمعي البصري

ية أكرب بني العرضني العمومي وتواصل اهليأة العليا مسرية التحرير بفتح أوراش تفكري جديدة تسعى إىل ضمان تكامل
لرقمي األرضي والتقارب اواخلاص، ومالءمة تنويعه وتوسيعه مع التطورات القطاعية، خصوصا االنتقال حنو البث 

 بني قطاعي االتصاالت واالتصال السمعي البصري. 

 الخاصة التلفزية تالخدما 

تغلب عليها الربامج اإلخبارية وبرامج املعرفة والثقافة، ذات توجه وطين ودويل، عامة  خدمة تلفزية تي.في: 1 ميدي
 .11تبث رقميا أرضيا وفضائيا

 الخاصة اإلذاعية الخدمات 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .الرتاخيص منيل الثاين مبناسبة اجل 2009 فرباير 23 البالغ الصحفي الصادر عن اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ 10
 .من دفرت حتمالهتا 5و 4املادتان  11
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 الخواص: الهوية البرامجية لمجموع الخدمات اإلذاعية التي يقدمها المتعهدون 4جدول رقم 
  المتعهد الخدمة اإلذاعية الهوية البرامجية

 1ميدي  عامة
شركة إذاعة البحر األبيض 

 تسوية الوضعية القانونية المتوسط الدولية
2005-2006 

شركة الشرق األوسط  راديو سوا موضوعاتية )أخبار وموسيقى(
 لإلذاعة والتلفزة المغرب

 
 اقتصاد ومجتمع

 
 أصوات

 
لإلذاعة شركة المغربية 
 والبث

 الجيل األول من التراخيص
2006 

 شركة هيت راديو هيت راديو (موسيقية)موضوعاتية 
 شركة إيكو ميديا راديو أطلنتيك (اقتصادية)موضوعاتية 

 شركة شدى راديو إم.إف شدى عامة
 شركة كاب راديو كاب راديو عامة

 برمجة جهوية للقرب

 إم.كازا إف
 إم سايس.إف.إم
 إم سوس.إف.إم
 إم أطلس.إف.إم

شركة إم.إف.إم إذاعة 
 وتلفزة

 برمجة جهوية للقرب

 راديو بلوس أكادير
 راديو بلوس مراكش
راديو بلوس الدار 

 البيضاء
 راديو بلوس فاس

 شركة راديو بلوس

موضوعاتية )العالم القروي 
 إم.إف مدينا والفالحة(

الشركة الخاصة لالتصال 
 والترفيه

التراخيص الجيل الثاني من 
2009 

موضوعاتية )الوساطة والحياة 
 ميد راديو الجمعوية(

شركة االتصال السمعي 
 البصري الدولية

 20شركة راديو  راديو مارس )رياضية( موضوعاتية
موضوعاتية )الصناعة 

 التقليدية، األدب والثقافة(
 شركة راديو فاي لوكس راديو
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من املغاربة باملائة  57، أن 2015للفصل األخري من سنة  12املركز البيمهين لقياس نسب االستماع لإلذاعة أرقامتبني 
 .دقيقة 49( لإلذاعة ملدة ساعتني ويستمعون يوميا )من االثنني إىل اجلمعة

 ذات الولوج المشروط الخدمات 

 واليت( الساتلاالصطناعية ) األقمار بواسطة املشروط الولوج ذات بصرية مسعية خدمات توزع اليت للشركات ميكن
 اخلدمات لتوزيع بشركة باملغرب ممثلة تكون أن شريطة خدماهتا تسوق أن الوطين الرتاب فوق مقر على تتوفر ال

 املراقبة وإجراءات جتديده وكيفيات ومدته مضمونه وحتدد العليا ةأاهلي تسلمه ، 13بذلك إذن على حاصلة
 .14حالة عدم احرتام بنودهاملالية يف   واجلزاءات

 
 2015دود دجنبر حالوطني إلى  التراب على الموزعة المشروط الولوج ذات : الخدمات5جدول رقم 

 الخدمة حامل اإلذن

 اتصاالت المغرب
 ADSL ليخدمة "التلفزة عبر الربط الرقمي ذي الصبيب الالتماث

 خدمة "التلفزة على المحمول"

PC ACCES 

 
 "BEIN SPORTSخدمة "

 

RSP MOROCCO 
 

 "BEIN SPORTSخدمة "
 

 شركة وانا
 

 "BEIN SPORTS MOBILEخدمة "
 

 

 

 
                                                           

ستشارة يف التواصل. يقوم بنشر نسب ووكاالت اال ع بني اإلذاعات اخلاصة والعمومية ووكاالت اإلشهار واملعلننيجتمع للمصلحة االقتصادية جيم 12
 12.000تقدر ب ية للساكنة املغربيةمتثيل من خالل عينة 2012منذ سنة واليت تقوم شركة إبسوس بقياسها كل ثالثة أشهر، استماع املغاربة لإلذاعة  

 مستجوب.
 .البصري السمعي باالتصال املتعلق 03.77 رقم القانون من 34 املادة 13

دة ذات هدف ثقايف أو جتاري أو ملنظمي التظاهرات احملدودة املمن قانون االتصال السمعي البصري "...  29كما يسلم اإلذن أيضا طبقا للمادة 
 ...".اجتماعي مثل املهرجانات واملعارض واملعارض التجارية وتظاهرات التماس اإلحسان العمومي

 .منه 36 املادة 14
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 ميكن تفصيل تركيبة العرض التلفزي الذي يستغل حالياً يف هذا القسم من النشاط السمعي البصري كما يلي: 
 

 التلفزي في إطار الخدمات ذات الولوج المشروطالعرض  طبيعة: 6جدول رقم 
 الموضوع التلفزية عدد القنوات
 رياضة 28
 عامة 24
 أخبار 19
 أطفال وشباب 17
 موسيقى 16
 سينما 13
 ترفيه 9
 طبيعة واستكشاف 9
 ثقافة واستكشاف 3
 دين 3
 اقتصاد 2
 تاريخ 1

 المجموع 15144
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 

 فقط مت احتساب نفس القنوات اليت تتكرر يف أكثر من خدمة، مرة واحدة 15
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 البصري السمعي االتصال لمتعهدي المالية الوضعية 3.2

استنادا إىل املعطيات املصرح هبا لدى اهليأة العليا من طرف املتعهدين، حقق جمموع متعهدي االتصال السمعي 
 3.4مليون درهم، بنسبة منو بلغت  1.149,6، رقم معامالت صاف بلغ 2015البصري، عموميني وخواص، سنة 

باملائة سجل سنة  0.32مليون درهم(، مقابل اخنفاض طفيف قدر بنسبة   1.111,5) 2014باملائة مقارنة بسنة 
2014. 

مليون درهم،  795، أي أكثر من 2015باملائة من رقم معامالت سنة  69.2وقد حقق املتعهدون العموميون نسبة 
 هذا من مداخيل اإلشهار والرعاية.خالل سنتني. ويتشكل غالبا رقم املعامالت  5.4بنمو مرتاكم بلغ 

باملائة من رقم املعامالت اإلمجايل  30.8يف املقابل، تصل نسبة رقم معامالت القطاع السمعي البصري اخلاص إىل 
، مرده أساسا إىل انكماش األداء بالنسبة للقطاع 2015و 2013باملائة بني سنيت  1.8للقطاع. وقد عرف تراجعا بلغ 

 التلفزي.

باملائة، بعدما كانت هذه  5.2بنسبة  2015النسبة لرقم معامالت القطاع اإلذاعي اخلاص، فقد ارتفع سنة أما ب
. وعليه، فإن رقم معامالت القطاع اخلاص عرف منوا ثابتا 2014و 2013باملائة بني سنيت  11.8النسبة يف حدود 

مليون  19.3عها املتوسط حسب املتعهد من ، لينتقل م2015و 2013باملائة بني سنيت  17.6بنسبة مرتاكمة بلغت 
 2015يون درهم سنة مل 22.7إىل  2013درهم سنة 

باملائة منه.  80.9وبتحليل لبنية رقم معامالت القطاع اخلاص، يتضح بأن بيع املساحات اإلشهارية يصل إىل نسبة 
باملائة منه، يف حني تظل املداخيل احملصل عليها من الرسائل النصية القصرية  14.8أما الرعاية واالحتضان، فيمثالن 

باملائة من رقم املعامالت  0.24باملائة و 0.35واملواقع اإللكرتونية للمتعهدين ضعيفة، حيث ال تتجاوز على التوايل 
 ذا القطاع.اإلمجايل هل

 مقارنة بنظريه التلفزي.  وتظل بنية رقم املعامالت متشاهبة بالنسبة للقطب اإلذاعي
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  2015-2013بنية رقم المعامالت للقطاع السمعي البصري الخاص  :7جدول رقم 

 تطور
2014/2015 

 تطور
2013/2014 

2015 2014 2013 
 متوسط رقم المعامالت

 القطاع
 متوسط
 القطاع

 متوسط
 القطاع

 )خارج الويب(إشهار  710 860 24 478 327 23 158 044 22 6,17%- 5,5%-

 رعاية )خارج الويب( 711 511 5 928 087 3 324 042 4 43,98%- 30,91%

-28,37% -81,09% 95 213 132 922 702 883 
رسائل نصية 

قصيرة/اتصاالت 
 هاتفية

 إشهار على الويب 934 80 443 79 214 65 1,84%- 17,91%-

 أخرى 423 167 1 467 704 142 993 39,66%- 40,98%

 المجموع 075 731 27 048 278 27 051 240 27 1,63%- 0,14%-

 16املصدر: اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 

على مدى السنتني  القطاع السمعي البصري اخلاص خسائر متتاليةعموما على مستوى النتيجة الصافية، سجل 
، فإن القطاع اإلذاعي اخلاص االقتصادية الصعبةاألخريتني نتيجة عوامل سوسيواقتصادية متعددة. لكن رغم الظرفية 

 يف مرحلة تسجيل اخلسائر عرف كيف يصحح الوضعية لينخرط يف اجتاه إجيايب. يف املقابل، يستمر القطاع التلفزي
للقطاع التلفزي شكلت سنيت  مبا يرتتب عن ذلك من تأثري سليب على أداء القطاع. يشار إىل أن اخلسائر املرتاكمة

 البصري اخلاص.  ية للقطاع السمعيباملائة من اخلسائر اإلمجال 95باملائة و 87على التوايل  2015و 2014

( 2014متعهدين سنة  6 ، سجل ثلثا املتعهدين اإلذاعيني اخلواص نتيجة صافية إجيابية )مقابل2015سنة  وبرسم
مليون  1.3حت بني خسائر تراو ماليني درهم، يف حني عرف باقي املتعهدين  6مليون درهم و 0.07ترتاوح بني 

 مليون درهم. 13.4درهم و

                                                           

  .العليا هليأةا جتاه والتنظيمية القانونية التزاماهتم إطار يف املتعهدين طرف من هبا املتوصل املعطيات على بناء16 
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 بالرغم من هذا األداء اجليد املسجل من طرف املتعهدين اإلذاعيني اخلواص، فإن بعض تكاليف االستغالل،
خصوصا املتعلقة باملوارد البشرية والبث، ال زالت تؤثر بشكل كبري على النتائج املسجلة، مما جيعل هامشا كبريا من 

 هؤالء املتعهدين رهينا بتحسني أمثل للموارد وأدوات اإلنتاج. تطور

 2015مليون درهم سنة  -0.7استقر يف حدود  الصافية حسب املتعهد النتيجةوسط جتدر اإلشارة إذن، إىل أن مت
( مما يشكل حتسنا جد ملحوظ مقارنة بسنة 2013مليون درهم سنة  -2.7و 2014مليون درهم سنة  -1.7)مقابل 

2013. 

إذن أن النتيجة الصافية للقطاع اإلذاعي اخلاص تنخرط يف اجتاه عام إجيايب، كما يوضح ذلك الرسم البياين  يالحظ
 التايل:

 
ةر رقم المعامالت والنتيجة الصافي: تطو 1بياني رقم رسم   

)بمليون درهم( 2015-2012للقطاع اإلذاعي الخاص    

 
 البصرياملصدر: اهليأة العليا لالتصال السمعي 

 

من جهة أخرى، فإن حتليل الوضعية املالية للمتعهدين اإلذاعيني اخلواص، يبني بعض الصعوبات املسجلة 
باملائة من رقم املعامالت، حيث قد  89على مستوى حتصيل مستحقاهتم من الزبناء واليت متثل يف املتوسط 

ني. وهي وضعية تفرز مشاكل تدبري يوم، مقابل نقص على مستوى مرونة املمون 400تصل مدد األداء إىل 
خزينة املتعهدين بشكل متكرر على مستوى القطاع. وتعود هذه الوضعية باألساس إىل بنية سوق اإلشهار، 

221,05
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30 
 

وذلك من خالل زيادة الضغط الناتج عن منافسة الوسائط اإلشهارية األخرى )خصوصا امللصقات 
 ين.واألنرتنيت( غري اخلاضعة لنفس صرامة التأطري القانو 

، ارتفع املبلغ املايل اإلمجايل لالستثمارات املنجزة يف القطاع السمعي البصري الوطين إىل 2015وخالل سنة 
 باملائة(. 70)بزيادة بلغت  2014مليون درهم سنة  112.2مليون درهم، مقابل  191

 على النحو التايل: 2015ه االستثمارات بالنسبة لسنة تتوزع هذ

  :مليون درهم؛ 81.9باملائة، أي ما يعادل  42.9معدات اإلنتاج 
  :ماليني درهم؛ 106.5باملائة، أي ما يعادل  55.8معدات البث 
  :مليون درهم 2.5ائة، أي ما يعادل بامل 1.3استثمارات أخرى 

تعهدين مليون درهم بالنسبة للم 33.6مقابل  ،مليون درهم 157.2تصل استثمارات املتعهدين العموميني إىل 
 التايل:البياين الرسم ذلك كما يبني   اخلواص

 
 : توزيع االستثمارات المنجزة2بياني رقم رسم 

 2015في القطاع السمعي البصري الوطني بين المتعهدين العموميين والخواص سنة  

  
 املصدر: اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

157,2
82%

33,6
18%

متعهدون عموميون متعهدون خواص

 مليون درهم

 مليون درهم
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يف ما يتعلق بتمويل هذه االستثمارات، يالحظ أن القطاع يراهن بشكل ضعيف على التمويل البنكي. وهو ما ميكن 
تفسريه بكون هذا القطاع يف نظر الفاعلني البنكيني، يظل حمفوفا باملخاطر. ومللئ هذه احلاجة على مستوى التمويل، 

 يتجه املتعهدون أكثر حنو االستدانة لدى املسامهني.  

 2014سنة  3.541منصب شغل مباشر مقابل  3.498، يوفر القطاع السمعي البصري الوطين 2015إىل حدود هناية 
مليون  982باملائة خالل سنتني وبكتلة أجور إمجالية سنوية تصل إىل  3.6، أي بزيادة بلغت 2013سنة  3.630و

باملائة من رقم املعامالت، التكلفة  85ومتثل كتلة األجور، مبتوسط  .2013باملائة مقارنة بسنة  6ادة درهم، أي بزي
 الرئيسية للمتعهدين.

 2.732باملائة من العاملني بالقطاع، أي ما يعادل  78أما املناصب املتعلقة مبهن االتصال السمعي البصري، فتمثل 
صب شغل، بكتلة أجور متثل يف املتوسط من 2.665ويوفر القطاع العمومي  باملائة منهم من جنسية مغربية. 99أجري، 

باملائة  54منصب شغل بكتلة أجور متثل يف املتوسط  833باملائة من رقم معامالته. أما القطاع اخلاص، فيوفر  99
 من رقم معامالته.

 
 : تطور المؤشرات الدالة المتعلقة 8جدول رقم 

 )بالدرهم( 2015-2013بالموارد البشرية للقطاع اإلذاعي الخاص 
  2013 2014 2015 تطور

 مؤشرات متوسط القطاع متوسط القطاع متوسط القطاع 2014 /2013 2015 /2014
العدد  وطني 51 52 50 2% 3,8%-

 أجنبي 3 2 2 - - اإلجمالي
العدد )مهن  وطني 39 37 29 - -

السمعي 
 أجنبي 1 1 2 - - البصري(

 تكاليف المستخدمين 9.230.720 9.449.054 9.833.222 2,4% 4,1%

 تكاليف المستخدمين  173.619 174.982 187.578 0,8% 7,2%
 حسب األجير

 ة العليا لالتصال السمعي البصرياملصدر: اهليأ
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 البصرية السمعية للخدمات الترددات وتعيين األرضي البث 4.2

 التلفزية الخدمات 

املشغلة من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة من خالل  األرضيةعرب شبكة التلفزة الرقمية  التلفزية اخلدماتتبث 
 املكونني كما يلي: 2ورقم  1رقم  MULTIPLEXE17 عدَِّدي اإلرسالتم

د اإلرسال رقم  -  ؛يف.يت 1ادسة واملغربية و ميدي: األوىل والقناة الثانية والرياضية والثقافية والس1متعدِّ
د اإلرسال رقم  -  والعيون واألوىل عالية الوضوح. : تامازيغت2متعدِّ

 
 يلي توزيع حمطات بث التلفزة الرقمية األرضية عرب تراب اململكة: يف ماو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مركب إشارات رقمية خلدمات إذاعية أو تلفزية معدة للبث.17 

2 توزيع محطات بث متعدِّد اإلرسال رقم  
 

1 توزيع محطات بث متعدِّد اإلرسال رقم  
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 تطور عدد محطات :3رقم  بيانيرسم 
 يالتلفزة الرقمية األرضية العاملة عبر التراب الوطن إرسال بث متعدِّدي

2015-2007 

 
 

يف بث اخلدمة التلفزية "األوىل" تناظريا يف النطاق  تستمرس الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة جتدر اإلشارة إىل أن
 . 2020يونيو  17( على املستوى الوطين إىل غاية VHFالعايل )
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 أسفله توزيع حمطات البث التناظري:وتوضح اخلريطة 
 

 (VHFفي النطاق ) ولى"توزيع محطات البث التناظري للخدمة التلفزية "األ
 

 
 

 الخدمات اإلذاعية 
 

 (AM) أ.إم السعة بتشكيل الطويلة الموجات على اإلذاعي لبثا -
ذاعي عرب املوجات الطويلة بتشكيل ترددات للبث اإل 7الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة باستغالل شبكة قوامها  تقوم

استجابة  2014غشت  07بتاريخ  14.16ترددا بقرار من اجمللس األعلى رقم  24وذلك بعد أن مت سحب  ،السعة
 التقنية(.)انظر احملور املتعلق بالرتددات واملراقبة  2014قدم به املتعهد يف شهر مارس لطلب ت

 
 (FM)  إف.إم بالتشكيل الترددي اإلذاعيالبث  -
مرفقة يف ملحق  108منها  .إم،إف ترددا بالتشكيل الرتددي 302الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ما جممله  تشغل

 ترددا استجابة لطلب املتعهد 194 . كما مت تعيني 2006سنةدفرت حتمالت املتعهد كما صادق عليه اجمللس األعلى 
 .2015و 2006خالل الفرتة املمتدة بني 
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 : عدد الترددات المعينة 9جدول رقم 
 للخدمات اإلذاعية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بين

 2015و 2006 
 
 

 

اإلذاعة 
 الوطنية

اإلذاعة 
 األمازيغية

 الرباطإذاعة 
 الدولية

إذاعة محمد السادس 
 ن الكريمآللقر 

اإلذاعات 
 المجموع الجهوية

عدد الترددات المستعملة 
من طرف الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة للبث 

 2006اإلذاعي في 

48 21 27 10 2 108 

عدد الترددات المعينة 
للشركة الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة للبث اإلذاعي ما 
 2015و 2006بين 

 

37 52 46 58 1 194 
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 إف.إم. الرتددي بالتشكيل العمومية اإلذاعية اخلدمات تبث اليت احملطات متوقع التالية اخلرائط وتبني

 

 المملكة تراب عبر العمومية اإلذاعية الخدمات بث محطات توزيع

 
الوطنية عةاإلذا  إذاعة الرباط الدولية الكريم للقرآن السادس محمد إذاعة  

2M الجهوية اإلذاعات األمازيغية اإلذاعة راديو   
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 : منها إم.إف الرتددي بالتشكيل بث حمطة 427باستغالل  اخلاصة اإلذاعات تقوم
 املتوسط؛ األبيض البحر إذاعة تبث 66 -
 ؛اسو  إذاعة تبث 7 -
 .والثاين األول الرتاخيص جيلي إذاعات تبث 354 -

 املتوسط األبيض البحر إذاعةكال من  إم.إف الرتددي بالتشكيل تبث اليت احملطات متوقع التالية اخلرائط وتبني
 أحواض الرتاخيص( عرب من والثاين األول اخلاصة )للجيلني اإلذاعية اخلدمات حضور إىل باإلضافة سوا وإذاعة

 .االستماع
 

 الخاصتين اإلذاعيتين الخدمتين بث محطات توزيع
 المملكة تراب " عبرسوا المتوسط" و"راديو األبيض البحر "إذاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اراديو سو  المتوسط األبيض البحر إذاعة  
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 األول والثاني من التراخيص( حضور الخدمات اإلذاعية الخاصة )للجيلين    
 أحواض االستماععبر  
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لإلشارة، فإن حضور خدمتني إذاعيتني خاصتني كما هو مبني يف هذه اخلريطة، سيعرف توسعا بعد إمتام نشر كل 
 دفار حتمالهتما. ويتعلق األمر بكل من:شبكات بثهما طبقا ملا هو منصوص عليه يف 

 

 راديو بلوس بالوسط وحوض الفوسفاط وأبواب الصحراء؛ -
 

 اب الصحراء واألقاليم الصحراوية.لوكس راديو بأبو  -

، حيث مت (2006)يعود اعتماد مفهوم أحواض االستماع إىل املسلسل التحضريي ملنح اجليل األول من الرتاخيص و 
حوض استماع خالل اجليل الثاين  12حوض استماع، قبل أن يتم تقليصها إىل  14 الوطين علىتوزيع جمموع الرتاب 

حسب اخلصائص الدميوغرافية واجلغرافية لكل حوض على حدة، على  التوزيع. وقد مت هذا (2009)من الرتاخيص 
اقتصاديا ميكن أن يشكل عامل جذب لالستثمار بالنسبة حلاملي  أساس أن يضم كل واحد منها مركزا سوسيو

املشاريع اإلذاعية والتلفزية. ويتضمن دفرت حتمالت كل متعهد خاص التزاماته على مستوى تغطية أحواض االستماع 
، إما 2009و 2006اليت يبث فيها، وهي التزامات حددها نظام إعالنات املنافسة اليت أطلقتها اهليأة العليا سنيت 

 باملائة من جمموع سكانه. 80حسب ثلثي املساحة اجلغرافية هلذا احلوض، و/أو 

 لإلشارة، فهذه اخلريطة ال تتضمن معطيات عن توزيع احملطات اإلذاعية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
 سوا. وراديو املتوسط األبيض البحر وإذاعة2M وراديو

 جهة. 12ماع سابق على التقسيم اجلهوي اجلديد للمملكة والذي صار معتمدا يف أن توزيع أحواض االست يذكر
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 : التقاطعات بين أحواض االستماع والتقطيع الجهوي الجديد  10جدول رقم
 مقارنة الجهة حوض االستماع

 الحسيمة في الجهة مدينة دون احتساب طنجة تطوان الحسيمة الشمال

 الشرق الشرق + الريف
الحسيمة في حوض  مدينةدون احتساب 

 استماع الريف
مكناس ومقدمة الريف  + -فاس

 الوسط
 فاس مكناس

خنيفرة في حوض  مدينةدون احتساب 
 استماع الوسط

 نفس المجال الرباط سال القنيطرة سال -الرباط 
 خنيفرة في الجهة مدينة دون احتساب بني مالل خنيفرة هضبة الفوسفاط وتادلة

 نفس المجال الدار البيضاء سطات البيضاء الكبرى الشاوية ورديغةالدار 
 نفس المجال مراكش آسفي مراكش األطلس الكبير وعبدة

 نفس المجال درعة تافياللت أبواب الصحراء

 سوس ماسة + كلميم واد نون ماسة وامتداداته -سوس 
طاطا في حوض  مدينةدون احتساب 

 االستماع

العيون الساقية الحمراء + الداخلة  األقاليم الصحراوية
 واد الذهب

 نفس المجال

 

 2006 سنيت يف للخواص تراخيص جيلي إطالق مبناسبة املغريب للمواطن املقدم اإلذاعي العرض إغناءوقد واكب 
 اململكة. تراب عرب إم.إف الرتددي بالتشكيل العمومية اإلذاعات بث شبكات يف مهم توسع ،2009و

 شبكات هلندسة أساسا االستماع أحواض من يتخذ جغرايف مبنظور مت قد خاصة إذاعية خدمات إطالق كان  إذاو 
 نسب رفععن  تبحث واليت للخواص التجارية الطبيعة مع انسجاما والسكانية الرتابية التغطية إسرتاجتية ووضع البث

 العمومية اإلذاعات بث شبكات توسيع فإن التكاليف، بأقل وذلك اقتصادي مؤهل ذات املناطق وتغطية االستماع
 بتوفري عمومي كمرفق  دورها لتأدية تسعى اليت الوطنية الشركات لرغبة استجابة مت قد إم.إف الرتددي بالتشكيل

 . واملواطنات املواطنني من عدد ألكرب إذاعية تغطية

 إم.إف الرتددي بالتشكيل جديدة إذاعية بث حمطات تشغيل فإن العملية، هذه تفرضه لذيا املادي اإلكراه وحبكم
 جذب يف واخلاص العمومي العرضني بني املنافسة حبكم الرتاخيص جيلي مع تقوى مث التحرير، عملية قبل انطلق

 الدميوغرايف للتوزيع نظرا حتديا يعترب مما ،السكانية التغطية من نسبة أعلى حتقيق حىت لالستمرار ومرشح املستمعني،
 .تضاريسه وطبيعة املغرب يف
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 بث محطات عدد تطور :4بياني رقم رسم 
 بين ما إم.إف الترددي بالتشكيل العمومية اإلذاعية الخدمات 

  2015و 2006 

 
 

 الرتاخيص جيلي من املستفيدة اخلاصة اإلذاعات بتمكني الكفيلة اهلرتزية املوارد توفري على العليا ةأاهلي أشرفت وقد
 :اثنني حتديني العملية هذه واجهت حيث اإلذاعية، التغطية بالتزامات املتعلق الشق يف حتمالهتا دفاتر احرتام من

 الرتددي بالتشكيل الوطنية الشركات إذاعات بث شبكات توسيع هتم اليت الرتددات لطلبات االستجابة -
 يف األسبقية حبق القانون، حبكم تتمتع، الشركات هذه أن خصوصا إليه، اإلشارة تسبق كما  إم.إف

 ؛هبا املنوطة العمومي املرفق هامأدائها مل نظري اهلرتزية املوارد من االستفادة

 حيث ،منها لبعض الرتابية التغطية ماهية يف حتول من صاحبه وما اخلاصة اإلذاعية اخلدمات عدد تطور -
 وطنية. إىل تغطية مقابل انتقال أخرى اجلهات متعددةتغطية  إىل جهوية إذاعات حتولت

 
 

48

52

65

85

21

32
34

73

27

33

52

74

10

24

28

71

37

48
51

59

2004 2008 2012 2016

اإلذاعة الوطنية اإلذاعة األمازيغية اإلذاعة الدولية إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم 2Mراديو   2M راديو



 

42 
 

 :التحديني هذين عن حملة اآلتيان املبيانان يعطي

 : تطور عدد الخدمات اإلذاعية الخاصة5بياني رقم رسم 
 2015-2006راخيص( الوطنية والجهوية والمحلية )للجيلين األول والثاني من الت 
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رسم بياني رقم 
6 :

تطور عدد محطات بث الخدمات
 

اإلذاعية الخاصة 
والعمومية بالتشكيل الترددي إف.إم

  
2006

- 
2015
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 خيص تعيني قرار 177موضوع  كانت  ،توفريها على العليا ةأاهلي عملت اليت يةتز اهلر  املوارد من ءاجز  نفإ لتذكريل
 إذاعيا ترددا 354من  االستفادة متت مبوجبها ،2015و 2006 سنيت بني والثاين األول الرتاخيص جيلي متعهدي

 .إم.إف الرتددي بالتشكيل

 اإلذاعية الخدمات بث لمحطات المعينة الترددات عدد : 11 جدول رقم
 2015-2006حسب أحواض االستماع خالل الفترة  إف.إم الترددي بالتشكيل والثاني األول التراخيص لجيلي

حوض 
 اإلستماع

 السنوات
 المجموع

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 الدار البيضاء
 الكبرى

4 4 4 5 9 6 0 0 0 0 32 

 32 0 0 0 6 9 12 2 3 0 0 الشرق
 22 4 0 2 1 13 1 1 0 0 0 الوسط
 30 0 0 4 4 9 7 1 3 2 0 الشمال
 20 3 0 0 2 7 3 2 1 2 0 الريف

 39 0 0 0 0 15 21 3 0 0 0 أبواب الصحراء
األقاليم 

 الصحراوية
0 0 0 9 11 6 5 1 0 0 32 

مراكش األطلس 
 الكبير وعبدة

2 3 2 8 11 9 0 0 1 0 36 

هضبة الفوسفاط 
 12 2 0 0 0 3 4 2 1 0 0 وتادلة

 20 1 0 0 2 6 2 3 3 1 2 سال -الرباط 
 مكناس-فاس

ومقدمة 
 الريف

0 3 1 10 4 11 7 2 0 0 38 

ماسة  -سوس 
 41 0 0 0 0 18 12 6 3 2 0 وامتداداته

 354 10 1 9 27 112 97 52 21 17 8 المجموع
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 تقديم

والتدابري املتخذة من طرف املديرية  جراءاتمدعومة باإل ،2015-2013خالل الفرتة قرارات اجمللس األعلى شكلت 
 116الفرتة ما جمموعه  حيث عقد خالل هذه ،التقنني ومبادئ احلكامةات ومهام العامة، تفعيال عمليا الختصاص

القرارات، استنادا إىل  إىل اختاد عدد من افضى التداول بشأهنأوقد  ،نقطة 1406عا جبداول أعمال تضمنت اجتما
ذا تقارير وخالصات جمموعات وك ،تقرير وورقة عمل 500واليت بلغت أزيد من  املديرية العامة االوثائق اليت أعدهت

 ،امهة أطر املديرية العامةالعمل املشار إليها سابقا واللجان اخلاصة برئاسة عضوات وأعضاء اجمللس األعلى ومس
 .اسرتاتيجيةاحملدثة ملعاجلة مواضيع معينة ذات طبيعة آنية أو 

 
 2015-2013 األعلى عدد اجتماعات المجلس:  12 الجدول رقم

 ول األعمالاعدد نقط جد االجتماعاتعدد  السنة
2013 49 360 
2014 36 578 
2015 31 468 
 1406 116 المجموع

 

 للحكومة الرأي إبداء -1

استحضارا أساسا  ضطلع هبااوهي املهمة اليت ، 18إبداء الرأي للحكومةمهمة  للمجلس األعلىاملشرع املغريب  منح
مسامهة يف تفعيل للكذا و  كمؤسسة دستورية مستقلة للحكامة اجليدة والتقننيللهيأة العليا  احلالية  الوضعيةتطلبات مل

ا راكمته استثمارا كذلك ملو خصوصا تلك املتعلقة باحلريات واحلقوق األساسية بشكل عام،  ،املقتضيات الدستورية
 .وكذا من قدرة على استشراف التطورات القطاعيةمن خربة وجتربة ميدانية املؤسسة 

 

 
 

                                                           
على أن من اختصاصات اجمللس األعلى "إبداء الرأي للربملان واحلكومة يف كل قضية حييلها إليه  من الظهيـر احملدث للهيأة العليا 3الفقرة  3املادة  تنص 18

من نفس املادة على "إبداء الرأي وجوبا للوزير  4الوزير األول أو رئيسا جملسي الربملان، فيما يتعلق بقطاع االتصال السمعي البصري". كما تنص الفقرة 
 أو مشاريع املراسيم املتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري، قبل عرضها على اجمللس الوزاري". األول، بشأن مشاريع القوانني 
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 القانونية المنظومة أهيلت .1.1

 بالهيأة العليا لالتصال السمعي البصري المتعلق 15.11 رقم قانونال مشروع 

يتعلق باهليأة العليا  15.11اجمللس األعلى مشروع قانون رقم  إىل، 2015مارس  30وجه رئيس احلكومة بتاريخ 
 2015شتنرب  08بتاريخ  األعلى اجمللسشأنه. وهو الرأي الذي أصدره بلالتصال السمعي البصري قصد إبداء الرأي 

على ضوء ما راكمته اهليأة العليا من رصيد منذ  19تغاله على املوضوع، مستثمرا فيه حصيلة اش15.02حتت رقم 
 .2002تأسيسها سنة 

ضمن ثوابت اململكة  2011 من املنطلقات اليت استند إليها هذا الرأي، االختيار الدميوقراطي الذي كرسه دستور
اواة والتعددية واملشاركة واحلكامة من مرتكزاهتا الكرامة واحلرية واملس ،والتزام بالدنا بتوطيد وتقوية مؤسسات حديثة

أمهية تدعيم  ز أيضا علىكما يرتك  املشار إليه آنفا. 2012أكتوبر  12، وكذا روح اخلطاب امللكي بتاريخ اجليدة
 باعتباره ليت يشهدها القطاعااالتصال السمعي البصري وتطوير مواكبته للتحوالت السريعة مكتسبات بالدنا يف جمال 

ك  كمؤسسة دستورية للتقنني، يف ذل االجتماعي، ودور اهليأة العليا رافعة للتنمية والتحديث والدمقرطة واالندماج
ختصاصاهتا األصلية وتفاعلها مبهامها وا، من خربة وجتربة ميدانية عرب االضطالع 2002وما راكمته منذ تأسيسها سنة 

 درة على االستشراف.مع املستجدات الدستورية، وتلك املرتبطة بالتطور التكنولوجي، وما يتطلبه ذلك من ق

من خالل جمموعة من فصوله،  ونظرا ملا أسنده الدستور للهيأة العليا من مهام واضحة وضمنية ،تأسيسا على ما سبق
ة مستقلة للحكامة اجليدة واعتبارا ألمهية هذا املشروع الذي يستحضر متطلبات وضعيتها احلالية كمؤسسة دستوري

ال السمعي البصري، ع االتصوالتقنني، وما جاء به من مقتضيات متنحها اختصاصات جديدة تنسجم مع تطور قطا 
 :الحظات واملقرتحات تتعلق مبا يليجمموعة من امل األعلى تضمن رأي اجمللس

 استقاللية اهليأة العليا؛ -
 ؛هامهام -
 ؛اجلديدة اختصاصاهتا -
 التعددية السياسية والثقافية واللغوية واملدنية؛ -

                                                           
يطلب فيها "موافاته باقرتاحات اجمللس أو مبشروع أويل لالتصال السمعي البصري ، رسالة إىل اهليأة العليا 2013أبريل  19وجه رئيس احلكومة بتاريخ  19

من أجل مالءمة النصوص املنظمة للهيأة العليا، وخاصة مقتضيات الظهري القاضي بإحداثها، مع أحكام الدستور، والسيما الفصل  للقانون الذي يقرتحه
، 3اعتبارا ملا تنص عليه الفقرات  ،وبغض النظر عن املسوغات القانونية اليت انبىن عليها طلب رئيس احلكومة وكذا الفصول األخرى ذات الصلة".، 165

على االشتغال عليه يف أفق وضع تصور مؤسسي وقانوين جديد يعتمد املكتسبات  املؤسسةمن الظهري احملدث للهيأة العليا، انكبت  3ن املادة م 7و 4
 ويتالءم مع روح ونص الدستور ويواكب التحوالت الراهنة واملستقبلية للقطاع السمعي البصري. 
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 تصال السمعي البصري؛الاجمللس األعلى ل -
 لالتصال السمعي البصري؛مراقيب املديرية العامة  -
علقة بقطاع االتصال إبداء الرأي خبصوص امللتمسات املقدمة من طرف املواطنني واملواطنات واملت -

 السمعي البصري؛
 عليها يف مشروع القانون. املنصوص اآلجال -

يف الرتاكم عالوة على هذه املالحظات واملقرتحات، رأى اجمللس األعلى أن الواقع احلايل واملتمثل على اخلصوص 
احلاصل يف عمل اهليأة العليا وتطور القطاع السمعي البصري، يدفع حنو إعادة النظر يف النص اخلاص مبؤسسة التقنني 

 ل متواز، العتبارين على األقل:، وبشك20يف نفس الوقت املتعلق باالتصال السمعي البصري والنص
اهليأة العليا، كمؤسسة تقنني  السمعي البصري وبني مهاماملالءمة بني التزامات املتعهدين يف قانون االتصال  -

 تراقب مدى احرتام تلك االلتزامات؛
صني وتسهيال ألجرأة اعتماد تعاريف ملفاهيم ومصطلحات دقيقة كفيلة باحلد من هوامش التأويل يف الن -

 مهام األطراف املعنية.

 مشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية 

خبصوص  األعلى ، رسالة إىل اهليأة العليا يطلب فيها إبداء رأي اجمللس2013يونيو  3رئيس احلكومة بتاريخ  وجه
 هرأي أبدى اجمللس األعلى هبذا اخلصوص ،. وعليه21"2015-2013"مشروع املخطط الوطين للتلفزة الرقمية األرضية 

"اللجنة الوطنية لالنتقال من البث التلفزي التناظري ، يف شقني: األول حول 2013يوليوز  05بتاريخ  13.01رقم 
 إىل البث الرقمي األرضي"، والثاين حول مسلسل االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضية.

ملؤطر هلذه اللجنة، مبا يف ذلك عضوية اهليأة العليا ا 22رأى اجمللس األعلى أن التصور احلكومييف هذا اإلطار، 
لالتصال السمعي البصري هبا، يقتضي مالءمته مع طبيعتها كهيئة دستورية مستقلة. كما رأى مراجعة حدود وطبيعة 

                                                           
 سابقا عن النص املتعلق باالتصال السمعي البصري (2002)لالتصال السمعي البصري  يأة العلياهناك اعتبارات تارخيية جعلت النص اخلاص باهل 20

(2005.) 
املخطط  -3زة الرقمية األرضية فإجيابيات واستحقاقات التل -2 الوضعية الراهنة للتلفزة الرقمية األرضية -1حماور:  5صفحة يتضمن  20مشروع من  21

مشروع مرسوم بإحداث جلنة وطنية لالنتقال من البث التلفزي  -5املرجعيات  -4الوطين لالنتقال من البث األرضي التناظري إىل البث الرقمي األرضي 
 التناظري إىل البث الرقمي األرضي.

حتدث لدى رئيس احلكومة. ويتوىل "على أهنا  ،الرقمي األرضي ينص مشروع املرسوم بإحداث جلنة وطنية لالنتقال من البث التلفزي التناظري إىل البث 22
ث التلفزي رئاستها وزير االتصال، وتعمل حتت إشراف السيد رئيس احلكومة. وتناط هبا مهمة تنسيق وتوجيه التدابري الالزمة لتأمني االنتقال من الب

 ."لتناظري كلياالتناظري إىل البث الرقمي األرضي يف أحسن الظروف، وكذا إهناء البث ا
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مهام هذه اللجنة من خالل إعطائها مهمة اقرتاحية، على أن تبقى لكل جهة صالحية أجرأة وتفعيل التدابري املتفق 
 أهنا، طبقا للدستور والقوانني اجلاري هبا العمل.بش

غة النهائية ملشروع املخطط من جهة أخرى، اعترب اجمللس األعلى أن اللجنة هي اإلطار املالئم لبلورة ووضع الصي
البث الرقمي األرضي وما  ىلبرمته، حىت يشكل هذا األخري مشروعا متكامال يغطي على حد سواء، فرتيت االنتقال إ

مهامها ومساطر  ع تدقيقضمان طابع الشمولية والتنوع والتمثيل النوعي ملكونات اللجنة، م، مما يستوجب بعده
ال الكلي إىل التلفزة الرقمية اشتغاهلا ومتتيعها باملقومات الضرورية الكفيلة بتمكني بالدنا من كسب رهان االنتق

 األرضية.

اعتبارا لالتفاق املنبثق عن املؤمتر اإلقليمي لالحتاد الدويل ، و األرضية الرقمية التلفزة إىل االنتقال مسلسل خبصوصأما 
، ووعيا بالطابع 200624، واستحضارا لرتاكمات اهليأة العليا يف هذا امللف منذ سنة 200623 لالتصاالت جنيف
 اجلوهري بني: هلذا االنتقال، أكد اجمللس األعلى على ضرورة التمييز االسرتاتيجي الوطين

ية لالتصال السمعي البصري ملتعلق باستكمال التغطية الرتابية للبث الرقمي األرضي للشركات الوطنالبعد ا -
عمليات املتعلقة باحلمالت العمومي وتوفري التجهيزات الضرورية لالستقبال التلفزي الرقمي األرضي وكل ال

 التحسيسية؛
البصري واإلمكانيات املتاحة  للقطاع السمعي البعد املبين على رؤية اسرتاتيجية جتمع بني الوضعية الراهنةو  -

يادية، القانونية، االجتماعية لتطوره اقتصاديا وملالءمته تقنيا من جهة، واستجابته للتحديات والرهانات الس
 عاة الرهانات التالية:والثقافية من جهة ثانية. وهو ما يستدعي، كما جاء يف رأي اجمللس األعلى، مرا

 ن حيقق على املديني ألك أن االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضية جيب : ذالرهان االقتصادي
 ناجعا؛ القصري واملتوسط منوذجا اقتصاديا

 ثق عنها من آثار ، وما سينب2015يونيو  17مبرحلة ما بعد  يتعلق بشكل خاص :الرهان القانوني
ياب اسرتاتيجية وطنية غيف تشريعيا أو تنظيميا أو تعاقديا، خصوصا  متباينة، مما يتطلب مواكبتها

 رقمية ذات الصلة وإطار قانوين ضابط هلذا الفضاء؛
 حيث رأى اجمللس األعلى أن إحدى  :رهانات العرض السمعي البصري الرقمي األرضي

املنطلقات األساسية إلجناح هذا االنتقال، تتمثل يف استكمال توسيع البث على خمتلف أرجاء 
 ة تأهيل وجتويد العرض الرقمي األرضي العمومي من جهة، ويفالرتاب الوطين، مع تسريع وتري 

                                                           
م البث يتعلق بتخطيط ترددات البث اإلذاعي والتلفزي الرقمي األرضي والذي التزمت مبوجبه الدول األعضاء ومن ضمنها املغرب، باالنتقال إىل نظا 23

 .2020يونيو  17( يف أجل أقصاه VHF، ويف النطاق الرتددي )2015يونيو  17يف أجل أقصاه  (UHF)التلفزي الرقمي األرضي يف النطاق الرتددي 
يف عملية ختطيط الرتددات كذا اللجنة التقنية املشرتكة بني الوزارات املعنية واملتعهدين العموميني والوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت و املشاركة يف أشغال  24
 .اخلية ومهامها التقنينيةالدباإلضافة إىل أشغال اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري  2006 مؤمتر جنيفيف 



 

50  
 

االجتاه حنو توسيع وتنويع العرض السمعي البصري الوطين مبنح تراخيص تلفزية جديدة من جهة 
 ثانية.

ال، كالتزام اسرتاتيجي للمملكة يبقى معبأ لإلسهام يف إجناح هذا االنتق يف ختام رأيه، أكد اجمللس األعلى على أنه
عي بصري ذي حمتوى ، وخاصة عرب توفري عرض مساملغربية، وذلك هبدف تطوير القطاع السمعي البصري الوطين

عية ولتكريس االختيار قادر على مواجهة املنافسة األجنبية، حىت يشكل رافعة فعلية للتنمية اجملتم مستقطب
 الدميوقراطي.

 تصال السمعي المتعلق باال 03.77م يقضي بتغيير وتتميم القانون رق 13.83 قانون رقم مشروع
 البصري

خبصوص  األعلى ء رأي اجمللس، رسالة إىل اهليأة العليا يطلب فيها إبدا2013يوليوز  25وجه رئيس احلكومة بتاريخ 
. وعليه لسمعي البصري"ااملتعلق باالتصال  03.77 القاضي بتغيري وتتميم قانون رقم 13.83 "مشروع القانون رقم

 وذلك يف شقني: ،2013غشت  22بتاريخ  13.02 رقمه رأيأبدى اجمللس األعلى هبذا اخلصوص، 

 : 03.77من القانون  9و 4تغيير وتتميم المادتين 

املتعلق باالتصال السمعي البصري خبصوص  03.77 انطالقا من قناعته بأن إدماج مقتضيات جديدة يف القانون رقم
، وكذا مع توصيات تقرير 26وااللتزامات الدولية للمغرب 25املرتبطة بالنساء، ينسجم مع الدستوراحلقوق واحلريات 

 2012مارس  8اهليأة العليا حول صورة املرأة يف اإلعالم السمعي البصري العمومي واخلاص، والذي مت إصداره بتاريخ 
، الصيغة التالية للتعديل، 28اقرتح اجمللس األعلى ، ويف انتظار مراجعة شاملة للقانون،27مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

                                                           
حيث أكد يف ديباجته على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز،  .جاء دستور اململكة مبقتضيات تؤكد على جمموعة من احلريات واحلقوق األساسية 25

نص الفصل يبسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان"، كما 
وسعي  حلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية )...("من الدستور على متتع "الرجل واملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق وا 19

 "هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". ل والنساء"، وإحداث هلذه الغاية"الدولة إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجا
( فرقا بني التمييز كهدف مقصود، 1ملرأة اليت تضع يف تعريفها للتمييز )املادة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد امصادقة املغرب على  26

 03وتوقيعه على اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب بتاريخ  2015سنة يف أهداف األلفية للتنمية يف أفق  وكذا اخنراطهولو كان غري مقصود.  ،والتمييز كأثر
 .2012يوليوز 

نهجيا مبقاربة باإلضافة إىل عملية اجلرد التحليلي للمعطيات الكمية والنوعية املقدمة حول صورة املرأة يف اإلعالم السمعي البصري، استعان التقرير م 27
 28 ة املمتدة منجلسة استماع مع فعاليات خمتلفة، سياسية، مجعوية، فنية، جامعية ومدنية، وذلك خالل الفرت  26 تشاركية من خالل تنظيم ما يناهز

. وقد أمجع املشاركون خالهلا على أن الصورة اليت تقدمها وسائل اإلعالم الوطنية التعكس حقيقة احلال يف ظل إرادة 2010 نونرب 05 يونيو إىل غاية
 .سياسية قوية تروم النهوض بوضعية املرأة املغربية

يف إعداد الربامج املتعهد رية حأي  ،هو احلرية واملسؤولية هلذه األخريةالسياق العام ، ألن 4 ةبدل املاد 8إدماج التغيريات يف إطار املادة بعد اقرتاحه  28
 االتصال السمعي البصري. تعهديمجمموعة من التزامات  8املادة بينما حتدد مع مراعاة التعددية، 
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اليت ال تتناقض مع املقرتح املتوصل به، حبيث حتافظ على مضمونه مع استعمال تعابري ومفاهيم أكثر انسجاما مع 
 ملعيارية واملفامهية ذات الصلة:املقتضيات الدستورية واألطر ا

 : جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري:8 "املادة -
- )...( 
لى النوع االجتماعي، عاملسامهة يف حماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية القائمة  -

 والنهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني؛
-  ")...(. 
أال يكون من شأن الربامج  : دون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل، جيب9"املادة  -

 أو أجزاء من الربامج: امجالرب وإعادة بث 
- )...( 
 أو غري املباشر على التمييز ضد املرأة أو احلط من كرامتها؛ املباشراحلث  -

- )...(". 

   :03.77 من قانون رقم 2969 تغيير وتتميم المادة

 :69بعد تسجيل اجمللس األعلى للمالحظات التالية خبصوص التعديالت املقرتحة للمادة 

الستشارة" و"املساحات او"الوسيط" و"وكالة  "وكالة اإلشهار" مثل يتم تعريفهامل  ملصطلحات استعماهلا -
 ؛و"التخفيض املهين" قود التوكيل"و"ع اإلشهارية"

 مثال؛  تضمنها ملس صريح مببادئ حمددة يف نصوص قانونية أخرى كمبدأ احلرية التعاقدية -
هار يف اإلعالم بشكل وتروم تنظيم اإلشعدم اقتصارها على االتصال السمعي البصري فقط، بل هي شاملة  -

 ؛باالتصال السمعي البصري 03.77م عام، بينما يتعلق القانون رق

يكون مناسبة لوضع إطار ، سةكما هو حمدد يف املخطط التشريعي للحكوم  ،الحقا 03.77رقم قانون التغيري رأى أن 
 لسمعي البصري.ايف وسائل االتصال قانوين مناسب وشامل لتأطري قطاع اإلشهار والرعاية بكل جتلياته 

                                                           
ختص كل املتدخلني يف العملية اإلشهارية سيمكن من االستجابة وضع قواعد واضحة للتسيري تشري مذكرة تقدمي املشروع إىل أن هذا التعديل "يروم  29

ووكاالت اإلشهار  ملتطلبات التحوالت اليت يعرفها املغرب خاصة على املستويني اإلعالمي واالقتصادي، وكذا من أجل تنظيم العالقات التجارية بني املعلنني
اء املساحات اإلشهارية، والذي يستمد شرعيته ومصداقيته من اخنراط كل الفاعلني يف ووسائل اإلعالم وذلك باعتماد نظام عقود التوكيل فيما خيص شر 

 ."السوق بكل شفافية
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  والنشر الصحافةمشروع مدونة 

صوص خب األعلى رأي اجمللس ، رسالة إىل اهليأة العليا يطلب فيها إبداء2014نونرب  26وجه رئيس احلكومة بتاريخ 
النشر، ومشروع القانون و ة املتعلق بالصحاف 13.88اليت تتضمن مشروع القانون رقم  مشروع مدونة الصحافة والنشر

القاضي بإحداث اجمللس  13.90املتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني، ومشروع القانون رقم  13.89رقم 
يف املواد اليت  2014دجنرب  17بتاريخ  14.02رقم ه رأي أبدى اجمللس األعلى هبذا اخلصوص ،الوطين للصحافة. وعليه

 .يهااملشار إلهلا عالقة مباشرة بقطاع االتصال السمعي البصري من جممل مشاريع القوانني 

 ما يلي: األعلى اقرتح اجمللسيف هذا اإلطار،  

وبالرغم من  ،نرتنيتعلى اعتبار أن املواد اإلذاعية أو التلفزية عرب اإل، 3034املادة حذف الفقرة األخرية من  -
من  15و 1 مضامني مسعية بصرية، فهي ال تستجمع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتنيكوهنا تشكل 

 اجمللس األعلى، وبالتايل ال تدخل يف نطاق اختصاصات 31من قانون االتصال السمعي البصري 1 املادة
 من الظهري احملدث هلا؛ 3املادة   كما هي حمددة يف

 2حرفيا من املادة  خصوصا وأن مضمون هذه املادة مقتبس ،تدقيق مفهوم اإلشهار الكاذب أو التضليلي -
م اإلشهار غري املعلن دد مفهو املتعلق باالتصال السمعي البصري اليت حت 03.77من القانون رقم  2الفقرة 

 عنه؛

شمل مقتضيات عامة مشروع القانون ي على اعتبار أن ،حتديد اجلهة اليت ستسند هلا صالحية التأديب -
لبصرية، مع العلم أن صحفيني دون التمييز بني الصحافة املكتوبة والصحافة السمعية املزمة جلميع ال

ية باحرتام مقتضيات الصحافيني الذين يعملون يف القطاع السمعي البصري ملزمون من الناحية األخالق
 األخالقيات اليت يضعها املتعهدون.دفاتر التحمالت اليت خيضعون هلا ومواثيق 

 

                                                           
نفس ( تودع الصحف اإللكرتونية اليت تبث بصفة عرضية مواد إذاعية أو تلفزيونية عرب اإلنرتنت، لدى اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، ...)" 30

 ".عالهأيه ملف البيانات املنصوص عل
" اتصال مسعي بصري: كل عملية تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كيفما كانت طبيعتها واليت  1 من املادة 1 الفقرة 31

 فئاته، بواسطة وسيلة للمواصالت". رهن إشارة العموم أو بعض ،ال تكتسي طابع مراسلة خاصة
كل خدمة أو جمموعة من اخلدمات اليت تبث نفس الربنامج يف حصة تستغرق أغلب وقت :  لالتصال السمعي البصري خدمة" من نفس املادة 15 الفقرة

 ".بث كل خدمة
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لصياغات واردة يف مشروع القانون،  مقرتحات أخرى، إما تدقيقية أو استبداليةاألعلى دم اجمللس من جهة أخرى، ق
رأيه األعلى اجمللس  ية أخرى ذات صلة سبق أن أبدىانسجاما مع ما هو وارد يف الدستور أو مع مقتضيات قانون

 .بشأهنا

ما سبقت اإلشارة  تفعيل الدستور، خصوصا الفصول املتعلقة حبرية الرأي والتعبري، وإىل جانب ورشإسهاما منه يف و 
هتدف إىل إثارة االنتباه  ،إليه، قدم اجمللس األعلى أيضا بعض املالحظات واملقرتحات بشأن مدونة الصحافة والنشر

نب االقتصادية والعقوبات، وذلك من أجل إىل بعض املقتضيات املتعلقة خصوصا بالتعاريف وتدقيق املفاهيم، اجلوا
املسامهة يف تعزيز ضمانات احلرية يف ممارسة الصحافة ومحاية حقوق وحريات اجملتمع واألفراد وتشجيع االستثمار 
وتطوير مقتضيات الشفافية وتقوية احلكامة الداخلية واملالية للمؤسسات الصحفية وتعزيز استقالليتها، وذلك متاشيا 

 املعلنة لورش إصالح مدونة الصحافة والنشر. مع األهداف

 المتعلق باالتصال السمعي  77.03رقم  بتغيير وتتميم القانونيقضي  14.96 رقم قانون مشروع
 البصري

يف إطار تفاعله مع الطلب الذي تقدم به السيد رئيس احلكومة، وانسجاما مع الرأي الذي أبداه يف شأن مشروع 
، أصدر اجمللس األعلى آنفاشار إليه امل 2013يوليوز  5، بتاريخ 2015-2013املخطط الوطين للتلفزة األرضية الرقمية 

رقم  بتغيري وتتميم القانونيقضي  14.96رقم قانون ، بشأن مشروع 15.01حتت رقم  2015يناير  29 تاريخبرأيه 
 املتعلق باالتصال السمعي البصري. 77.03

الرأي باإلجراءات املرتبطة بتأمني االنتقال من البث التلفزي التناظري األرضي إىل البث التلفزي الرقمي هذا يتعلق 
 15حتاد الدويل لالتصاالت املنعقد جبنيف من اإلقليمي لال، املنبثق عن املؤمتر 2006األرضي عمال باتفاق جنيف 

واخلاص بتخطيط ترددات البث اإلذاعي والتلفزي الرقمي األرضي يف دول أوروبا وإفريقيا  2006يونيو  16ماي إىل 
والشرق األوسط واخلليج، والذي التزمت مبوجبه الدول األعضاء، ومن ضمنها املغرب، باالنتقال إىل نظام البث 

يف  VHF ويف النطاق الرتددي 2015يونيو  17يف أجل أقصاه  UHF التلفزي الرقمي األرضي يف النطاق الرتددي
 .2020يونيو  17أجل أقصاه 

، بشكل يسمح القانونيف مشروع  املفاهيم املتضمنةمن حيث تضمن الرأي على مستوى التعاريف، تدقيقا جملموعة 
قبال من خدمات مسعية بصرية باستيعاب التطورات التكنولوجية احلديثة، وما يحرتقب بروزه مست على اخلصوص

تلف طبيعة ووضعية وجمال تدخل واختصاصات خم جديدة، مع حتصينها من الناحية القانونية، باإلضافة إىل حتديد
 الفاعلني يف عملية االنتقال ومرحلة ما بعد االنتقال.
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 البصري عيالسم االتصال وسائل في لها موضوعا الجريمة من تتخذ التي البرامج حول رأي 2.1

بشأن الربامج  األعلى رأي اجمللس ، رسالة إىل اهليأة العليا يطلب فيها إبداء2014 يونيو 06بتاريخ  احلكومةوجه رئيس 
 دجنرب 17بتاريخ  14.01رقم  هرأيأبدى  ،ائل االتصال السمعي البصري. وعليهاليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا بوس

2014. 

ذا الرأي أن الدور املنوط هيف  األعلى فتكريسا حلرية االتصال السمعي البصري ومبادئ حقوق اإلنسان، أكد اجمللس
والتنظيمية اجلاري هبا العمل،  به يتمثل يف مراقبة مدى احرتام املتعهدين السمعيني البصريني للمقتضيات القانونية

تبع الربامج اليت تتخذ من اجلرمية مة احلياة اخلاصة والكرامة اإلنسانية، ويويل يف ذلك أمهية بالغة لتوخاصة منها حر 
كذلك، وكذا للتفاعل   حبكم أن مواضيعها تعتمد على إعادة تشخيص وقائع حقيقية أو يفرتض أهنا موضوعا هلا،

 بشأن هذه الربامج.  سسات واملواطننيالفوري مع الشكايات والتظلمات اليت يتم التوصل هبا من خمتلف املؤ 

العموميني واخلواص عند  بالتدابري املناسبة اليت يتخذها يف حق املتعهدين األعلى اجمللس ذكر من جهة أخرى،
ني إىل توقيف هذا النوع من إخالهلم باملقتضيات املعنية، مما كان له صدى إجيايب، دفع ببعض املتعهدين العمومي

، التزاما من اضموهنوم هامن أجل إخراجه يف شكل جديد، وبالبعض اآلخر إىل مراجعة شكلالربامج بشكل مؤقت 
 اجلاري هبا العمل. اجلميع بالضوابط القانونية والتنظيمية

وقعها املؤسسايت ووفق اختصاصاهتا، أن اهليأة العليا تبقى على استعداد، من ميف رأيه  األعلى يف املقابل، أكد اجمللس
ن قطاعات حكومية دراسة شاملة ومتعددة االختصاصات، تستدعي تكافل جهود خمتلف األطراف، ملإلسهام يف 

يطة مبوضوع العالقة املمكنة معنية وهيآت وطنية وأكادميية وجمتمع مدين، قصد اإلملام الدقيق بكل اإلشكاليات احمل
 بني العرض السمعي البصري والظاهرة اإلجرامية.

ريح يتعلق مبوضوع الربامج صأنه نظرا لغياب أي مقتضى قانوين أو تنظيمي  ،رأيه أيضا يف األعلى وقد بني اجمللس
من  تغطية املساطر القضائيةبإىل إصدار التوصية املتعلقة  2005اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا، بادر منذ سنة 

حيينها وإغنائها يف أفق نة لتجل األعلى طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية. وهي التوصية اليت أحدث اجمللس
 استصدار قرار جديد يف هذا املوضوع.

، يتضح أن اجلرائم اليت تتصدر مواضيعها هي جرائم 32ومن خالل معاينة اهليأة العليا وتتبعها هلذا النوع من الربامج
يف، تليها مواضيع .يت 1باملائة على ميدي  43باملائة على القناة الثانية، و 79باملائة على األوىل، و 50القتل بنسبة 

 واالغتصاب، مث االختطاف وغريها. اإلرهاب والنصب واالحتيال

                                                           
 .يف.يت 1اجلرمية" على ميدي  مسرح" على القناة الثانية، وبرنامج" أخطر اجملرمني" األوىل، وبرنامجبرنامج "مداولة" على  32
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ما، يف قضايا محاية اجلمهور كما كشفت عملية املعاينة، أن أهم اإلشكاالت املطروحة يف برامج اجلرمية تتلخص عمو 
 :رتام قرينة الرباءةة مث مسألة احالناشئ واحرتام احلياة اخلاصة واحلق يف الصور 

 :سجل اجمللس األعلى بث بعض حلقات هذه الربامج يف وقت غري  على مستوى محاية اجلمهور الناشئ
 ؛ 33مناسب، خالفا للمقتضيات التنظيمية بالرغم من استعمال نظام الشارات

  غة احلالية هلذه الربامجأن الصي األعلى الصورة: سجل اجمللس واحلق يفعلى مستوى احرتام احلياة اخلاصة 
ي من طرف ستيعاب التدرجياالديالت على مستوى شكلها ومضموهنا نتيجة عرفت جمموعة من التع

 ،نونية ودفاتر التحمالتيف املنظومة القابشأهنا متعهدي االتصال السمعي البصري اللتزاماهتم املسطرة 
يا املعاجلة، مع تعمد لوقائع وتشخيص أطراف القضالتقدمي ا وا يعمدون إىل االستعانة مبمثلنيحيث صار 

 ضايا؛القهذه إخفاء املعلومات اليت ميكن أن تشري إىل اهلوية احلقيقية للمتهمني يف 

 علقة باحرتام قرينة الرباءةاملتجمموعة من اخلروقات  األعلى اجمللس على مستوى احرتام قرينة الرباءة: سجل 
رامج، حيث إن اخلدمات بالقضائية مستمرة فيها، وكانت وقائعها موضوع حلقات يف قضايا الزالت املسطرة 

يل وقائع اجلرمية، يستعمل فأثناء هذه الربامج وعند بث مشاهد إعادة متث التلفزية مل حترتم هذا املبدأ.
 املتعهدون عبارات تدين املشتبه فيهم دون أن ترتك جماال للشك أو االحتمال.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مع حتذير صويت يتم خالله قراءة العبارة [-21] ضمن الفئة الثالثة، وأرفقت كل حلقاته بالشارة" أخطر اجملرمني" برنامجصنفت القناة الثانية : مثال 33

، واستمرت هذه العبارة مكتوبة "سنة 12 الينصح تتبعه من طرف األطفال أقل من. هذا الربنامج يتضمن مشاهد قد ال تالئم اجلمهور الناشئ: "التالية
حليز الزمين الذي تشغله هذه الربامج يف احلوايل عشر ثوان، وال يبث الربنامج إال خارج أوقات الذروة بالنسبة للجمهور الناشئ، وينحصر  وسط الشاشة

 .حلقة واحدة كل أسبوع ،قصى احلاالتأ
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 للحكومة االقتراح قديمت -2

 احلكومة رئيس السيد إىل األعلى اجمللس وجه ،34االقرتاحية لقوهتا وتفعيال هبا، املنوطة الدستورية املهام على بناء
  2008مارس  26 يف الصادر 623-08 رقم احلديثة والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزير قرار تعديل بشأن اقرتاحا

 .الكهربائية الراديو الرتددات تعيني عن األتاوى بتحديد القاضيو 

ذه األتاوى لكونه اليشجع هضرورة إعادة النظر يف النموذج احلايل الحتساب  األعلى ى اجمللسأيف هذا اإلطار، ر 
ات اإلمكانيات االقتصادية الضعيفة، ذأو  املتعهدين، مبا فيهم العموميني، على االنتشار يف املناطق النائية أو املعزولة

 املناطق املأهولة واملهمة اقتصادياً.  ميلهم إىل إعطاء األولوية لتغطيةمقابل 

 صري الوطين، مراجعة النسبتقييم ألزيد من عقد من مسلسل حترير املشهد السمعي الب لذا، يقرتح بناء على عملية
 االعتبار إكراهات خذ بعنيلأل عادلة ثالثية تراعي: وضع عدة مستويات للقوة املشعة للمحطاتمل استنادااملفروضة 

القتصادية والدميوغرافية ااجلبلية منها؛ مث اخلصائص  البث يف املناطق ذات التضاريس الوعرة والنائية، خصوصا
 املتمثل أساسا يف االنتقال إىل احملطة املستعملة للرتدد؛ وأخريا التطور التكنولوجي للجهات اليت تستفيد من تغطية

 .البث التلفزي الرقمي األرضي

 تعدد ومتنوع، يواكبمإىل املسامهة يف تطوير القطاع، خاصة عرب توفري عرض مسعي بصري  يهدف هذا االقرتاح
الجتماعية والثقافية، خصوصا من وا التطورات التكنولوجية ويراعي العدالة اجملالية ويشكل رافعة للتنمية االقتصادية

لنظر عن اخلصائص االتصال السمعي البصري بغض احترير  خالل ضمان استفادة كل املواطنني من أثر مسلسل
تنفيذ مسلسل ستباقية يف اليت ينتمون إليها. كما يشكل من جهة أخرى، خطوة ا اجلغرافية واالقتصادية للمناطق

  .2006ق عن جنيف ثااللتزام املنب

 

 

 

 

                                                           
اح خمتلف التدابري على احلكومة، والسيما "اقرت  من الظهري احملدث للهيأة العليا على أن من اختصاصات اجمللس األعلى 3 من املادة 7و 6 تنص الفقرتان 34

رفع االقرتاح إىل وكذا " ؛"الظهري الشريف هذا منها التدابري ذات الطابع القانوين اليت متكن من ضمان التقيد باملبادئ الوارد بياهنا يف ديباجة وأحكام
واالجتماعي والثقايف ألنشطة قطاع االتصال  مة بشأن التغيريات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية اليت يستلزمها التطور التكنولوجي واالقتصادياحلكو 

 السمعي البصري".
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 في خدمات االتصال السمعي البصريالسياسية  التعددية -3

املتعلق باالتصال السمعي  03.77 املقتضيات الدستورية والظهري احملدث هلا والقانون رقميناط باهليأة العليا، حبكم 
ل السمعي البصري، سواء يف خدمات االتصاتيارات الفكر والرأي للتعبري التعددي االبصري، السهر على احرتام 

 الفرتات االنتخابية. وأالعادية  خالل الفرتة

 العادية الفترة فيالتعددية السياسية 1.3. 

ملمثلة لألحزاب السياسية ا، على تتبع واحتساب مداخالت الشخصيات العمومية 2007انكبت اهليأة العليا منذ يناير
رار سواء على املستوى الوطين أو اجلهوي أو احمللي، وذلك بناء على ق واملنظمات النقابية واملهنية خالل الفرتة العادية

عددية تيارات الفكر تبشأن قواعد ضمان التعبري عن  2006شتنرب  27الصادر بتاريخ  06.46اجمللس األعلى رقم 
 والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات. 

للولوج املنصف لألحزاب السياسية واملنظمات  شكل هذا القرار تطورا مهما يف إرساء الرتسانة التنظيمية املؤطرةلقد 
 ، يف هذا اجملال. ويرتكز ولوج ممثلي احلكومة وأحزابآنذاكهنية إىل هذه اخلدمات بالنظر للفراغ القانوين النقابية وامل

وسائل االتصال السمعي البصري، يف الربملان إىل  املمثلة الربملانية واألحزاب غري املعارضة األغلبية الربملانية وأحزاب
 املذكور.قرار المن  35 7و 6ادتان على مبدأ اإلنصاف. وهو املبدأ الذي تؤّطره امل

من الظهري احملدث للهيأة العليا، إىل احلكومة وإىل رئاسة  13الفقرة  3ويوجه اجمللس األعلى طبقا ملقتضيات املادة 
جملسي الربملان واملسؤولني عن األحزاب السياسية واملنظمات النقابية والغرف املهنية املمثلة يف الربملان، بيان املدة 

نسبة للنشرات الشخصيات العمومية. ويصدر هذا البيان كل ثالثة أشهر بالهذه الزمنية اليت استغرقتها مداخالت 
 . 36اإلخبارية، وكل ستة أشهر بالنسبة للمجالت اإلخبارية

هذه ميكن من احتساب مدة تدخالت  (HMS PLURALISME)وقد طورت اهليأة العليا داخليا، نظاما معلوماتيا 
حسب معايري خمتلفة )انتماء املتدخل، طبيعة الربنامج، اللغة املستعملة، املوضوع املناقش...(.  العموميةالشخصيات 

                                                           

األغلبية الربملانية  وأحزاب احلكومة أعضاء ملداخالت اإلمجالية الزمنية جتاوز املدة عدم على البصري متعهدو االتصال السمعي : "حيرص6املادة  35
 . "ومتشاهبة متقاربة برجمة شروط مع احرتام النواب جملس يف الربملانية للمعارضة املنتمية لألحزاب ضعف املدة الزمنية املخصصة

 وقضايا األحداث من مواقفها إلبداء مدد زمنية من الربملان يف املمثلة غري األحزاب متكني البصري السمعي االتصال على متعهدي "يتعني :7املادة 
 واملعارضة الربملانية". األغلبية الربملانية وأحزاب للحكومة املخصصة اإلمجالية الزمنية املدة من باملائة 10جمتمعة  األحزاب هلذه وختصص العام، الشأن

 .06.46من القرار رقم  9املادة  36
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يسمح بتقدمي املعطيات الكمية والكيفية الضرورية للتحقق األوتوماتيكي من احرتام املعايري احملددة من طرف  كما
 .06.46اجمللس األعلى هبذا اخلصوص يف قراره رقم 

مل تتمكن من حتقيق  سمعية البصريةالدورية اليت تصدرها اهليأة العليا أن اخلدمات ال البياناتد من يستفابصفة عامة، 
خص يف النشرات اإلخبارية. ، وباأل06.46رقم  مبدأ اإلنصاف كما هو حمدد يف املادتني السادسة والسابعة من القرار

ة الربملانية، بينما مداخالت ضعف مداخالت املعارض احلكومة واألغلبية الربملانية تتجاوز، إال نادرا، إذ أن حصة
 باملائة. 10نسبة  التصل إىلالربملان، األحزاب غري املمثلة يف 

 ات النسائية العمومية، على إدراج نسب حضور الشخصي2010جتدر اإلشارة إىل أن اهليأة العليا عملت منذ سنة 
 2012ما بني  انتقلت قد هذه األخريةكلمة من طرف ال. ويالحظ أن مدة تناول ضمن بيانات التعددية السياسية

يف الربامج باملائة  19إىل ائة بامل 13يف النشرات اإلخبارية، ومن  باملائة 12إىل باملائة  6من  ،التوايل على 2015و
 اإلخبارية.

تتعلق بتدخالت الشخصيات   37بيانا دوريا 18، أصدرت اهليأة العليا 2015و 2014و 2013وخالل سنوات 
السياسية واملهنية والنقابية يف النشرات اإلخبارية خبمس عشرة خدمة تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة، ويف الربامج 

 خدمة تلفزية وإذاعية. وعشرين أربعاحلوارية وباقي اجملالت اإلخبارية ب

 اإلخبارية النشرات مستوى على 

حرتام مقتضيات اعدم  2015و 2014و 2013 سنواتلنشرات اإلخبارية خالل تفيد النتائج املسجلة على مستوى ا
مع بعض واص، عموميني وخمن طرف معظم املتعهدين،  06.46رقم  املادتني السادسة والسابعة من القرار

 . القليلةاالستثناءات 

الربملانية االجتاه العام ة مداخالت املعارضواألغلبية الربملانية سقف ضعف  ةشكل جتاوز مداخالت احلكوم ،عموما
باملائة،  5إىل نسبة حىت لم ترق أما مداخالت األحزاب غري املمثلة يف الربملان، ف .السمعية البصرية يف جل اخلدمات

) أنظر  اخلدمات من عدد يف متاما، غائبة كانت  أهنا ، علماباملائة املنصوص عليها يف هذا القرار 10عوض نسبة 
 (.1 امللحق رقم

 

 

                                                           
 بيانات فصلية )كل ثالثة أشهر( هتم النشرات اإلخبارية. 4والربامج اإلخبارية، وبيانان نصف سنويان يهمان اجملالت احلوارية  37
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 اإلخبارية والبرامج الحوارية المجالت مستوى على 

االجتاه األول بتجاوز يرتبط  ت.تبني نتائج التتبع على مستوى اجملالت احلوارية والربامج اإلخبارية، ثالثة اجتاها
لربملانية على غرار ما سجل مداخالت احلكومة واألغلبية الربملانية سقف ضعف املدة الزمنية املخصصة للمعارضة ا

ملعارضة الربملانية سقف نصف ااالجتاه الثاين خبدمات جتاوزت فيها مداخالت يف حني يرتبط  لنشرات اإلخبارية.يف ا
خدمات جتاوزت فيها مداخالت  تمثلهف ،االجتاه الثالثأما املدة الزمنية املخصصة للحكومة واألغلبية الربملانية. 

ما يتعلق باألحزاب غري املمثلة بالربملان،  أما يف واألغلبية الربملانية.املعارضة الربملانية احلصة الزمنية املخصصة للحكومة 
 (.2)أنظر امللحق رقم  .باملائة 10 فلم تصل يف معظم اخلدمات إىل نسبة

  نصافاإل مبدأ احترام عدم بخصوصاألعلى لالتصال السمعي البصري قرارات المجلس 

مداخالت الشخصيات العمومية املمثلة لألحزاب  بشأنبعد االطالع على حصيلة البيانات الدورية ونصف السنوية 
، وكذا على 2014و 2013 لسنيت النشرات اإلخبارية والربامج احلواريةيف  السياسية واملنظمات النقابية واملهنية

بشأن الولوج إىل اخلدمات  ،ة أو غري املمثلة يف الربملانالشكايات املتوصل هبا من جمموعة من األحزاب، سواء املمثل
من  7و 6وأمام استمرار عدم احرتام مبدأ اإلنصاف كما هو مبني على اخلصوص يف املادتني  اإلذاعية والتلفزية،

يف حق الشركات الوطنية لالتصال السمعي  38إنذارات 2015و 2014سنيت  األعلى اجمللس أصدر، 06.46القرار رقم 
 .لنفس االختالالت 2013ة ثالث رسائل لفت انتباه سن ، بعدما كان قد وجه إليها39البصري العمومي

 ، قرر اجمللس2014أكتوبر  21بتاريخ  توجيه رسائل لفت انتباه لثمانية متعهدين،وبعد أما بالنسبة لإلذاعات اخلاصة، 
بسبب االستمرار يف  متعهدين لتسعة اتإنذار  توجيه، 2015غشت  06بتاريخ خالل السنة املوالية، أي  األعلى

                                                           
فزة بقواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات بشأن إخالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتل 2014 أكتوبر 02 الصادر يف 14.19 س األعلى رقمقرار اجملل 38

 .الفكر والرأي
الفكر واعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات بق" صورياد القناة الثانية" بشأن إخالل شركة 2014 أكتوبر 02 الصادر يف 14.20 قرار اجمللس األعلى رقم

 والرأي.
التعبري عن تعددية تيارات الفكر  يت.يف" بقواعد ضمان 1 بشأن إخالل شركة "ميدي 2014أكتوبر  02الصادر يف  14.18قرار اجمللس األعلى رقم 

 والرأي.
واعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات بق إخالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بشأن 2015 غشت 06الصادر يف  15.35 رقم اجمللس األعلى قرار

 .والرأي الفكر
 تعددية تياراتبقواعد ضمان التعبري عن  لقناة الثانية"ا-إخالل شركة "صورياد بشأن 2015 غشت 06الصادر يف  15.36 رقم اجمللس األعلىقرار 

 .الفكر والرأي
لتعبري عن تعددية تيارات الفكر ابقواعد ضمان  يت.يف" 1 إخالل شركة "ميدي بشأن 2015 غشت 06الصادر يف   15.37 رقم اجمللس األعلىقرار 

 .والرأي
 

 اخيص واألذون(.املتعلق بالرت إىل القطاع اخلاص )انظر احملور سات من القطاع العمومي  1انتقلت شركة ميدي  2015خالل سنة  39
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 وهذه هي احلالة شبه الغالبة،خالت احلكومة واألغلبية ادأن م فإما .06.46 قرار رقممن ال 7و 6باملادتني  اإلخالل
مداخالت املعارضة الربملانية يف اجملالت والربامج  أنأو  ،خالت املعارضة يف النشرات اإلخباريةادجتاوزت ضعف م

سقف نصف مداخالت احلكومة واألغلبية الربملانية، بل كادت أن تصل  جتاوزت يف بعض اإلذاعات احلوارية
خالت اد. يف املقابل، مل تتجاوز مباملائة من جمموع املداخالت 100 نسبة اإلذاعات، بعض يفاملعارضة  مداخالت

 باملائة يف أحسن األحوال، بل سجل غياهبا التام يف بعض اخلدمات اإلذاعية.  7األحزاب غري املمثلة يف الربملان نسبة 

والقرارات املرتتبة عنها، عمل اجمللس األعلى منذ  ر البيانات الدورية املشار إليهامن جهة أخرى، وباملوازاة مع إصدا
، بعدما أبانت التجربة اليت راكمتها اهليأة العليا يف 06.46قرار رقم ال، على إطالق ورشة تفكري ملراجعة 2013سنة 
 ، أن ترمجة مقتضياته إىل ممارسة فعلية، يف نطاق احلفاظ على قواعد التوازن واإلنصافالسياسية موضوع التعددية تدبري

ويف حدود القانون الذي نسج على أرضيته، مل تسلم من بعض املعيقات العملية، إما ألسباب مؤسسية، وخاصة 
أو ألسباب بنيوية ترتبط بتجدر بعض األساليب املوروثة  40من الدستور 28غياب القانون املنصوص عليه يف املادة 

. كما أن قواعد تدبري التعددية كما اعتمدهتا اهليأة يف تسيري العالقة بني اإلعالم السمعي البصري والفاعل السياسي
توسيع اليوم أضحى ملحا  وبالتايل، .العليا وإن أثبتت جناعتها يف املرحلة السابقة، فإهنا ظلت رهينة مرجعيتها الكمية

 التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي.مضمارها عرب األخذ باملعيار النوعي يف تقييم 

 2015الجماعية والجهوية  االنتخابات 2.3

 ري التعددي لتيارات الفكر والرأيالتعباحرتام إعماال لالختصاصات الدستورية والقانونية للهيأة العليا يف السهر على 
أصدر اجمللس  ،ناء الدميوقراطييف وسائل االتصال السمعية البصرية، ووعيا منها بأمهية احملطات االنتخابية يف الب

ة وسائل اإلعالم السمعية توصية لتأطري مواكبة تغطي، 2015يوليوز  20تاريخ ب 15.26بناء على قراره رقم األعلى 
)أنظر امللحق  لدستور اجلديدوجهوية يف ظل ا مجاعيةأول انتخابات ك،  2015البصرية لالنتخابات اجلماعية واجلهوية 

 (.3رقم 

وحظف خالهلا رصيد اهليأة العليا يف التعامل مع جمموعة هذه التوصية بعد أعمال حتضريية مبحطات خمتلفة،  صدرت
احرتام وسائل االتصال  ملدىويف التتبع الدوري  (2011و 2009، 2007)من احملطات االنتخابية وحمطة االستفتاء 

نتخابية، ويف معاجلة الشكايات والتصديات التلقائية السمعي البصري لتعددية تيارات الفكر والرأي خارج الفرتات اال
 14بتاريخ  األعلى ن عقدمها اجمللسالذان تواصلياال نلقاءاال ية،ري ومن أبرز هذه احملطات التحض املرتبطة باملوضوع.

الدور املوكول كذا و  د ورهانات هذه احملطة االنتخابيةبأبعا للتذكريمع املتعهدين العموميني واخلواص، ، 2015يوليوز 
                                                           

ة من هذه الوسائل، مع احرتام التعددية ويضمن االستفاد. تنص هذه املادة على أن "القانون حيدد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها 40
من هذا  165ذه التعددية، وفق أحكام الفصل رتام هوتسهر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على اح. اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع املغريب

 .الدستور"
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تقدمي مشروع التوصية املذكورة الذي يتمحور حول مبادئ عامة ومواد تذكر مع لوسائل االتصال السمعي البصري، 
مع  التعامل اإلعالميباملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل والقواعد األخالقية املتعارف عليها يف جمال 

بانشغاالهتم  ذات صلةعن تساؤالت  عرب املتعهدونالفرتات االنتخابية. من جهتهم، ويف تفاعل مع تقدمي املشروع، 
 .إلطاركما قدموا مقرتحات يف هذا ا  ،وإكراهاهتم املهنية

، أي شهرا 2015يوليوز  22مفعوهلا حسب اجلدولة الزمنية لالنتخابات، ابتداء من  سرىهذه التوصية اليت  تضمنت
اخليط  مادة تشكل احلرية واملسؤولية 20، مبا يف ذلك يوم االقرتاع ،يوما 45طيلة وامتدت قبل بداية احلملة االنتخابية، 

 ثالثية مهنيةكحقوق للمتعهدين من خالل التأكيد على استقالليتهم وحريتهم التحريرية، وكالتزامات   االناظم ملكوناهت
 األبعاد: 
واملتمثلة يف مبدأ التوازن ومبادئ  اإلعالميةيشمل البعد األول االلتزام باملبادئ العرضانية املهيكلة للممارسة    -

 احلياد والنزاهة واملوضوعية والتعددية واحملددات املهنية؛
ملسامهة يف يتمثل البعد الثاين يف ضمان حق سائر املواطنات واملواطنني يف الولوج إىل إخبار متعدد ويف ا  -

على ضمان مشاركة دالة للنساء وإدراج حقوقهن  ،مع حث املتعهدين بصفة خاصة ،النقاش العمومي
ودورهن يف تدبري الشأن العام احمللي يف برامج الفرتة االنتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب وذوي 

 االحتياجات اخلاصة؛ 
واملنافسة الشريفة بني األحزاب السياسية ولوائح املرتشحني يهم البعد الثالث التقيد بشروط التباري النزيه   -

 واملرتشحات من خالل وسائل اإلعالم السمعي البصري.

يف  2015تغطية االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية " حولأة العليا تقريرا أجنزت اهليبعد إجراء هذه االنتخابات، 
 من جزأين: ("، مكونا2015شتنرب  03إىل  يوليوز 22وسائل االتصال السمعي البصري خالل الفرتة االنتخابية )من 

يقدم اجلزء األول املعطيات الكمية والنوعية املتعلقة هبذه التغطية )احلجم الزمين للربامج املخصصة  -
 واللغة وأصناف املتدخلنيس زيعها حسب اجلنلالنتخابات، مداخالت األحزاب واملرشحني وتو 

واملوضوعات املتناولة وأبعادها اجملالية(، إىل جانب نتائج تتبع احلملة االنتخابية يف اخلدمات العمومية املعنية 
 يوما(؛ 13، أي 2015شتنرب  03إىل  غشت 22)من 

 املذكورة. توصيةالدى التزام وسائل االتصال السمعي البصري بإعمال مقتضيات مل ااجلزء الثاين تقييم يقدم -

 سجل التقرير ما يلي:على مستوى اجلزء األول، 

 جم زمين إمجايلحبيف تغطية املسلسل االنتخايب  ،اخنراط مجيع اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، العمومية واخلاصة -
 ساعة، موزعة بالتساوي تقريبا بني القطاعني العمومي واخلاص؛ 1463بلغ 
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حيث استمرت يف بث الربامج املخصصة الستضافة ط للخدمات اخلاصة يف هذا املسلسل، االخنراط النشي -
 ؛2015شتنرب  03يوم االنتخابية ممثلي األحزاب السياسية حىت هناية الفرتة 

باملائة  35، مقابل جمموع مداخالت األحزاب السياسية باملائة من 45بلوغ أحزاب األغلبية الربملانية نسبة  -
مع تسجيل تفاوتات هبذا اخلصوص  ،لألحزاب غري املمثلة يف الربملانباملائة  20رضة الربملانية، وألحزاب املعا

بني اخلدمات العمومية واخلاصة. هذا يف الوقت الذي منحت فيه خدمة عمومية واحدة وأخرى خاصة 
 الكلمة لالئحة مستقلة؛

نساء، أي  105ضمنهم  ساعة، 97خدمة، ملدة  22الكلمة يف  األحزاب السياسية ليممثمن  468تناول  -
، مع اإلشارة إىل أن احلجم الزمين ملداخالهتن توزع مناصفة تقريبا بني القطاعني العمومي باملائة 22ما يعادل 
 واخلاص؛

باملائة من احلجم الزمين اإلمجايل  19ذات البعد اجملايل احمللي األحزاب السياسية،  ممثليبلوغ نسبة مداخالت  -
باملائة. أما القضايا ذات البعد  3داخالهتم، يف حني بلغت نسبة القضايا ذات الصلة باجلهات نسبة مل

 باملائة؛ 78 اجملايل الوطين، فبلغت نسبتها

تغطية  2628عمومية وخاصة، طيلة الفرتة االنتخابية، ما جمموعه ، وتلفزية إذاعيةخدمة  36ختصيص  -
هي كالتايل: التشريعات والقوانني املؤطرة  ،مت تصنيفها أثناء التتبع إىل عشرة مواضيع مركزية ،إعالمية

لالنتخابات ولعمل اجلماعات الرتابية، التدبري واملساطر اإلدارية والتقنية لسري العملية االنتخابية، تقدمي 
شاركة السياسية للنساء، تطلعات أنشطة وبرامج األحزاب السياسية، دعم املشاركة السياسية للمواطن، امل

املواطنني ورهانات االنتخابات، شكايات املواطنني حول تسيري الشأن احمللي، حصيلة تدبري الشأن احمللي، 
 ؛إعاقةوي ذاألشخاص الت اجلماعات الرتابية ومشاركة مؤه

 :الفئات التاليةتناول متدخلني الكلمة يف جمموع هذه التغطيات، موزعني على  -

  باملائة منها، ركزوا بالدرجة األوىل، على التشريعات والقوانني  37اخلرباء واألساتذة اجلامعيون يف
 املؤطرة لالنتخابات ولعمل اجلماعات الرتابية؛

  باملائة، حيث ركزوا أساسا على تقدمي أنشطة وبرامج أحزاهبم؛ 23الفاعلون السياسيون يف 
  ساسا عن مالحظاهتم وانتقاداهتم للتسيري احمللي وانتظاراهتم باملائة، حيث عربوا أ 12املواطنون يف

 من اجملالس املنتخبة؛
  نات باملائة، حيث عربوا خصوصا عن تطلعات املواطنني ورها 11الفاعلون اجلمعويون يف

 االنتخابات احمللية واجلهوية.
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غري تلك  ات أخرى من املتدخلني، أو تضم فئفئةيف حني توزع الباقي بني تغطيات تضم متدخلني ميثلون أكثر من 
 . املشار إليها أعاله

 أما على مستوى اجلزء الثاين، فسجل ما يلي:

استضافة خدمات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة مجيع األحزاب املشاركة يف االنتخابات بدون استثناء  -
الكلمة يف خدميت شركة زبا ح 12أحزاب تقدمت باسم حتالف حزيب(، مقابل تناول  3حزبا من بينها  32)

 خاصة على حدة؛حزبا يف كل خدمة  28و 6القناة الثانية، وما بني  صورياد

باملائة من احلجم الزمين  40عموما ومشاركتهن السياسية خصوصا، نسبة  النساءبلوغ موضوع حقوق  -
 2املوضوع  جملموع مدة تناول الكلمة من طرف ممثالت األحزاب السياسية، يف حني مل تتجاوز نسبة هذا

باملائة لدى الفاعلني  13باملائة لدى اخلرباء واألساتذة اجلامعيني، و 5باملائة يف مداخالت املواطنني، و
 اجلمعويني؛

عدم ثبوت عموما، إشارة اخلرباء واألساتذة اجلامعيني املعروفني بانتمائهم احلزيب، أثناء تدخالهتم، إىل  -
 من التوصية املذكورة؛  7، طبقا ملقتضيات املادة هاوصريح عن مواقفكل مباشر أحزاهبم باالسم أو تعبريهم بش

السمعية البصرية العمومية واخلاصة، يف بعض نشراهتا أو براجمها خالل الفرتة  اخلدماتأغلب  تناول  -
القناة الوحيدة اليت استعملت كانت األوىل   إىل أن مع اإلشارةقضايا األشخاص ذوي إعاقة،  ،االنتخابية

 اإلشارة يف برنامج واحد لتسهيل ولوج هذه الفئة إىل الربامج.لغة 

 
 السمعية البصرية المضامينتقنين  -4

حبكم الكم اهلائل من الربامج املبثوثة من طرف اخلدمات اإلذاعية والتلفزية اليت تدخل يف إطار عملية التتبع ومطابقة 
لعمل، يصعب على اهليأة العليا ضمان مراقبة شاملة مدى احرتامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا ا

ارتأت اعتماد تتبع يستهدف برامج حمددة أخذا بعني االعتبار نوعها وصنفها أو طبيعة املواضيع  ،لكافة الربامج. لذا
الورقية منها واإللكرتونية،  ،كما يتم أيضا االستئناس بالصحافة الوطنية  اليت تعاجلها أو مجهورها وكذا نسبة تتبعها.

 كمصدر يثري االنتباه إىل خروقات حمتملة من طرف وسائل االتصال السمعي البصري.
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 عدد ساعات البث من البرامج التي قامت:  13 جدول رقم
 201541-2013الهيأة العليا بتتبعها خالل الفترة 

 عدد الساعات السنة
2013 3080 
2014 3052 
2015 4851 
 10983 المجموع

 

لى كفاءة أطرها واستجابة على تطوير أنظمة معلوماتية اعتمادا بشكل حصري ع ،عملت اهليأة العليا منذ إحداثها
 ربامج.حلاجياهتا يف جمال التقنني، متكنها من االضطالع على حنو أمثل، مبهمة تتبع هذه ال

 الذي يضم التفرعات التالية: (HMS: HACA MEDIA SOLUTIONSيف هذا اإلطار، مت وضع نظام ) 

 HMS ACQUISITION)) :  ميكن وبشكل مسرتسل، من استقبال وتسجيل وختزين وأرشفة
اهلرتزية  والتلفزية وأ.إم .إماإلشارات السمعية البصرية الوطنية رقميا )الربامج اإلذاعية على موجات إف

ا )الرباط( أو بعيدا عنه بباقي سواء كانت ملتقطة مبقر اهليأة العلي ،والفضائية( أو األجنبية )الفضائية(
تبع وتسجيل جمموع تاملناطق على جمموع الرتاب الوطين. وقد صمم على شكل وحدات متنحه إمكانية 

  السنة؛ساعة يف 500.000 ساعة وطيلة أيام األسبوع، أي ما يعادل تقريبا 24/24الربامج 

 (HMS MEDIATHEQUEميكن :)  و أمن الولوج إىل الربامج السمعية البصرية ببث مباشر
إرساهلا حنو استعماالت عن طريق احلل املعلومايت املشار إليه أعاله، خالل سنتني ماضيتني و  مسجل،
 أخرى؛

  (HMS ECHANT)42 يسمح بالتحليل والتتبع الكمي للربامج السمعية البصرية املسجلة بنظام :
ى منهجيات إحصائية )نظرية استقراءات الرأي( من أجل احتساب احلجم عينة ديناميكي، اعتمادا عل

 الزمين لبث خمتلف أصناف الربامج )بسقف وفارق ثقة حمددين(؛

                                                           
ملداخالت الشخصيات العمومية يف اخلدمات رية اليت تكون موضوع البيانات الدو واجملالت اإلخبارية دون احتساب نشرات األخبار والربامج احلوارية  41

 السمعية البصرية.
 .29819 حتت رقم 2008 أكتوبر 3 بتاريخ مسجل باسم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري لدى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية 42
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 (HMS PLURALISME)43من احتساب مدة تدخالت الشخصيات السياسية والنقابية  : ميكن
حسب معايري خمتلفة )انتماء واملهنية على اخلدمات السمعية البصرية الوطنية، العمومية واخلاصة، 

املتدخل، طبيعة الربنامج، اللغة املستعملة، املوضوع املناقش...(، كما ميكن من تقدمي املعطيات الكمية 
 46.06رقم  األعلى والكيفية الضرورية للتحقق األوتوماتيكي من احرتام املعايري احملددة يف قرار اجمللس

بشأن قواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف  2006شتنرب  27الصادر بتاريخ 
 خدمات االتصال السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات؛

  (HMS MANQUEMENT/INFRACTION يسهل عملية تتبع ومراقبة بعض اجلوانب :)
ة ومحاية مة اإلنسانيوالكرا لربامجاملركبة يف مضامني الربامج، خصوصا تلك املتعلقة بأخالقيات ا

 ثائق امللفات.و اجلمهور الناشئ، عرب إدماج تطبيقات إجرائية مثل تتبع الشكايات أو أرشفة 

جتدر اإلشارة إىل أن هذا النظام املعلومايت املالئم حلاجيات تقنني االتصال السمعي البصري، وضعته اهليأة العليا 
 . 44ستفادة من خدماتهرهن إشارة جمموعة من هيئات التقنني األوربية واإلفريقية لال

 الكمية للبرامج االلتزامات 1.2

  لسمعي البصريالكمية للشركات الوطنية لالتصال ا االلتزامات خاللالخدمة العمومية من 

يف إطار املصلحة العامة، مهام املرفق العمومي املتمثلة تتوىل الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي، 
. وتشكل دفاتر حتمالهتا آلية مركزية لتجسيد مفهوم اخلدمة اإلعالم والثقافة والرتبية والرتفيهيف االستجابة حلاجيات 

حترص اهليأة العليا أثناء مصادقتها على هذه الدفاتر بعد إعدادها من طرف احلكومة، على تكريس  ،العمومية. لذا
 .45وتقوية املبادئ وااللتزامات املتعلقة هبا

 12.14 و 12.13، لقراريه رقم 2012مارس  29بتاريخ  اجمللس األعلى سواء أثناء إصدارهحرص ، اإلطاريف هذا 

على دفرتي التحمالت اجلديدين لكل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة  القاضيني على التوايل باملصادقة
املتعلقني بتعديلهما،  12.24 و 12.23 لقراريه رقم  حني إصداره 2012أكتوبر  10القناة الثانية، أو بتاريخ  صورياد

على تدقيق مرجعية أهداف ومهام اخلدمة العمومية، خاصة على ضوء املستجدات الدستورية، وتقوية حضور وإشعاع 
                                                           

 .82981حتت رقم  2008أكتوبر  3 بتاريخ لدى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةلالتصال السمعي البصري مسجل باسم اهليأة العليا  43
 .انظر احملور املتعلق بالتعاون الدويل 44
ة العليا لالتصال السمعي البصري وتنشر أبإعداد دفاتر التحمالت وتصادق عليها اهليتقوم احلكومة على أن " 03.77من القانون رقم  49ملــادة تنص ا 45

السمعي البصري العمومي والسيما منها تلك املتعلقة مبهامها يف إطار املرفق وحتدد دفاتر التحمالت التزامات الشركات الوطنية لالتصال  باجلريدة الرمسية.
ة العليا لالتصال السمعي أتقوم اهلي ،(2002 غشت 31) 1423من مجادى اآلخرة  22الصادر يف  1.02.212طبقا ألحكام الظهري الشريف رقم  العام.

 ."صري العمومي لبنود دفرت حتمالهتاالبصري مبراقبة احرتام الشركات الوطنية لالتصال السمعي الب
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اإلنتاج السمعي البصري الوطين، وتطوير قواعد احلكامة اجليدة واإلنصات للمواطن، وإشراك اجلمهور يف تقييم 
ن شأهنا مواكبة لقرب يف اخلدمات السمعية البصرية املخصصة لذلك، خاصة تلك اليت مالربامج، وتعزيز مبدأ ا

 اجلهوية املوسعة.

من جهة أخرى، ووعيا منه بضرورة عدم تدبري املرحلة االنتقالية اليت واكبت تنفيذ دفاتر التحمالت اجلديدة على 
لى تعديلني آخرين يهمان دفرتي حتمالت أيضا ع األعلى حساب اإلنتاج السمعي البصري الوطين، صادق اجمللس

طلب السيد رئيس احلكومة املؤرخ  يقناة الثانية واللذين كانا موضوعالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد ال
، مما مكن وبصفة انتقالية، من متديد 73واملادة  204، ويتعلق األمر على التوايل، بكل من املادة 462013مارس 14يف 

، ملواصلة بث الربامج املتعلقة هبا يف حدود أجل 2012دجنرب  31عقود إنتاج برامج التدفق، اليت انتهى مفعوهلا يف 
 ، باستثناء برامج شهر رمضان من نفس السنة.2013شتنرب  30أقصاه 

تر حتمالت املتعهدين العموميني جمموعة من االلتزامات يف هذا اإلطار، وتفعيال ملهام اخلدمة العمومية، تضمنت دفا
، موزعة على عدة جماالت، من قبيل الربامج اخلاصة باملرأة والشباب 47الكمية للربامج ضمن شبكتها املرجعية

زيز واألطفال والنقاش السياسي والقضايا اجملتمعية والرتبية الدينية والنشرات اإلخبارية...، إىل جانب إشارهتا إىل تع
مقومات اهلوية الوطنية والتنوع الثقايف واللغوي للمجتمع املغريب من خالل  التنصيص على اللغتني العربية واألمازيغية 
وتشجيع اللهجات احمللية، ودعم اإلنتاج الوطين عرب فتح اجملال أمام الشركات الوطنية إلنتاج برامج خمتلفة يف إطار 

 تعاقدات مع القنوات العمومية. 

 :ةركة الوطنية لإلذاعة والتلفز الش
وبعد مطابقتها  2014فزية برسم سنة خلمس قنوات إذاعية وتلللهيأة العليا تبعا للنتائج املستخلصة من التقارير الكمية 

ينها على اخلصوص، بث برنامج بالتزامات، من  9مع التزاماهتا الواردة يف دفرت حتمالهتا، سجل عدم وفاء األوىل بـ
صة ببث برامج باللغة األمازيغية.  خاص بفئة املراهقني وبرنامج لتعليم األمازيغية، إىل جانب عدم احرتام النسبة اخلا

ني األعمال السينمائية بكما مت تسجيل عدم بث أفالم الرسوم املتحركة، ووجود تقارب كبري على مستوى النسبة 
ضعف الفئة الثانية ثل الفئة األوىل فزية املغربية ونظريهتا األجنبية، رغم أن دفرت التحمالت يشري إىل وجوب أن متوالتل

 يوميا.

                                                           
 .2013الصادران بتاريخ فاتح أبريل  13.06و 13.05قرارا اجمللس األعلى رقم  46
ما بني الرابعة بعد الزوال والواحدة صباحا خالل شهر رمضان، وما بالنسبة للمتعهدين العموميني كما هي حمددة يف دفاتر حتمالهتم: لشبكة املرجعية ا 47

عشرة زواال والواحدة صباحا خالل الفرتة الصيفية، وما بني السادسة والنصف صباحا والثامنة والنصف صباحا وما بني الثانية عشرة زواال  بني الثانية
 ومنتصف الليل يف باقي أيام السنة، وما بني التاسعة صباحا ومنتصف الليل يوم األحد وأيام العطل املدرسية.
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واجهة مدة البث اليت وتربز يف ال التزامات منصوص عليها يف دفرت التحمالت. 8أما قناة متازيغت، فبدورها مل تلتزم بـ
انب عدم بث برنامج لتعليم ساعة، إىل ج 24م، يف حني أن االلتزام يشري إىل ساعات يف اليو  10مازالت مل تتجاوز 

د والثقافة واألحداث اجلهوية، وعدم اللغة العربية وآخر موجه للجالية املغربية وبرامج إخبارية موضوعاتية هتم االقتصا
االلتزام ببث نشرة باألمازيغية  عدماحرتام نسبة الربامج الدينية وسط الشبكة اليومية للقناة. وإذا كان يبدو مربرا 

ئة من براجمها باللغة العربية واللسان املاب 11ببث  ،املعيارية، فإن النتائج أوردت اكتفاء القناة يف إطار التنوع اللسين
 .املائة املنصوص عليها يف دفرت التحمالتب 20الصحراوي واللهجات املغربية من أصل 

ية ما يتعلق بنسبة الربامج الدين باستثناء ،مل التزاماهتاجملاإلذاعة الوطنية  احرتامفسجل أما على مستوى اإلذاعات، 
حكايات من الرتاث وأعمال وبرامج اإلبداعات الفنية، حيث مل تلتزم ببث منتظم ملسرحيات و  وسط الشبكة اليومية

خلصوص، مدة البث اليت مل تتعد لى االتزامات، من بينها ع 5ختييلية مغربية. أما اإلذاعة األمازيغية، فلم تلتزم ب 
احرتام االلتزام اخلاص  ساعة، وبث برنامج يومي خاص بالنقاشات الربملانية، إىل جانب عدم 24ساعة من أصل  16

باملائة من  5.5لبث لإلذاعة )ببث الربامج الدينية سواء على مستوى العدد أو على مستوى النسبة املئوية من مدة ا
بث برنامج يربز املؤهالت السياحية التزامني، يتعلق األول ب إذاعة الرباط الدوليةبدورها مل حترتم املائة(. ب 10أصل 

 50من أصل باملائة  25املوسيقية ) والفرص االستثمارية للمغرب، أما الثاين فيهم نسبة املوسيقى املغربية وسط الربجمة
 باملائة(.

 الثانية:شركة صورياد القناة 
 "التثقيف عرب الربامج احلوارية والوثائقيةو لقرب واجلهوية والنقاش العمومي لقناة " الثانية القناة التلفزية على الرغم من أن

مج أسبوعي يعىن بالشأن العام من دفرت حتمالهتا(، فقد سجل عدم التزامها ببث نشرة جهوية يومية وبرنا 19)املادة 
اخليال ذات اإلنتاج الوطين  قناة ببعض املواد اخلاصة بربامجالراهن اجلهوي. إىل جانب ذلك، سحجل عدم التزام ال

د التزمت جبل التزاماهتا "، فقدوزمي"لراديو برنامج يعىن بالعلوم والتكنولوجيا من إنتاج داخلي. أما بالنسبة وبث 
 الكمية.

دفرتا حتمالت كل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية قد نصا  إذا كانمن جهة أخرى، و 
على قنواهتما وفق ترتيب معني، فإن املالحظ هو عدم انضباطهما هلذا  48برنامج الوسيطبشكل صريح على بث 

ص عليها، إىل جانب عدم بث "فاألوىل" ال تبث الربنامج سوى مرة واحدة يف الشهر عوض مرتني املنصو  .االلتزام
، على قناة "متازيغت" واإلذاعتني "الوطنية" من دفرت حتمالهتا 195نفس احللقة، كما تنص على ذلك املادة 

يبثان  ،، وهي امللزمة ببث حلقتني يف الشهر2013و"األمازيغية". أما "القناة الثانية"، فأوقفت بث الربنامج منذ سنة 
                                                           

 من الدستور.  156الدستورية املشار إليها يف الفصل  مرجعيته يف"الوسيط"  مبؤسسة اخلاص القانوين املقتضى قيمة تربز 48
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مت توجيه استفسار هلا هبذا اخلصوص بتاريخ وقد  من دفرت حتمالهتا. 64دوزمي" وفق املادة "راديو بشكل متزامن على 
، أجابت عنه القناة بتقدمي جمموعة من املعطيات اليت حالت، حبسبها، دون احرتام هذا االلتزام طبقا 2015ماي  28

، "هتيب بشركة 2015أكتوبر  19الة بتاريخ ملا تقتضيه املادة املشار إليها. بناء عليه، قرر اجمللس األعلى توجيه رس
 صورياد القناة الثانية للعمل على جعل البنية الرباجمية للقناة تتضمن برناجما للوساطة داخل أجل شهر". 

 اإلذاعية الخاصة للخدمات البرامجية هوياتال 

تراخيص جملموعة من اإلذاعات اخلاصة على حنو يضمن للمستمع املغريب فضاء  2006منحت اهليأة العليا منذ سنة 
الواردة يف دفاتر حتمالهتا،  إذاعيا متنوعا يستجيب حلاجياته. ورغم طابعها اخلاص، فإن بعض التزاماهتا املضامينية

لك أن جل اإلذاعات . ذ03.77واردة يف القانون رقم  تتقاطع نسبيا مع مبادئ ومهام اخلدمة العمومية كما هي
ملزمة بتشجيع االنسجام االجتماعي والتضامن الوطين وبث اإلنذارات الصادرة عن السلطات العمومية والتصرحيات 
الرمسية، إىل جانب االلتزام بكل ما يتعلق باألمن العام والسالمة وصحة األشخاص واحرتام التعددية. ويتمحور 

عامة وإخبارية وجهوية واقتصادية وموسيقية ورياضية وذات عالقة بالعامل  حول برجمة موضوع هذه اخلدمات اإلذاعية
القروي والوساطة واحلياة اجلمعوية والصناعة التقليدية واألدب والثقافة. يف هذا اإلطار، حرصت دفاتر حتمالت 

ب مئوية ، من خالل نس49الرباجميةاإلذاعات اخلاصة على توضيح موضوع كل خدمة إذاعية بشكل حيدد هويتها 
 ، مع حتديد نسب إضافية هتم الربامج املتنوعة واملوسيقية.50حمددة ضمن شبكتها املرجعية

، بناء على االلتزامات 201451وتبعا للنتائج املستخلصة من التقارير الكمية للخدمات اإلذاعية اخلاصة برسم سنة 
اليت احرتمت هويتها الرباجمية كما هو ذاعية فقط، هي اإلدمات بعض اخلالواردة يف دفاتر حتمالهتا، سجل أن 

 منصوص عليها يف هذه الدفاتر.

لتقييم الوضعية احلالية  دراسيا داخليا يوما 2015دجنرب  03عقد اجمللس األعلى يوم  وللوقوف على هذه االختالالت،
لقضايا ذات الحقا قراراته بشأن بعض ا ملتعهدي االتصال السمعي البصري واستخالص النتائج اليت ستستثمرها

                                                           
إم بطلب منها، حيث أضيفت يف املادة .ينا إفد، القاضي بتعديل دفرت حتمالت م15.57قراره رقم  2015يوليوز  10بتاريخ اجمللس األعلى أصدر  49
أن املتعهد خدمة إذاعية عامة للقرب، تتمحور حول العامل القروي والفالحي بتغطية متعددة عبارة "الفالحي"، لتصبح على الصيغة التالية " منه 4

 ".اجلهات
اخلامسة صباحا إىل غاية اليت حتتسب فيها الشبكة املرجعية ابتداء من الساعة  1من الساعة السادسة صباحا إىل منتصف الليل، باستثناء إذاعة ميدي  50

 منتصف الليل.
ثانية  3.600بواقع  (Échantillonnage)، 2014خالل الفصل األول من سنة بالعينة مت استخالص هذه النتائج من خالل اعتماد عملية املعاجلة  51

مارس، كازا إم. إف. إم(. وبعدما مت التأكد راديو إذاعات خاصة )لوكس راديو، مدينا إف. إم.، أصوات، شذى إف. إم.،  6يف ثالثة أشهر ملا جمموعه 
ثانية يف أسبوع ال ميس بالنتائج احملصل عليها، متت معاجلة برجمة اإلذاعات اخلاصة املتبقية وفق هذه العينة )ميد راديو،  900من أن تقليص العينة إىل 

 (. -ثالث إذاعات-، شبكة إذاعات إم. إف. إم -إذاعاتأربع -، هيت راديو، شبكة إذاعات راديو بلوس 1أطالنتيك، كاب راديو، ميدي
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الطابع اهليكلي، ومنها على اخلصوص األمناط أو النماذج االقتصادية للمتعهدين وتأثرياهتا على هوياهتم الرباجمية. 
وهو ما يستدعي فتح اجملال العتماد رؤية مشولية لتقييم اجملهودات املبذولة وتأثريها على مدى التزام املتعهدين 

تفاديا للوضعيات  لوضعية العامة للقطاع، وكذا تطور كل متعهد على حدة،على ضوء ا مبقتضيات دفاتر حتمالهتم
املتقطعة أو التجزيئية ومدى تأثريها على التقييم املوضوعي، وبالتايل على مالءمة وجناعة املبادرات اليت ستقوم هبا 

 اهليأة العليا.

 االتصال اإلشهاري 2.4

عض املتعهدين بقرارا يتضمن جزاءات جتاه  23 ما جمموعه ،2015-2013خالل الفرتة  األعلى أصدر اجمللس
وكذا بناء على  ،صال اإلشهاريبسبب اإلخالل باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باالت العموميني واخلواص

مالية  عقوبات 5رات وإنذا 7تصديات تلقائية من طرف اهليأة العليا هبذا اخلصوص. توزعت هذه القرارات بني 
عهدين خبصوص احلاالت املتوذلك بعد توجيه طلبات توضيح إىل  ،لفت انتباه أو إعذار الةرس 11اإلضافة إىل ب

 يلي: وتتمثل هذه القرارات يف ما وتلقي أجوبة عنها، إعماال ملبدأ "حق الدفاع". املعنية

  بسبب اإلخالالت التالية: واإلعذار االنتباهرسائل لفت 

  ؛اخلاصة(ة و ع مناصفة بني اخلدمات العموميرسائل تتوز  8) عنهبث اإلشهار غري املعلن 

 تني(؛)رسالتان يف حق خدمتني عمومي خرق االلتزامات الكمية املتعلقة باإلشهار 

 حق متعهد عمومي(.يف)رسالة واحدة  خرق االلتزامات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالرعاية  

 بسبب اإلخالالت التالية: اإلنذارات 

  املتعلق باالتصال السمعي  03.77 من القانون رقم 2كما عرفته املادة   اإلشهار غري املعلن عنهبث
البصري، بعدما تضمنت بعض الربامج تقدميا صرحيا بالصوت أو الصورة لكيانات جتارية، وبطريقة 

موجهة الجتذاب اجلمهور باستعمال عبارات أو مشاهد ذات طبيعة تروجيية هلا، أو  ،مقصودة
 ؛52يف سياق من شأنه أن يوقع اجلمهور يف اخلطإ حول طبيعة العرض ملنتوجاهتا أو خدماهتا،

                                                           
 .2013يوليوز 18 يف الصادر 13.19رقم  اجمللس األعلىقرار  52

 .2014أبريل  10 يف الصادر 14.05رقم  اجمللس األعلىقرار 
 .2014 أكتوبر 22لصادر يف ا 14.21رقم  اجمللس األعلىقرار 
 .2015 مارس 05 يف الصادر 15.15 رقم اجمللس األعلىقرار 
 .2015شتنرب  10يف  الصادر 15.55رقم  اجمللس األعلىقرار 
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  من  66 وهو ما متنعه املادة ،والتلفزية اإلذاعية اإلخبارية النشرات خالل إشهارية خطاباتبث
 .53املتعلق باالتصال السمعي البصري 03.77 القانون رقم

 التالية:بسبب اإلخالالت  العقوبات المالية 

  متنع دفاتر حتمالت املتعهدين كل شعار إشهاري خرق املقتضيات التنظيمية املتعلقة بالرعاية: حيث
 أو كل تقدمي ذي طابع تربيري خلدمات ومنتوجات الراعي، الذي جيب التعريف حبضوره بوضوح،

 ؛54يف بداية الربنامج املرعي و/أو يف هنايته ،بصفته هاته

 بشروط إدراج اإلشهار التالية: احلّد األقصى للمدة الزمنية رق املقتضيات التنظيمية املتعلقة خ
احلّد األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني ، اإلمجالية للوصالت اإلشهارية خالل ساعة مسرتسلة

 ، إدراج اإلعالنات اليت تستويف شروط اإلشهار55إشهاريتني، احلّد األقصى لكل وصلة إشهارية
 .56غري التجاري ضمن الوصالت اإلشهارية

شاريع السكن جتدر اإلشارة، إىل أنه بناء على طلب حكومي خيص ختفيض تكاليف الوصالت اإلشهارية مل
اإلمجالية املخصصة للوصالت  االجتماعي، واليت كانت شركة صورياد القناة الثانية تعتزم عدم احتساهبا ضمن املدة

، ختربها 2013غشت  13بتاريخ  ه األخرية رسالةاإلشهارية كما حددت يف دفرت حتمالهتا، وجهت اهليأة العليا إىل هذ
 املدد احملددة لإلشهار التجاري. بأهنا تعمل على احتساب هذه الوصالت ضمن إمجايل

 

                                                           
 .2013 يونيو11 يف الصادر 13.18رقم  اجمللس األعلىقرار  53

 .2015 يونيو 11الصادر يف  15.19 رقم اجمللس األعلىقرار 
 .2013يونيو  04الصادر يف  13.17رقم  اجمللس األعلىقرار  54
 حتساب:االمنهجية 55

 .االلتزام هذا احتساب عند والنهاية البداية جنرييك إدراج يتم ال. إشهارية وصلة وهناية بداية جنرييك بني الفاصلة املدة هي: إشهارية لوصلة القصوى املدة
 الوصلة بداية جنرييك بداية غاية إىل اإلشهارية الوصلة هناية جنرييك هناية من ابتداء املدة هذه احتساب يتم: إشهاريتني وصلتني بني القصوى املدة

 .املوالية اإلشهارية
 اإلمجالية املدة تتجاوز أال أساس على ساعة، إليها تضاف إشهارية وصلة أول من ابتداء املدة هذه احتساب يتم: مسرتسلة ساعة يف القصوى املدة

 (.   الثانية القناة: مثال) مسرتسلة ساعة يف دقيقة 18 اإلشهارية للوصالت
 .2013 أكتوبر 10الصادر يف  13.27رقم  األعلىاجمللس قرار  56

 .2013أكتوبر  10الصادر يف  13.28رقم  اجمللس األعلىقرار 
 .2014يوليوز  22الصادر يف  14.12رقم  اجمللس األعلىقرار 
 .2015أكتوبر  27يف  الصادر 15.59رقم  اجمللس األعلى قرار
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 :ضبط مستوى صوت الوصالت اإلشهارية 

 يت.يف 1ميدي  وشركة الثانية القناة صورياد وشركة والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة حتمالت دفاتر ملقتضيات طبقا
 املتعهدين إىل تذكريية ئلرسا ،2015سنة  العليا اهليأة وجهت اإلشهارية، الوصالت لبث العامة بالشروط املتعلقة
 للوصالت الصوتية ياتاملستو  جلعل ،2016يونيو  فاتح يتعدى ال أجل داخل الضرورية التدابري الختاذ الثالثة

 مستوى على املشاهدين احةر  ضمان شأنه من مما هلا، احملاذية الربامج مستويات مع منسجمة تبثها اليت اإلشهارية
 .االستماع

الصوتية للوصالت اإلشهارية خالل شهر  جتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء مت بناء على عملية قياس للمستويات
وقد  ملقتضيات دفرت حتمالت الشركات املذكورة ذات الصلة. ، وذلك للوقوف على مدى مطابقتها2014رمضان 

أن املستويات الصوتية  ،"UIT-R BS 1770"لتوصية االحتاد الدويل لالتصاالت أظهرت القياسات املنجزة طبقا
 .تسبقها واليت تليها للوصالت اإلشهارية املبثوثة تتجاوز مستويات الربامج اليت

 تصنيف الجزاءات المتعلقة باالتصال اإلشهاري والمتعهدين المعنيين بها:  14 جدول رقم

 الجزاءات
عددها سنة 

2013 
عددها سنة 

2014 
عددها سنة 

2015 
 المتعهدون المعنيون

 خواص عموميون
 1 4 1 1 3 عقوبة مالية

 4 3 3 2 2 إنذار
 4 7 3 3 5 انتباه/إعذارلفت 

 9 14 7 6 10 المجموع
 

 األخالقيات  3.4

جتاه بعض املتعهدين  يتضمن جزاءات ،قرارا 51ما جمموعه  2015-2013خالل الفرتة  األعلى أصدر اجمللس
العموميني واخلواص بسبب اإلخالل باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باألخالقيات أو مبجاالت أخرى يف 
عالقتها باالتصال السمعي البصري، بناء على تصديات تلقائية من طرف اهليأة العليا هبذا اخلصوص، وبعد تسجيلها 

رسالة لفت انتباه أو إعذار، وذلك  17إنذارا و 34توزعت هذه القرارات بني  بشأن بعض احلاالت. حلاالت عود
بعد توجيه طلبات توضيح إىل املتعهدين خبصوص احلاالت املعنية، وتلقي أجوبة عنها، إعماال ملبدأ "حق الدفاع". 

 حول اخلروقات التالية: وتتمحور القرارات املتخذة
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 يف ما يتعلق  خصوصا مي،العمو  اإلحسان التماس عن لإلعالنات املنظمة القانونية النصوص احرتام عدم
 1الفصل من 1 قطعامل يف عليه منصوص هو كما  للحكومة، العام األمني من بذلك إذن على باحلصول

  العمومي؛ اإلحسان بالتماس املتعلق 04-71 رقم القانون من

  ض أن تتم مراقبتها عدم التحكم يف البث، خصوصا عندما يتعلق األمر حبلقات برامج مسجلة، يفرت
م على تصرحيات ضيوفهم بشكل قبلي قبل بثها، أو عندما ال يبادر منشطو الربامج إىل تسجيل حتفظاهت

 يف حال إخالهلا باملنظومة القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل؛ 

  ييزية ألشخاص بسبب متمن خالل بث عبارات حتقريية أو مهينة أو  الكرامة اإلنسانية،عدم احرتام
 ؛جنسهم أو انتمائهم

 إما بتقدمي املتهمني على أهنم جناة  57عدم احرتام قرينة الرباءة والقواعد املتعلقة بتغطية املساطر القضائية
تزام احلياد املطلوب أو دون تقدمي باستعمال عبارات جتزم بارتكاهبم الفعل املنسوب إليهم، دون ال

الطروحات املتعارضة، أو بالكشف عن صور األشخاص املشتبه فيهم، قبل أن تثبت إدانتهم حبكم 
 قضائي هنائي وفقاً للضمانات اليت يقرها القانون؛

  ائح عريضة من بث مضامني تشكل مساسا باألخالق احلميدة أو العامة من شأهنا خدش شعور شر
 اجلمهور؛

 نظومة الشارات املعتمدة يف م محاية اجلمهور الناشئ، خصوصا عندما ال يتم وضع إشارة تنبيه، طبقا ملعد
ة، أو عندما يتم التطرق تصنيف الربامج، على تلك اليت تتضمن صورا أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوي

 لنزاعات عائلية بني األزواج؛

  لوك من شأنه أن سعلى هنج  ،لفئة من اجلمهورصرحية أو ضمنية،  حتريضيةبث مضامني ذات طبيعة
واستسهاله والتطبيع  يلحق ضررا بالصحة أو بسالمة األشخاص، أو مضامني تنطوي على نوع من العنف

 األحكام الشرعية معه، خصوصا من طرف ضيوف ال تضع خطاباهتم املوظفة مسافة كافية وواضحة بني
 ل أو مطلق؛أو املعطيات العلمية مثال وما هو تعبري جمم

                                                           
من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية يوصي فيها "مبراعاة  توصية تتعلق بتغطية املساطر القضائية 2005 زيوليو  27اجمللس األعلى بتاريخ أصدر  57

وما يرتتب عنه، ووجوب املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة العادلة واملتعلقة بكرامة اإلنسان، خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية التحقيق 
أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو استقالليته وااللتزام بأخالقيات وآداب مهنة إعطاء الكلمة لكل 

 .الصحافة"
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  أو بث مضامني ذات  بالتوازن يف طرح وجهات النظرعدم احرتام التعبري التعددي عن طريق اإلخالل
 محولة إقصائية ضد جمموعة من األشخاص بسبب أفكارهم؛

  متكني املستمعني من معطيات أو معلومات غري صحيحة بشأن مؤهالت ضيوف الربامج أو حول حجم
ع حول موضوع معني، للرأي العام أو لفئة معينة منه أو حول طبيعة الربامج متثيل استطالعات رأي الشار 

 اليت يستدعون للمشاركة فيها؛

 عدم التمييز بني عرض األحداث والتعليق عليها من طرف الصحافيني واملنشطني؛ 

  اإلعالن عنها، دون إخبار اجلمهور بذلك؛ سبقتعديل برجمة 

  عن اخلدمات التيليماتيكية" من خالل اإلعالن"املتعلقة بشروط إدراج  التنظيمية املقتضيات احرتامعدم 
 اإلعالن دون برامج مسابقات، يف املشاركة أجل من القصرية النصية الرسائل الستقبال املخصصة األرقام

 لذلك. املخصص الثمن عن

 : تصنيف الجزاءات المتعلقة باألخالقيات والمتعهدين المعنيين بها 15 رقمجدول 

 الجزاءات
عددها سنة 

2013 
عددها سنة 

2014 
عددها سنة 

2015 
 المتعهدون المعنيون

 خواص عموميون
 23 11 26 4 4 إنذار
لفت 

 انتباه/إعذار
9 4 4 6 11 

 34 17 30 8 13 المجموع
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 الشكايات5- 

، متت معاجلة جمموع الشكايات احملالة عليها خالل سنوات 58من الظهري احملدث للهيأة العليا 4طبقا ملقتضيات املادة 
 أو حفظها.بشأهنا قرارات  األعلى ، وذلك إما باختاذ اجمللس2015و 2014و 2013

 يف ما يلي:املتخذة تتمثل القرارات 

 وكذا مبدأ واملقتضيات اخلاصة بالربجمة  بالتزاماهتا بشأن االستقاللية التحريرية إلخالهلا القناة الثانية إنذار
املؤرخ يف  13.12رقم  علىاأل قرار اجمللسمبوجب ، وذلك ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

 ؛ 2013ماي  13

  ،أمر الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بااللتزام، عند نقل جلسات األسئلة األسبوعية جمللس املستشارين
، امن دفرت حتمالهت 127و 46و 25مبا يف ذلك التوقيت واملدة املتفق عليها، طبقا للمواد  ،إلجراءاتبا

  ؛201459مارس  31الصادر بتاريخ  14.04رقم  األعلى مبوجب قرار اجمللسوذلك 

 طلب السيد رئيس احلكومة النظر يف "خمالفات وترتيب اجلزاءات القانونية يف حق املسؤولني  عدم قبول
سهرة تضمنت مشاهد ذات إحياءات جنسية خملة  2015ماي  29عن بث القناة الثانية ليلة اجلمعة 

ن حيث باحلياء ومستفزة للقيم الدينية واألخالقية للمجتمع املغريب وصادمة لشعور املشاهدين"، وذلك م
 2015.60يوليوز  02يوم  الصادر 15.23رقم  قرار اجمللس األعلىمبوجب الشكل، 

متعهدين بناء على  3 رسائل لفت انتباه إىل 3، 2015- 2013خالل نفس الفرتة  األعلى يف املقابل، وجه اجمللس
 شكايات حول مواضيع خمتلفة.

                                                           
املنفعة العامة،  ميكن أن يتلقى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري من املنظمات السياسية أو النقابية أو اجلمعيات املعرتف هلا بصفة" :4املادة  58

ويبحث، إن اقتضى احلال،  شكايات متعلقة خبرق أجهزة االتصال السمعي البصري للقوانني أو لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري.
كما ميكن للسلطة  ى املخالفة.الشكايات املذكورة ويتخذ يف شأهنا اإلجراء املنصوص عليه يف ظهرينا الشريف هذا ويف القوانني أو األنظمة املطبقة عل

التصال السمعي القضائية أن حتيل إىل اجمللس، ألجل إبداء الرأي، الشكايات املستندة إىل خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بقطاع ا
مر النظر يف املمارسات املخالفة للقانون املتعلق حبرية وجيوز للمجلس أن حييل إىل السلطات املختصة أ البصري والواجب على السلطة املذكورة النظر فيها.

 األسعار واملنافسة. ولنفس السلطات املذكورة أن ترجع للمجلس إلبداء رأيه يف هذا الشأن".
 إلغاء القرار يف املوضوع. 2767موضوع طعن من طرف رئيس احلكومة أمام احملكمة اإلدارية اليت قررت يف حكمها رقم كان القرار  59
منكب، يف إطار مزاولة مهامه واختصاصاته االعتيادية، على دراسة املوضوع يف بعده األوسع، ووفق "اجمللس األعلى البالغ املرفق بالقرار أن أكد  60

ية والتنظيمية اجلاري هبا مقاربة مشولية تراعي مبادئ االستقاللية واحلرية واملسؤولية يف ممارسة املتعهدين على ضوء فلسفة وروح الدستور واملقتضيات القانون
 ."العمل، وتراكمات اهليأة العليا وخمططها االسرتاتيجي
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 شكاية ألحد األسباب التالية: 89مت حفظ ما جمموعه ، من جهة أخرى

  إمكانية للهيأة العليا واليت تتيح  من الظهري احملدث 4للشروط القانونية املتضمنة يف املادة  استيفائهاعدم
يات املعرتف هلا بصفة املنفعة وضع الشكايات أمام اجمللس األعلى للمنظمات السياسية والنقابية أو اجلمع

 العامة؛

  جمال اختصاص اهليأة العليا؛ ضمنكون موضوعها ال يدخل 

 .عدم وجود إطار قانوين أو تنظيمي يؤطر طلبها 

 
 مشتكيةحسب الجهة البعد معالجتها  تصنيف الشكايات التي تم حفظها: 16 رقم جدول 

 المئويةالنسبة  الجهة المشتكية
 % 33 شخص مادي

 %31 جمعية
 %19 حزب
 %8 نقابة

 %6 شركة خاصة
 %3 هيأة حكومية

 %100 المجموع
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 حسب موضوعها التي تم حفظها بعد معالجتها تصنيف الشكايات:  17 جدول رقم
 النسبة المئوية موضوع الشكاية

 %30 تعددية  
 %13 أخالقيات

 %10 إشهار
 %8 تغطية المساطر القضائية

 %7 عدم تغطية نشاط
 %6 مراقبة قبلية للبرامج

 %4 حقوق التأليف
 %4 اإلنسانيةالكرامة 

 %3 التنوع الثقافي واللغوي
 %3 الخدمات التيلماتيكية

 %3 احتجاج على مضمون درامي
 %9 أخرى

 %100 المجموع
 

 جواب أو حقيقة بيان بث طلبات6-

بث بيان حقيقة أو طلب  11، قامت اهليأة العليا مبعاجلة 61من الظهري احملدث للهيأة العليا 5طبقا ملقتضيات املادة 
لعدم  طلبات منها 10حبفظ  األعلى اجمللس يقوم، قبل أن 2015و 2014و 2013عليها خالل سنوات  أحيل جواب

طلب واحد حلزب سياسي من خالل  يف بتهمقابل استيفائها للشروط القانونية املتضمنة يف املادة املشار إليها، 
 . 2014فرباير  04بتاريخ  14.03و 14.02إصدار القرارين رقم  

 
                                                           

ميكن للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت االتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب " :5املادة  61
أو يبدو أهنا ختالف احلقيقة. وحيدد اجمللس األعلى مضمون وكيفية النشر املذكور الذي من كل شخص حلق به ضرر من جراء بث معلومة متس بشرفه 

ي، كما هو يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى احلال، إىل عقوبة مالية يتوىل بنفسه حتديد مبلغها ويقوم بتحصيلها املدير العام لالتصال السمعي البصر 
 ."ولةالشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للد
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 واألذون التراخيص7- 

 التراخيص 1.7

عرب  ،ال السمعي البصريلبث خدمات االتصيعترب الرتخيص النظام القانوين الذي يسمح بإقامة واستغالل شبكات 
هذا النظام باخلدمات التابعة  الشبكة اهلرتزية األرضية أو الساتل أو شبكة الكابل أو أي وسيلة تقنية أخرى. خيتص

 للقطاع اخلاص وال تطبق مقتضياته على القطاع العمومي.

واستغالل  لبات الرخص إلحداثمن الظهري احملدث للهيأة العليا، ط 9الفقرة  3يبحث اجمللس األعلى، مبوجب املادة 
ة والتنظيمية اجلاري هبا منشآت االتصال السمعي البصري ومنح الرخص املتعلقة بذلك، وفقا لإلجراءات القانوني

 العمل.

إلحداث واستغالل خدمات إذاعية  رخص طلبات 9ما جمموعه  2013يف هذا اإلطار، تلقت اهليأة العليا سنة 
 تودع بعد طبقا ملسطرة منح الرتاخيص اجلاري هبا ت ملهبذه الطلبا، مع اإلشارة إىل أن امللفات اخلاصة وتلفزية
طلب معلومات بشأن املتطلبات القانونية  47جمموعه مبا  2015-2013خالل الفرتة كما توصلت   . 62العمل

 طلبا سنة 20و 2013طلبا سنة  14والتنظيمية والتقنية واإلجرائية لالستثمار يف القطاع السمعي البصري الوطين )
مراسلة أصحاهبا لتوضيح حيث متت  ،إحداث خدمة عرب الويب(طلب يتعلق بمنها  ،2015سنة  13و 2014

إلحداث واستغالل خدمات مسعية بصرية  املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل من أجل احلصول على تراخيص
 تلفزية وإذاعية، سواء عرب الشبكة اهلرتزية أو عرب الويب.

صدار اجمللس األعلى قراره من القطاع العمومي إىل القطاع اخلاص عقب إ يفيت. 1شركة ميدي انتقلت يف املقابل، 
نوات قابلة للتجديد ضمنيا س 5املتعلق مبنحها الرتخيص من أجل استمرار استغالل خدمتها التلفزية ملدة  14.07رقم 

 26 يوم بل أن يتم التوقيع، قن القطاع اخلاصم مرتني، بعد إعادة هيكلة رأمساهلا االجتماعي بدخول مسامهني جدد
 .2014ماي  22املؤرخ يف  14.08رقم  لىاألع بقرار اجمللس قرارهعلى دفرت حتمالهتا اجلديد الذي مت إ 2014ماي 

خدمة تلفزية خاصة، ذات توجه وطين ودويل، بربجمة عامة تغلب عليها الربامج  يت.يف 1 ميديوعليه، أصبحت 
 .وعلى الساتل رقميا أرضياتبث ائة على األقل، من جمموع شبكتها، بامل 30اإلخبارية وبرامج املعرفة والثقافة يف حدود 

باملائة على األقل، من جمموع  60متثل  بإعطاء األولوية للموارد البشرية املغربية، على أساس أنيف دفرت حتمالهتا تلتزم 
مستخدميها ممن يتولون وظائف مرتبطة مبهن االتصال السمعي البصري. أما فيما يتعلق باإلنتاج الوطين، فتلتزم 

                                                           
 www.haca.maأنظر املوقع اإللكرتوين للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري  62
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أعمال سينمائية وسلسلتني تلفزيتني كبث  4وثائقيا،  12 أفالم تلفزية، 4، ببث 2015سنويا، ابتداء من فاتح يناير 
 أول.

جعل دفرت التحمالت آلية جتمع،  إىل يت.يف 1التعاقدية اجلديدة بني اهليأة العليا وشركة ميدي  االلتزاماتدف هذه هت
هامها املتعلقة على اخلصوص، باملراقبة معلى حنو مبتكر، بني ثنائية احلرية واملسؤولية. إذ ميكن اهليأة العليا من ممارسة 

يتضمن  ،نفتاح؛ ويف نفس الوقتلية أمثل، يف إطار قيم احلرية والتعددية واالالبعدية للمقتضيات الواردة فيه بفعا
على أن تقوم هذه ، القتصاديجمموعة من االلتزامات تتالءم وطبيعة اخلدمة التلفزية اجلديدة املقدمة ومنوذجها ا

م أجهزهتا مبضامني لتزاااألخرية بوضع ميثاق لألخالقيات وإحداث آليات داخلية متكنها على اخلصوص، من تتبع 
 هذا امليثاق وكذا من التجاوب التفاعلي مع انتظارات املشاهدين.

 األذون 2.7

 مها أو التلفزي أو اإلذاعي للبث اإلذن على احلصول كيفية ،63املواد من جمموعة خالل من 03.77 رقم القانون ينظم
 االنتخابية. احلمالت فرتات خارج منحه صالحية العليا اهليأة ختويل مت حيث معا.

 

 المدة محدودة التظاهرات منظمي رفط من بصرية سمعية برامج بث 

بالبث  ،2014نونرب  27و 2013نونرب  08بناء على طلبيها بتاريخ  والتلفزة،اجمللس األعلى للشركة الوطنية لإلذاعة  أذن
لربامج املهرجان الدويل للفيلم مبراكش بالنمط التناظري انطالقا من حمطة البث "أوكيمدن"، وبالنمط الرقمي  تلفزيال

 29 ، وذلك خالل الفرتة املمتدة مناملعني سلفا للشركة يف احملطة املذكورة الثاين (Multiplex)عدد اإلرسال تعرب م

 .201464دجنرب  13إىل  05 ومن 2013دجنرب  07 نونرب إىل

جمللس الوطين حلقوق مؤقت الستغالل حمطة إذاعية من طرف اذن إنح أصدر اجمللس األعلى قرارا يقضي مب كما
ية للمنتدى الدويل حلقوق ن أجل التغطية اإلعالمم، 2014نونرب وفاتح دجنرب  21الفرتة املمتدة بني  خاللاإلنسان 
 .65مبراكش اإلنسان

                                                           
 .37 املادة إىل 29 املادة من 63
عيني مؤقت لرتدد لفائدة الشركة القاضيان بت 2014دجنرب  01و 2013نونرب  27الصادران على التوايل يف  14.23و .3013قرارا اجمللس األعلى رقم  64

 الدويل للفيلم مبراكش. التغطية التلفزية للمهرجانالوطنية لإلذاعة والتلفزة من أجل 
 .2014 نونرب 20 الصادر يف 14.22 رقم اجمللس األعلى قرار 65
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   TANGER MED PORTلشركة األعلى اجمللس منح، "2014 "مرحبا، ومبناسبة محلة العبور يف سياق آخر

 AUTHORITY ؛ 201466شتنرب  15 الستغالل حمطة إذاعية خالل الفرتة املمتدة من فاتح يوليوز إىل إذنا مؤقتا
 .67األعلى بقرار من اجمللس 2014شتنرب  30إىل غاية بناء على طلب آخر بذلك، وهي الفرتة اليت جرى متديدها 

 68إذنا مؤقتا لنفس الشركة األعلى منح اجمللس، "2015 مبناسبة محلة "العبور الدويل الطرقي، و 2015وخالل سنة 
 10 للفرتة املمتدة من وذلك، خالل نفس السنةبناء على طلب آخر تقدمت به  من أجل استغالل حمطة إذاعية

 .69"2015مبناسبة محلة العبور "مرحبا  2015 أكتوبر 30إىل  02من  رآخ وإذنا ،2015يونيو  30أبريل إىل 
 القافلة مبناسبة إذاعية خدمة استغالل أجل من راديو بلوس لشركة 70إذنا مؤقتا األعلى اجمللس منح أخرى، جهة من

على هامش الزيارة امللكية لألقاليم اجلنوبية مبناسبة  واليت مت تنظيمهااجلنوبية"  األقاليم يف والتنمية التضامن" اإلذاعية
 ثالثةويتعلق األمر ب .5201 جنربد 31 إىل نونرب فاتح من املمتدة للفرتة الذكرى األربعني للمسرية اخلضراء، وذلك

 .مؤقتة يف كل من كلميم والعيون والداخلة» إم.إف «ترددات إذاعية

 المشروط الولوج ذات البصرية السمعية الخدمات 

على  قرارا موزعا 13ما جمموعه  ،2015-2013خالل الفرتة  األعلى بناء على طلبات هبذا اخلصوص، أصدر اجمللس
 التايل:الشكل 

   TV sur"منح اإلذن لشركة "اتصاالت املغرب" من أجل إدماج قنوات تلفزية جديدة ضمن باقتها  -
Mobile ؛71على احملمول" التلفزة 

 ؛72من أجل تسويق الباقة ذات الولوج املشروط "اجلزيرة الرياضية" "تيكرو"لشركة منح اإلذن  -
 ؛73من أجل تسويق الباقة ذات الولوج املشروط "اجلزيرة الرياضية" سينست""  لشركةجتديد اإلذن  -
"اجلزيرة  موروكو"من أجل تسويق الباقة ذات الولوج املشروط املسماة لشركة "أر.أس.يب منح اإلذن -

 ؛74الرياضية"

                                                           
 .2014يونيو  24الصادر يف  14.10رقم  اجمللس األعلى قرار 66
 .2014شتنرب  11الصادر يف  14.15رقم  اجمللس األعلىقرار  67

 .2015 أبريل 02 يف الصادر 15.08 رقم لس األعلىاجمل قرار 68
 .2015 شتنرب 17الصادر يف  15.47رقم  اجمللس األعلىقرار  69
 .2015 أكتوبر 27الصادر يف  15.58رقم  اجمللس األعلىقرار  70
 .2013ماي  13يف  الصادر 13.11قرار اجمللس األعلى رقم  71
 .2013يوليوز  18الصادر يف  13.22رقم  اجمللس األعلىقرار  72
 .2013"يوليوز  18الصادر يف  13.21 رقم اجمللس األعلىقرار  73
 .2013يوليوز  18الصادر يف  13.20رقم  اجمللس األعلىقرار  74
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ضمن باقة "اجلزيرة الرياضية"  من أجل إدراج قنوات تلفزية جديدة أكسس".سي.منح اإلذن لشركة "يب -
 ؛75اليت تسوقها

منح اإلذن لشركة "اتصاالت املغرب" من أجل إدراج خدمات مسعية بصرية جديدة ضمن باقتها   -
"TV ADSL)؛76" )عرض تلفزي عرب الربط الرقمي ذي الصبيب الالمتاثلي 

 TVلشركة "اتصاالت املغرب" من أجل إدراج خدمات مسعية بصرية جديدة ضمن باقتها " منح اإلذن -
sur Mobile"77؛ 

من أجل تسويق باقة "اجلزيرة أكسس" .سي.لشركة "يبالقاضي بتجديد اإلذن  12.20إلغاء اإلذن رقم  -
 ؛78سبورت".إن .اإلذن من أجل تسويق الباقة ذات الولوج املشروط "يبمنحها مقابل  ،الرياضية"

 TVمنح اإلذن لشركة "اتصاالت املغرب" من أجل إدراج خدمات مسعية بصرية جديدة ضمن باقتها " -

ADSL"79؛ 
 " جتديد اإلذن لشركة اتصاالت املغرب من أجل تسويق الباقة ذات الولوج املشروطTV SUR 

80MOBILE؛" 
  81لتسويق باقة"وانا" منح اإلذن لشركةBEIN SPORTS MOBILE؛ 
  82منح اإلذن لشركة اتصاالت املغرب إلدراج قنوات جديدة يف باقتهاTV SUR MOBILE؛ 
 83ت املغرب إلدراج قنوات جديدة يف باقتها منح اإلذن لفائدة شركة اتصاالTV ADSL. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2013أكتوبر  08 يف الصادر-13.26 رقم  اجمللس األعلىقرار  75
 2014يناير  09 يفالصادر  14-01رقم  األعلى قرار اجمللس 76
  2014غشت  07 يفالصادر  14-13رقم  األعلى قرار اجمللس 77
 2014نونرب  20 يفالصادر  14-24 رقم األعلى قرار اجمللس 78
 2014غشت  07 يفالصادر  14-14رقم األعلى قرار اجمللس  79
 .2015يونيو  25الصادر يف  15.24رقم  اجمللس األعلىقرار  80
 .2015 نونرب 23 الصادر يف 15.66 رقم اجمللس األعلى قرار 81
 .2015 نونرب 23 الصادر يف 15.63 قرار اجمللس األعلى رقم 82
 .2015 نونرب 23 الصادر يف 15.62 قرار اجمللس األعلى رقم 83
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                   توزيع األذون المتعلقة بالخدمات ذات الولوج المشروط حسب : 18  جدول رقم
 2015-2013موضوعها 

 العدد الموضوع
 7 إدماج قنوات جديدة

 4 منح إذن جديد
 2 تجديد إذن سابق

 
رسالة إىل "راديو وان إف.إم" خبصوص طلبه املتعلق  2013نونرب  29من جهة أخرى، وجهت اهليأة العليا بتاريخ 

 2013دجنرب  3و 2نونرب و 30باحلصول على إذن لنقل ثالثة برامج إذاعية من مدينة مراكش يف جتاه سويسرا أيام 
، وذلك هبدف الرتويج هلذه الوجهة السياحية وافتتاح خط جوي جديد (ISDN-Marnis)عرب خطوط هاتفية رقمية 

من قانون رقم  14بني مراكش وجنيف، ختربه بأن موضوع طلبه ال يطبق عليه نظام اإلذن كما هو حمدد يف املادة 
 تصاصات اهليأة العليا.من جمال اخ، وبالتايل ال يندرج ض03.77

 
 التقنية والمراقبة الترددات8- 

 تخطيط وتنسيق وتعيين الترددات1.8 

 الوطني التخطيط 

 احلصول خبصوص املتعهدين طلبات دراسة جانب وإىل والتلفزي، اإلذاعي البث ترددات ختطيط عملية إطار يف
 اإلذاعات تغطية نقص لتجاوز تقنية بدراسة 2013 سنة خالل العليا اهليأة قامت اجملالية، لتغطيتها ترددات على

 عن العملية هذه أسفرت املنطقة. وقد هبذه اإلسبانية اإلذاعات تغلغل من وللحد درعة ماسة سوس جبهة الوطنية
 لتشييد استعماهلا أفق يف ايفين وسيدي الصويرة بني األطلسية اجلهة على مواقع 7يف  جديد إف.إم تردد 43 حتديد

 والالسلكية السلكية االتصاالت لتقنني الوطنية الوكالة مراسلة متت املتعهدين. وقد قبل من إذاعي بث حمطات
 مسلسل لبدء لالتصاالت الدويل لالحتاد التابع الراديوية االتصاالت ملكتب تبليغها قصد احملددة الرتددات خبصوص
 خبصوصها. الدويل التنسيق

 للبث التلفزي الرقمي األرضي يف النطاق الرتددي 2006 مراجعة خمطط جنيفويف إطار عملية  ،2014وخالل سنة 
املؤمتر اجلهوي األول للدول العربية حول  لتوصيات اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت تفعيال ميغاهرتز 470-694
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أطلقت اهليأة العليا عملية ختطيط هتدف إىل ختصيص  ،2014ماي  20و 18هذا املوضوع املنعقد يف ديب ما بني 
 أربع قنوات على األقل، يف هذا النطاق، لكل حمطة من شبكة البث التلفزي الرقمي األرضي. 

 الدولي التنسيق 

 الوطنية الرتددات من مهم لعدد الراديوية للمطابقة دراسات أجريت اجملال، هذا يف الدويل بالتنسيق يتعلق فيما
 إسبانيا من لكل املعنيتني دارتنياإل مع ثنائية اجتماعات عقد مت كما  اجلوار، دول من املغرب على عروضةامل واألجنبية
 اليت الرتدداتبشأن  لعلياا اهليأة الحظاتمب مرفقة الدراسات هذه نتائج إرسال مت وقد اخلصوص. هبذا والربتغال

 الراديو. للوائح وفقا التلالتصا الدويل لالحتاد تبليغها قصد املواصالت لتقنني الوطنية الوكالة إىل ،مشلتها
ماع الثنائي لتنسيق الرتددات بني بإلغاء االجتالعليا  فقد مت إخبار اهليأة أما خبصوص التنسيق بني املغرب واجلزائر،

اع الذي كان سيشكل . وهو االجتم2014نونرب  25و 24دينة الرباط يومي الذي كان مربجما انعقاده مب البلدين
ما يفسر حجم املتطلبات  وهذا ،2004بعد اجلمود الذي أصابه منذ سنة سلسل التنسيق البيين للرتددات ملانطالقة 

 اليت كانت مرشحة للتنسيق خالل هذا االجتماع واملتمثلة يف:
 2635  ،"؛ص املغربختمنها  باملائة 89تردداً إذاعياً "إف.إم 
 556  تردداً للتلفزة الرقمية األرضيةTNT، 58 ص املغربختمنها  باملائة. 

  وسحب التردداتتعيين 

 لدن من هبا توصلت اليت الطلبات على بناء الرتددات باستعمال تتعلق القرارات من جمموعةاجمللس األعلى  أصدر
 .املتعهدين

 التايل:على النحو  املتعلقة بتعيني الرتدداتوميكن توزيع القرارات 

 ثالثةو  تردد للبث اإلذاعي "إف.إم" 100يهم تعيني  84قرارا 11 األعلى اجمللس أصدر ،2013خالل سنة  -
 ؛ات للبث التلفزي التماثلي األرضيتردد

                                                           
 "اإلذاعية "راديو ميد القاضي بتعيني تردد متعلق باستغالل اخلدمة 2013يناير  18يف  الصادر 13.01رقم  اجمللس األعلىقرار  84

 عة والتلفزةالقاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذا 2013فرباير  27يف  الصادر 13.02رقم  اجمللس األعلىقرار 
 "إلذاعية "راديو ميداباستغالل اخلدمة القاضي بتعيني تردد متعلق  2013فرباير  27يف  الصادر 13.03رقم  اجمللس األعلىقرار 
   إلذاعية "هيت راديواالقاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013ماي  06يف  الصادر 13.07رقم  اجمللس األعلىقرار 
  "إم.إف شدىة "إلذاعياالقاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013ماي  06يف  الصادر 13.08رقم  اجمللس األعلىقرار 
 بث توسيع أجل من الدولية املتوسط األبيض البحر إذاعة لشركة ترددات بتعيني القاضي 2013ماي  23يف  الصادر 13.09 رقم اجمللس األعلىقرار 

  "1 ميدي راديو" اإلذاعية اخلدمة
  "راديو هيتعية "باستغالل اخلدمة اإلذاالقاضي بتعيني ترددات متعلقة  2013ماي  23يف  الصادر 13.10رقم  اجمللس األعلىقرار 
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 7يهمان تعيني تردد واحد للبث اإلذاعي "إف.إم" و 85قرارين األعلى أصدر اجمللس ،2014خالل سنة  -

 ؛ترددات للبث التلفزي
 010للبث اإلذاعي "إف.إم" و اتردد 17هتم تعيني  86قرارات 7 األعلى أصدر اجمللس، 2015سنة  خالل -

 .تردد للبث التلفزي الرقمي

وطنية لإلذاعة والتلفزة، أصدر الكلي واستجابة لطلب للشركة الاألرضي االنتقال إىل البث الرقمي  وارتباطا مبوضوع
املكون من  1إلرسال رقم القاضي بإعادة تشكيل متعدد او  2015يونيو  11بتاريخ  15.12رقم  قراره األعلى اجمللس

 "،يف.يت 1" و"املغربية" و"ميدي اخلدمات التلفزية "األوىل" و"القناة الثانية" و"الرياضية" و"الثقافية" و"السادسة
 .(HD)الوضوح " عالية املكون من اخلدمات "أفالم" و"تامازيغت" و"العيون" و"األوىل 2ومتعدد اإلرسال رقم 

 تايل:على النحو ال ،فيمكن توزيعها حسب السنوات ،لةغري مشغ تردداتيف ما يتعلق بسحب  أما

االتساع بتشكيل  قرارا يهم سحب تردد واحد للبث اإلذاعي األعلى أصدر اجمللس، 2013خالل سنة  -
 87؛"أ.إم"

                                                           

   "ميد راديوذاعية "القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة اإل 2013يونيو  11يف  الصادر 13.16رقم  اجمللس األعلىقرار 
   "إم.إف شدىاعية "اإلذالقاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013شتنرب  27يف  الصادر 13.25رقم  اجمللس األعلىقرار 
 سات 1 ميدي" العمومي البصري يالسمع لالتصال الوطنية للشركة ترددات بتعيني القاضي 2013نونرب  15يف  الصادر 13.29رقم  اجمللس األعلىقرار 
 لفزةوالتالقاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة  2013دجنرب  09يف  الصادر 13.32رقم  اجمللس األعلىقرار 

 " إم.إف شدىإلذاعية "القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة ا 2014يونيو  23 يفالصادر  14.19رقم  األعلى قرار اجمللس 85
 لتلفزةالقاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة وا 2014أكتوبر  20 يفالصادر  14.17رقم  األعلى قرار اجمللس

  " راديو ميدإلذاعية "القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة ا 2015 أبريل 08يف  الصادر 15.09 رقم األعلىاجمللس قرار  86
 "راديو ميدعية "القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذا 2015ماي  18يف  الصادر 15.11رقم  اجمللس األعلىقرار 
 اخلدمة بث توسيع أجل من الدولية وسطاملت األبيض البحر إذاعة لشركة تردد بتعيني القاضي 2015يونيو  25يف  الصادر 15.22رقم  اجمللس األعلىقرار 

   "1 ميدي راديو" اإلذاعية
 ."ةالثاني القناة-صورياد" لشركة ترددات بتعيني القاضي 2015يونيو  25يف  الصادر 15.25رقم  اجمللس األعلىقرار 
 الرقمية التلفزة خدمات بث شبكة– لفزةوالت لإلذاعة الوطنية للشركة ترددات بتعيني القاضي 2015يونيو  11يف  الصادر 15.13رقم  األعلىاجمللس قرار 

   األرضية
   وس"بل راديو" شبكة ةاإلذاعي اخلدمة باستغالل متعلق تردد بتعيني القاضي 2015نونرب  03يف  الصادر 15.61رقم  اجمللس األعلىقرار 
 "ميد راديو" ةاإلذاعي اخلدمة باستغالل متعلق تردد بتعيني القاضي 2015دجنرب  15الصادر يف  15.68 رقم اجمللس األعلىقرار 

 
  توسط الدوليةالقاضي بسحب تردد لشركة إذاعة البحر األبيض امل 2013فرباير  26الصادر يف  13.04رقم  اجمللس األعلىقرار  87
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اإلذاعي عرب املوجات املتوسطة للبث  ترددا 24 قرارا يهم سحب األعلى أصدر اجمللس ،2014خالل سنة  -
 88؛(VHF)للبث التلفزي التناظري يف النطاق الرتددي العايل اتردد 54و (AM) أ.إم بتشكيل االتساع

 (UHF) للبث التلفزي التناظريترددا  189قرارات هتم سحب  5 األعلى أصدر اجمللس ،2015خالل سنة  -
 89"إف.إم".اإلذاعي للبث وتردد واحد 

، "إم.إف "حمطة بث إذاعي 17موقع هيت راديو بتغيري شركة ل على طلب 90األعلى وافق اجمللسمن جهة أخرى، 
باستهالك الكهرباء وصيانة  وذلك من أجل ضمان تغطية أفضل للساكنة املستهدفة وكذا خفض التكاليف املرتبطة

 املعدات.

تصاالت خبصوص إنشاء حمطة من الوكالة الوطنية لتقنني اال 2013وردا على طلب رأي توصلت به اهليأة العليا سنة 
ل وما ميكن أن تسببه هذه احملطة من رحيية لتوليد الكهرباء يف منطقة طنجة، وبالنظر إىل الفراغ القانوين يف هذا اجملا
قبال التلفزي، ربطت ن حلماية االستاضطرابات لالستقبال التلفزي يف املناطق اجملاورة، واألمهية اليت يوليها املتعهدو 

روع بتوفري احللول التقنية الضرورية اهليأة العليا موافقتها على إنشاء احملطة، بااللتزام القانوين املسبق لصاحب املش
االستقبال التلفزي  فيها على الكفيلة بتحسني جودة استقبال اإلشارات السمعية البصرية يف أي منطقة ينتج التشويش

 بسبب احملطة.

موافقتها من  للحصول على R2I CONSULT s.a.r.lلت اهليأة العليا يف السنة ذاهتا بطلب من شركة كما توص
قد أشارت الشركة و عياض مبراكش.  تربوية، حلساب جامعة القاضي AM/FMأجل استرياد منصة إرسال واستقبال 

نية لتقنني االتصاالت من أجل إىل أن موافقة اهليأة العليا ستمكن من إمتام امللف الذي ستقدمه إىل الوكالة الوط
د املنصة الرتبوية رهني نفس الغرض. ورًدا على الطلب، متت مراسلة الشركة من أجل لفت نظرها إىل كون استريا

، املتعلق بالربيد واالتصاالت 96-24من القانون  4وكالة الوطنية لتقنني االتصاالت وفقا للبند باحلصول على موافقة ال
 إن ارتأت ذلك. وكالة أن تطلب رأي اهليأة العلياميكن للمع اإلشارة إىل أنه 

                                                           
 أ.إم ملوجات املتوسطةاالقاضي بسحب ترددات خاصة خبدمة البث اإلذاعي عرب  2014غشت  07 يفالصادر  14.16رقم  األعلى قرار اجمللس 88

(AM)  وخدمة البث التلفزي التناظري يف النطاق VHF  ةوغري املستغلة من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفز 
للشركة الوطنية لإلذاعة  ةمعين )UHF( القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11الصادر يف  15.14 رقم اجمللس األعلىقرار  89

  .ةوالتلفز 
  .معينة لشركة صورياد القناة الثانية (UHF) القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11الصادر يف  15-15 رقم اجمللس األعلىقرار 
 "يف-يت 1شركة "ميدي لمعينة  (UHF) القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11الصادر يف  15.16 رقم اجمللس األعلىقرار 
غري  UHF ظري يف النطاقالقاضي بسحب ترددات خاصة خبدمة البث التلفزي التنا 2015 مارس 19يف  الصادر 15.07رقم  اجمللس األعلىقرار 

   "ةالقناة الثاني-طرف شركة "صورياد املستغلة من
 اعية "راديو ميد"القاضي بسحب تردد متعلق باستغالل اخلدمة اإلذ 2015 دجنرب 15يف  الصادر 15.67قرار اجمللس األعلى رقم 

 .2015 نونرب 03يف  الصادر 15.60رقم  األعلىقرار اجمللس  90
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 المراقبة التقنية وتتبع االنتشار2.8 

، 2013امت هذه األخرية خالل سنة ق ،مبهمة املراقبة التقنية اليت أوكلها القانون للهيأة العليا األمثل االضطالعبغية 
 ملسطرة اإلدارية اخلاصة باقتناءواستكمال ا ، بتحديد2012 وبعد تشغيل جترييب حملطة منوذجية بالدار البيضاء يف بداية

 إف.إم ات البث اإلذاعيبعد للخصائص التقنية حملطرصد واملراقبة عن ال نظام حاجيات )من أجهزة وإكسسوارات(
 .ة وتطوانطنج ،احلسيمة ،وجدة ،فاس ،العيون ،أكادير ،مراكش ،الرباط يف املدن التسع التالية:

تنقلة للقياس واملراقبة ميدانيا، كما مت أيضا اقتناء وحدة م  ،باملدن املذكورة ، مت تركيب هذا النظام2014وخالل سنة 
 تأهيلها بالوسائل واملعدات الضرورية للقيام بعمليات املراقبة التقنية. مت

عدة مناطق تقنني االتصاالت يف لاملشرتكة بني اهليأة العليا والوكالة الوطنية  للمراقبةإجناز مهام  مت، أخرىمن جهة 
 ، وذلك هبدف:من جمموع الرتاب الوطين

  ينيا" و"قادس"، مت ثالث حمطات إسبانية يف "اللقياس مستوى اإلرسال أو اإلشارات الناجتة عن
 ة؛م" يف كل من طنجة، احلسيمة واجلديدإف.إحمطات "حتديدها كمحطات تشوش على 

  راديو أدفنتيستا"التأكد من إيقاف بث  احملطة اإلذاعية" (Radio Adventista)   اليت تبث برامج
على إثر الشكاية اليت تقدم  ،91تبشريية باللغتني العربية واألمازيغية من جزر الكناري ومدينة سبتة

هبا املغرب إىل اإلدارة اإلسبانية بكون حمطات البث اإلذاعي املذكورة غري مرخصة من طرف احلكومة 
 اإلسبانية وتسبب تشويشا لعدد من احملطات املغربية.

لالتصال  لتقنية باملديرية العامةاللمصاحل ، إال أن املراقبة التقنية املنتظمة 2013احملطة خالل سنة  هذهف بث رغم توق
بالعربية واألمازيغية  برامج تبشريية انمن رصد إذاعتني إسبانيتني تبث 2014، مكنت خالل سنة السمعي البصري

" )اليت مت وقف بثها Radio Adventistaوالفرنسية باجتاه الرتاب املغريب، أثبتت التحريات أهنا تطابق برامج إذاعة "
 .2013 سنةاستعماهلما  املغايرين للرتددين الذين مت توقيف ميغاهرتز 107.0و 107.4 ، باستعمال ترددي(2013سنة 

ذلك، مت إخبار الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وإجناز مهمتني ميدانيتني مشرتكتني من أجل حتديد منابع وعلى إثر 
بث اإلذاعة التبشريية ومدى التشويش الذي تسببه لإلذاعات الوطنية. وكنتيجة للمهمتني، مت حتديد مصادر بث 

يقها بني البلدين وكذلك ماهية التشويش الذي تتعرض هذه اإلذاعة والتأكد من الرتددات املستعملة واليت مل يتم تنس
                                                           

، بإيقاف بث هذه اإلذاعة وبنتائج التحقيقات والتدابري املتخذة والنتائج احملصل عليها ومقرتحات 2013أبريل  24مت إخبار وزارة االتصال بتاريخ  91
 .2012غشت  27أخرى، جوابا على رسالتها إىل اهليأة العليا خبصوص هذا املوضوع بتاريخ 
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هذه املعطيات للطرف اإلسباين عرب الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، طبقا وقد مت إبالغ له اإلذاعات الوطنية. 
التجاوزات اليت دعوته الختاذ التدابري الكفيلة حبل معاجلة قضايا التشويش الراديوي، مع  للربوتوكول الثنائي املعتمد يف

 مت الوقوف عليها.

، بزيارة ميدانية إىل ميناء 2015خالل سنة لالتصال السمعي البصري التقنية باملديرية العامة  املصاحلكما قامت 
 طنجة املتوسطي "طنجة ميد" قصد:

هو منصوص عليه  كما  2015أكتوبر  30 يف ة املؤقتة "طنجة ميد"يالتأكد من إهناء بث برامج احملطة اإلذاع -
 ؛آنفا )انظر احملور اخلاص باألذون(املشار إليه  15.47 رقم األعلى يف قرار اجمللس

 .« AMANECER »سبانية معاينة حالة التشويش الصادرة عن تداخالت مع اإلذاعة التبشريية اإل -

سبانية حبالة التشويش اليت مت مت إعالم الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت قصد إبالغ اإلدارة اإل ،على ضوء ما سبق
وذلك يف إطار الربوتوكول الثنائي املوقع بني املغرب وإسبانيا. كما قامت املصاحل التقنية للمديرية العامة  ،رصدها

ية ، وبعثت خبصائصهما إىل الوكالة الوطنMHz 100.0بتحديد ترددين جديدين يف منطقة الدالية، عالوة على الرتدد 
 للتنسيق. من أجل عرضها لتقنني املواصالت

 ،باملوازاة مع هذه املهمات، مت القيام بعمليات قياس لإلشارة على مستوى احملاور الطرقية الرابطة بني مدن الرباط
فتم بعض املناطق.  وجود نقص يف التغطية اإلذاعية يف وجدة وفاس، خلصت إىل ،الناظور ،احلسيمة ،تطوان ،طنجة

على تعيينها انطالقا مما  األعلى يسهر اجمللسنقص إىل تشغيل ترددات إضافية ذا الاملعنيني هباقرتاح دعوة املتعهدين 
كما تنص   ،بإهناء نشر شبكات البث همتأكيد على ضرورة التزاممت تنسيقه دوليا وتسجيله يف املخطط الوطين، مع ال

 .حتمالهتمعلى ذلك دفاتر 

، مبهمة ميدانية للمراقبة يف مدينة طنجة للوقوف على وضعية التغطية 2014خالل سنة كما قامت اهليأة العليا 
اإلذاعية للمدينة من طرف اخلدمات الوطنية وكذا حتديد مناطق الظل احملتملة. وقد خلصت هذه املهمة إىل وجود 

قا من حمطة مناطق ظل ترتكز أساسا قرب ميناء طنجة املدينة وذلك بالنسبة للتغطية اإلذاعية ملدينة طنجة انطال
"كاب سبارطيل". كما مكنت املهمة امليدانية من مقارنة هذه التغطية مع تلك احملصلة انطالقا من حمطة "طنجة 

جديدة  بث مواقع خلق تروم ،2016 سنة حىت ستمتد ، شرع يف إجناز دراسة،هذهالنوينش". ولتغطية مناطق الظل 
، وتنسيقها مع دول اجلوار إضافية هرتزية موارد املثال( وحتديد سبيل على وأعزانن املتوسطي طنجة وميناء )الدالية
 ور. والناظ واحلسيمة تطوان خاصة، باملنطقة املوجودة البث مواقع عموم يف وذلك

اهليأة العليا بتنسيق وخدمات املالحة اجلوية، قامت  إف.إم ويف إطار معاجلة حاالت التشويش بني اخلدمات اإلذاعية
 كان اهلدف منها إهناء حاالت التشويش املرصودة:  ،مبهام مراقبة وتتبع ،الوطنية لتقنني املواصالتالوكالة مع 
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 إف.إم وخدمات املالحة اجلوية على مستوى مطار أكادير؛ بني راديو شدى 
 تازة؛-فاس-نطقة مكناسمل بني راديو ميد وخدمات املالحة اجلوية يف اجملال اجلوي 
  "وخدمات املالحة اجلوية على مستوى مدن فاس، مكناس وإفران.بني أجهزة إرسال "إف.إم 

املغربية يف ما بينها أو بينها  بالتشويش والتداخالت بني اخلدمات اإلذاعيةسواء أما خبصوص الشكايات املتعلقة 
اهليأة ، فقد قامت يف بعض املناطق ضعف أو غياب البث اإلذاعي والتلفزيب وأ ؛وبني خدمات أخرى بدول اجلوار

 :كاآليت  ميكن حصرهاة، شكاي 13 ما جمموعه مبعاجلة، 2015-2013خالل الفرتة  العليا

 الجوار دول صعيد على 
  بشأن التداخالت الراديو كهربائية اليت تسببها إذاعات من طرف سلطات إسبانيا وجبل طارق شكايتان

 ف.ام" مغربية؛إ"
  بشأن التداخالت الراديو كهربائية احملتمل تسببها من طرف جهاز  اإلسبانيةشكاية من لدن السلطة

 إرسال تلفزي رقمي أرضي مغريب؛
  شكاية اإلدارة الربتغالية بشأن التداخالت الراديو كهربائية املسببة من طرف جهاز اإلرسال التلفزي

 الرقمي األرضي حملطة مهدية؛
 التلفزي الرقمي  كهربائية الناجتة عن أجهزة البث  التداخالت الراديو شكاية اإلدارة اإلسبانية خبصوص

 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛ األرضي
  شكاية من لدن سلطة جبل طارق بشأن التداخالت الراديو كهربائية املسببة من طرف جهاز إرسال

 ."إف.إم" مغريب واملشوشة على خدمات املالحة اجلوية لسلطة جبل طارق
 

 الوطني الصعيد على 
  ؛باطشكاية متعلقة بتشويش بني حمطة "كاب راديو" بالدار البيضاء وحمطة "راديو أطالنتيك" بالر 
 يني؛ ومشكاية من طرف ساكنة مدينة القنيطرة هتم غياب التغطية التلفزية خلدمات املتعهدين العم 
 عية العمومية واخلاصة زية واإلذاملتمس من مجعية "هيئات اجملتمع املدين لبوزكارن" هتم غياب التغطية التلف

 ملدينة ونواحيها؛با
 إم" تتعلق بتشويش ميس بثها يف مدينة مكناس ناتج عن تداخالت مع إذاعة .إف اشكاية من "مدين

 "راديو سوا"؛
  شكاية من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة هتم تداخالت بني إذاعة حممد السادس للقرآن الكرمي وإذاعة

 مدينة سطات؛ إم" على مستوى .إف "شدى
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 التغطية ببعض مناطق مدينة الدار البيضاء وكذا احملور  ضعفإم" خبصوص .من "إذاعة إم إف مراسلة
الدارالبيضاء بسبب التشويش الناتج عن حمطة "كاب سبارطيل" اليت تبث اإلذاعة -الطرقي الرباط

 الوطنية، عالوة على تواجد منطقة ظل مبدينة بوزنيقة ونواحيها؛
  ناتج عن تداخالت مع اإلذاعة تزنيت، تشويش يهم بثها يف مدينة ميد راديو خبصوص  منشكاية

 الوطنية يف حمطة "فوكو" بكلميم.

 
 عدد الشكايات المتعلقة سواء بالتشويش : 19  دول رقمج

 بعض المناطقبوالتداخالت بين الخدمات اإلذاعية أو بضعف أو غياب البث اإلذاعي والتلفزي 
 2013-2015 

 عدد الشكايات السنة
2013 5 
2014 3 
2015 5 
 13 اجملموع

بعد دراسة هذه الشكايات وإجناز مهمات املراقبة التقنية امليدانية الالزمة، مت اختاذ التدابري املناسبة، إما من خالل 
الرتددات الصادرة عن اجمللس أمر املتعهدين املعنيني باحرتام اخلصائص التقنية للبث كما هي حمددة يف قرارات تعيني 

األعلى، أو من خالل الوقوف على ضرورة تثبيت حمطات جديدة من أجل حل مشكل  نقص التغطية، أو إصالح 
 بعض جتهيزات البث املعطلة، أو سحب الرتددات املمنوحة واستبداهلا برتددات أخرى بقرارات صادرة عن اجمللس

 أن بعض الشكايات غري ذات موضوع.. يف املقابل أثبتت بعض التحريات األعلى

تطرقت لوجود ، 2013صادرة سنة انكبت اهليأة العليا على حتليل مقاالت صحافية يف إطار التتبع االستباقي، و 
تداخالت حمتملة بني اإلذاعات املغربية واجلزائرية، بغية التأكد من صحة ذلك، على أساس حسابات املطابقة بني 

 الرتددات.

 الدراسة إىل:وقد خلصت هذه 

  اإلدارة املغربية؛ إىل هبذا اخلصوص شكايةأن اجلزائر مل تقدم أي 
  أن احلالة، كما وصفتها املقاالت الصحافية، تشبه اآلثار الناجتة عن فيض التغطية اإلذاعية ألجهزة

الوضعية، اليت هي ليست  وتزداد هذهاإلرسال املوجودة يف املناطق احلدودية بني بلدين اثنني أو أكثر. 
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مع كثافة استعمال طيف الرتددات و/أو شروط انتشار  دودية بني املغرب واجلزائر،حكراً على املناطق احل
 غري اعتيادية خالل فرتات احلرارة املفرطة؛

  خاصة( 9عمومية و 7إذاعة ) 16أن تنوع وغىن العرض اإلذاعي املغريب باملنطقة الشرقية املتكون من 
 عامل جذب بالنسبة للمستمعني اجلزائريني، مقابل عرض جزائري عمومي حمدود يف أربع إذاعات.ميثل 

 سنةن جهة أخرى، ونظرا للتحوالت اليت عرفها املشهد اإلذاعي الوطين نتيجة إطالق اجليل الثاين من الرتاخيص م
الية لعدد من اخلدمات اإلذاعية، ، وحتول يف التغطية اجمل14حوض استماع بدل  12، وما صاحبه من اعتماد 2009

متت مراسلة مجيع حيث أن جلها حتول من تغطية جهوية أو متعددة اجلهات إىل تغطية وطنية أو شبه وطنية، 
املتعلقة  (Codes PI)لتعريف اخلدمة  قصد حثهم على استعمال الرموز اجلديدة 2014فرباير  24املتعهدين بتاريخ 

  (Radio Data) الراديوباستعمال نظام املعطيات عرب 

، مع 2007فرباير  7مبوجب توصية اجمللس األعلى بتاريخ  2007سنة منذ ، والذي مت الشروع يف العمل به من قبلهم
 . ECI62106مطابقة للمعيار الدويل  هذه الرموز املراجعةاحلرص على أن تكون 

طلب مبراسلة من طرف إذاعة البحر األبيض املتوسط خبصوص  2015سنة توصلت اهليأة العليا  ،نفس السياقيف 
املتعهد من إطالع "، وهي اخلدمة اليت متكن RDS-ترخيص من أجل بث رسائل نصية عرب نظام "بيانات الراديو

 إم".املستمعني على الربامج أثناء بثها عن طريق عرض رسائل نصية على شاشة الراديو بنظام التعديل الرتددي "إف
  RDS.هز ب اجمل

بث رسائل نصية ذات بإىل أنه ال يسمح هلذا األخري  اإلشارةمع  ،االستجابة لطلب املتعهد متت ،بعد دراسة امللف
 تسويق تلفزي(.و صلة باخلطابات اإلشهارية )وصالت إشهارية، رعاية 

 االنتقال الرقمي األرضي3.8 

املتعلق بتخطيط ترددات البث  2006 الدويل لالتصاالت جنيفاعتبارا لالتفاق املنبثق عن املؤمتر اإلقليمي لالحتاد 
اإلذاعي والتلفزي الرقمي األرضي والذي التزمت مبوجبه الدول األعضاء ومن ضمنها املغرب، باالنتقال إىل نظام 

، ويف النطاق الرتددي 2015 يونيو 17يف أجل أقصاه  (UHF)البث التلفزي الرقمي األرضي يف النطاق الرتددي 
(VHF)  يونيو  17و 16يومي  البصري السمعي لالتصال العامة املديرية عبأت، 2020يونيو  17يف أجل أقصاه

 جمهزة التقنية، التحتية البنيات مديرية منمتنقلة  فرق أربع الوطنيني، التلفزيني املتعهدين مع وثيق ، بتعاون2015
 هذا ومدير العليا اهليأة مبقر متمركز والتنسيق للتتبع فريق إىل إضافة مهندسني أربعة أي املراقبة، ومعدات بوحدات

 املشغل التناظري التلفزي البث حمطات بث إيقاف استكمال تتبعالبصري، ل السمعي لالتصال العام واملدير القسم
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 والضعيفة، املتوسطة الكبرية، القوة ذات UHF التلفزية احملطات كل  العملية هذه مهت وقد .UHF موجة على
 اخلدمات استقبال ممكناً  يعد مل والساحلية )املتوسطية واألطلسية(؛ حيث احلدودية املناطق من مقربة على املوجودة
 األرضية. الرقمية التلفزة عرب إال املناطق تلك يف" يف.يت 1و"ميدي  الثانية للقناة التلفزية

 املقرر 2015يونيو  17مبوعد  التزم الذي املتوسط جنوب من الوحيد البلدهي  املغربية اململكة جتدر اإلشارة إىل أن
 .2006 لالتصاالت الدويل لالحتاد اإلقليمية جنيف التفاقية وفقاً  األوسط والشرق وإفريقيا ألوروبا بالنسبة

بعد إمتام عملية االنتقال إىل البث الرقمي األرضي الكلي بنجاح، قامت املديرية العامة بإعداد تقرير حول التتبع 
 تضّمن نتائج: البعدي

 ؛املهمات امليدانية املنجزة قصد التحقق من توفر أجهزة استقبال البث الرقمي األرضي يف السوق -
 اليقظة خبصوص الشكايات اليت قد ترِد من دول اجلوار؛ -
 ردود فعل اجلمهور. استخالصتتبع الصحافة الوطنية اليت تناولت املوضوع هبدف  -

الشركة الوطنية لإلذاعة كال من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، راسلت اهليأة العليا  واستجابة لطلب  يف املقابل،
خبصوص حتديد جدول زمين متعلق بإهناء البث التماثلي باحملطات العاملة يف النطاق  والتلفزة وصورياد القناة الثانية

تلحق هذه األخرية تشويشا وذلك شريطة أال  ،2015يونيو  17اليت مت االحتفاظ هبا بعد  UHF))الرتددي العايل جدا 
 على شبكات البث التلفزي الرقمي األرضي يف الدول اجملاورة.

قصد التحقق  جمموعة من املناطق واجلهات، قام أطر املديرية العامة مبهمات ميدانية يف األعلى وتنفيذا لقرارات اجمللس
يف النطاق الرتددي املذكور، حيث تبني أن هذا اإلرسال  ماثليحمطة للبث التلفزي الت 80من إهناء البث التماثلي يف 

 مت توقيفه يف مجيع احملطات املستهدفة.قد 

التلفزي، والذي شكل إحدى النقط  للبث املخصص (UHF) جدا العايل الرتددي وخبصوص مآل هذا النطاق
املنعقد ، 2015ي لالحتاد الدويل لالتصاالت العاملي للبث اإلذاعي والتلفز  املؤمتر أعمال جدول يف املدرجة الثالث

 مستخدمي خمتلف من املكونة الوطنية قامت اهليأة العليا يف إطار أشغال اللجنة، 2015رب ننو  27إىل  2جبنيف من 
يف هذا املؤمتر، بإعداد ورقة بلورت فيها موقفها املؤسسي  املغربية اململكة ملشاركة التحضري قصد الرتددي الطيف
موقف  احلديثة. والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة يف الرقمي االقتصاد مديرية إىل إبالغه قصد املوضوع حول

املخصص حاليا للبث التلفزي الرقمي  UHF-470-694 MHzالرامي لتخصيص النطاق الرتددي  يرفض التوجه
، للخدمة 2013شتنرب  23بتاريخ  12/13األرضي، طبقا للمخطط الوطين للرتددات املعتمد بقرار رئيس احلكومة رقم 

 املتنقلة.
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دولة عضو يف االحتاد الدويل لالتصاالت(  193دولة مشاركة )من بني  162اختذ ممثلو املؤمتر، هذا وأثناء انعقاد 
 واليت تضم أوروبا، إفريقيا،لالتصاالت يف املنطقة األوىل لالحتاد الدويل  يظل النطاق الرتددي املذكورالقرار بأن 

حصريًا خلدمات البث اإلذاعي والتلفزي األرضي خالل العقد القادم،  ، خمصصاالشرق األوسط وآسيا الوسطى
، املزمع انعقاده بعد أربع سنواتاملقبل ؤمتر أو يف املؤمتر سواء يف هذا امل تعيينهوبالتايل عدم إدخال أي تغيري على 

بأكملها. إذاك فقط، سيتقرر  UHF يف استعمال طيف الرتددات على موجة النظر 2023مؤمتر  أن يتم خاللمقابل 
إن كانت هناك ضرورة لتعديالت جديدة على نظام االتصاالت اإلذاعية والتلفزية. وسيمكن هذا االستقرار اإلضايف 

باستعمال طيف الرتددات، ساس املالعديد من دول هذه املنطقة من مواصلة براجمها للمرور إىل البث الرقمي، دون 
معية البصرية على االستمرار يف االستثمار واالبتكار هبدف منح املزيد من اخلدمات كما من شأنه حث الصناعة الس

   الرقمية اجلديدة ملاليني املشاهدين. 

، وكذلك اخلصائص UHFلبث الرقمي للتلفزة األرضية يف النطاق الرتددي إىل ابالنظر ملا عرفه مسلسل االنتقال 
تبار جتربة حترير اجملال اإلذاعي بالتشكيل الرتددي )إف.إم(، أطلقت السوسيو اقتصادية للمملكة، وأخذا بعني االع

 االشتغال على اجلوانب التالية:  من خاللاإلذاعة الرقمية األرضية،  ا للتفكري حولداخلي اهليأة العليا ورشا

 التقنية للبث الرقمي لإلذاعة األرضية؛الطبيعة  -
 يت يقدمها للمتعهد واملستمع؛اإلضافة ال -
مع الوقوف على  ،الرقمي لإلذاعة األرضية يف العامل عرب دراسة مقارنة لتجارب الدول الرائدةالبث  -

لتقنية يف هذه اإلشكاالت االقتصادية والتقنية والتنظيمية واالجتماعية اليت متت معاجلتها العتماد هذه ا
 الدول ومدى جناحها؛

 ؛ املغربحتديد سيناريوهات اعتماد البث الرقمي لإلذاعة األرضية يف -
إم( يف حال اعتماد وجناح البث الرقمي لإلذاعة األرضية يف لرتددي )إف.مصري اإلذاعة بالتشكيل ا -

 املغرب.
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 أنشطة موازية9- 

ض النقاشات القطاعية واجملتمعية ومواكبة وإغناء لبع باملوازاة مع تفعيل اختصاصاهتا جتاه حميطها املؤسسي واملهين،
دوات الدولية بشراكة مع عملت اهليأة العليا على تنظيم جمموعة من الن باالتصال السمعي البصري،يف عالقتها 

ة املنوطة هبا على مستوى عملية مؤسسات دولية وكذا إصدار جمموعة من التقارير املوضوعاتية كتكملة للمهام القانوني
 تر حتمالهتم.تتبعها ملدى احرتام املتعهدين لاللتزامات املنصوص عليها يف دفا

 دولية ندوات 1.9

 للسنيالتنوع الثقافي وا 

مبركز حممد السادس  2013ماي  26و 25، 24 أياملصاحب اجلاللة، نظمت اهليأة العليا السامية حتت الرعاية 
كوم(، األيام الدولية حول بشراكة مع الشبكة الدولية لكراسي اليونسكو يف االتصال )أوربيللندوات بالصخريات، 

 ."التنوع الثقايف واللسين، غىن وحرية، تقنني وإبداع" موضوع

حيظى بأمهية مركزية  وقد شكلت هذه الندوة حمطة تفكري مشرتك حول خمتلف أشكال تدبري موضوع التنوع والذي
يل وكذا على مستوى بدستور اململكة، وذلك من خالل التعرف على بعض اخلربات والتوصيات على الصعيد الدو 

 لية اخلاصة ببعض السياقات اإلقليمية والوطنية.التجارب العم

املشهود به لدى األوساط  خبريا وباحثا من ذوي الصيت الدويل 20أكثر من  اليت حضرها أشغال هذه الندوة توزعت
هدو االتصال السمعي البصري اجلامعية واألممية، إىل جانب جمموعة من الفاعلني املغاربة، منهم على اخلصوص، متع

مهت حتديد  األوىل، ات:، على ثالث فقر نو ن جامعيو ن عن املؤسسات الدستورية وباحثو ن وممثلو والعمومياخلواص 
نرتنيت، سائل اإلعالم مبا فيها األو أما الثانية، فناقشت عالقة  .مع استعراض مبادئه وحقوله ،اإلطار املفاهيمي للتنوع

التصديق، خصوصا من خالل و زاوية التقنني، املؤشرات يف حني قاربت الثالثة موضوع التنوع من  .برهانات التنوع
 طرح شهادة اجلودة يف الصناعة اإلعالمية.

  .92مت إعداد مصنف وشريط حتسيسي وثائقي يلخصان أشغال هذه الندوة أنه إىلجتدر اإلشارة 
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 النتقال الديموقراطي والخطاب اإلعالميا 

ندوة بالصخريات حول موضوع: "اخلطاب  ،2014رب ننو  17و 16يومي  نظمتشراكة بني اهليأة العليا وجملس أوربا، ب
مائة  ، وذلك حبضور حوايل"قراطي، مستلزمات احلرية والتقننيجمتمع يعيش االنتقال الدمي اإلعالمي وحرية التعبري يف

 من الفاعلني يف عامل وسائل اإلعالم وتقنينها، مغاربة وأجانب.

تطارح وجهات نظر خمتلفة وإعادة تقييم جودة إنتاج  واخلرباء املغاربة واألجانب منمكنت هذه الندوة املهنيني 
 اعتبارإىل ة، وكذا حتيني املمارسات الصحفية، قبل اخللوص البصرية العمومي خصوصاً يف اخلدمة السمعية ،املعلومة

ع ويف إطار املمارسة، إذ تتقاطع النظرية أو على أرض الواق قطاع االتصال جمااًل يف طور التحول سواء من الناحية
 واجلديدة وتتفاعل بشكل غري متوقع.  دعائم اإلعالم القدمية

 دور هيئات تقنين وسائل اإلعالم في النهوض بثقافة حقوق اإلنسان 

 2014نونرب  28يوم  (، نظمت اهليأة العليا2014للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان )مراكش  الثانيةيف إطار الدورة 
 دور هيئات تقنني وسائل اإلعالم"، مبشاركةضوع "النهوض بثقافة حقوق اإلنسان، حول مو  مائدة مستديرةمبراكش، 

 ولية هليئات تقنني وسائل اإلعالم.ست شبكات د

أن اهليئات املقننة لوسائل اإلعالم مطالبة باالضطالع بدور أساسي يف النهوض وقد أكد املشاركون يف هذا اللقاء، 
 ،التعبري، احرتام التنوع الثقايف واللغوي حق حرية، ومنها الرقمي ومبادئ وقيم حقوق اإلنسان، خاصة يف العصر بثقافة

على السهر على ضمان  منع احملتويات احملرضة على الكراهية، عالوة هيئات تقنني وسائل اإلعالم، ضمان استقاللية
 .إعاقة مسعية بصريةملنابر اإلعالمية لألشخاص ذوي إىل ااحلق يف الولوج 

 

إىل أن إنتاج احملتوى مل يعد  تعقيدا، مشريين أن تقنني وسائل اإلعالم أضحى أكثرجهة أخرى، اعترب املشاركون  من
مواطنني عاديني أيضا، القيام به بفضل التكنولوجيا مواطنات و البصري، ألن بإمكان  امتيازا لوسائل اإلعالم السمعي

 .وسائل اإلعالم أكثر فعالية هيئات تقنني اآلليات الكفيلة جبعل سلطات، مما يستدعي التفكري يف لالتصال اجلديدة

 تمويل التلفزيون العمومي 

 18جملس أوربا، يوم  برنامج جنوب االحتاد األوريب بدعم منة العليا واملرصد األوريب للسمعي البصري، و اهليأ تنظم
ومناذج  ملناقشة موضوع "متويل التلفزيون العمومي: سيناريوهات اقتصاديةاجتماعا للخرباء  بالرباط، 2014دجنرب 
 تقنني".
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لنماذج متويل اخلدمة  قارنةاستعراض العديد من التجارب القانونية والتحاليل املبأحستهلت أشغال هذا االجتماع 
ع العمومي يف العامل العريب من ا تالها بعد ذلك، تسليط الضوء على وضعية القط العمومية لإلذاعة والتلفزة يف أوربا.

من خالل عمومي املغريب القطب ال حول جتربة عرضنوات التلفزية العمومية باملنطقة، مث حتليل مقارن للق خالل
 ي االتصال السمعي، كما هي معاشة عموما، من طرف متعهدهاملتعلقة بتمويل الصعوبات والرهانات استعراض

 .البصري العمومي

قرتاحات، استندت يف غالبها، اال إما بالتقييم أو تقدمي ،أن جمموع النقاشات والتبادالت اخلاصة جتدر اإلشارة إىل
 ."اليونسكو"املختصة  خصوصا من طرف الوكالة األممية إىل مرجعية املبادئ املوصى هبا على الصعيد الدويل،

  في مجال التقنين واألرشفة في المجال السمعي البصري سيالبي.بي.خبرة 

 ،2015رب ننو  25و 24يومي  ليااهليأة الع استقبلت التقنني، جمال يف الدولية التجارب على االنفتاح على هامن حرصا
 املتحدة باململكة العمومية دمةواخل حول "التقنني دراسي يوم إطار سي" يف.يب.الربيطانية "يب البث هيئة من مسؤولني

 .سي".يب.باليب البصري السمعي األرشيف حول "تدبري تقنية وورشة"

املؤسسات الوطنية  واص، ممثلوعموميون وخن طر اهليأة العليا وضيوفها )متعهدو لوفد الربيطاين مسؤويل وأا حيث أطلع
يف جمال تقنني املرفق  "سي.لليب.يب"املعايري واملمارسات الفضلى جتربة اململكة املتحدة وعرض  علىاملعنية...( 

 العمومي ومعاجلة الشكايات.

على تنظيم وتدبري  ن التعرفم ،مبقر اهليأة العليا2015 نونرب 25فضال عن ذلك، مكنت الورشة التقنية املنظمة يوم 
والذي  د إىل بداية القرن املاضي،ن نوعه يف العامل والغين بتنوعه، إذ يعو ألرشيفها الفريد م "سياليب.يب."واستغالل 

 للمملكة املتحدة، والبشرية قاطبة.يعترب كنزاً بالنسبة للذاكرة اجلماعية 

أيضا ممثلة إما برئيستها أو بأعضاء من اجمللس األعلى أو  اهليأة العليا، شاركت إىل جانب هذه الندوات الدولية
 . 93مبديرها العام، يف لقاءات وندوات نظمتها مؤسسات وطنية

                                                           
 نذكر منها:  93

صالح منظومة العدالة" الذي مت رفعه إأشغال اهليأة العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة واليت خلصت إىل إصدار "ميثاق  -
 ؛2013لصاحب اجلاللة يف يوليوز 

 جلديدة"؛"اجملتمع املدين واألدوار الدستورية ا أشغال اللجنة الوطنية املشرفة على احلوار الوطين حول -
 أمناط إنتاج السياسات العمومية يفحتت عنوان " 2013يوليوز  19ندوة من تنظيم املعهد امللكي للدراسات االسرتاتيجية، عقدت بتاريخ  -

 ظل الدستور اجلديد"؛
مبراكش حول  2013يوليوز  5و 4نعقد يومي املؤمتر السادس جلمعية احملاكم واجملالس الدستورية اليت تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، امل -

 موضوع "املواطن والقضاء الدستوري"؛
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 موضوعاتية تقارير 2.9

  يوما من العرض التلفزي العمومي الموجه إلى األطفال 150تقرير عن 

"، من خالل 94يوما من العرض التلفزي العمومي املوجه إىل األطفال 150تقريرا عن " 2013أجنزت اهليأة العليا سنة 
 حتمالهتا وفقا ملقتضيات دفاتريت.يف،  1برامج القنوات التلفزيونية العمومية: األوىل، القناة الثانية، متازيغت، وميدي

مقتضيات ن خالل االستجابة حلاجيات مجهور األطفال، يف ما خيص اإلعالم والرتبية والتثقيف والرتفيه، ماملتعلقة ب
وقد ححّددت الفرتة املعنية هبذا التقرير يف مخسة أشهر من البث،  .والتعاقدية كمية ونوعية متليها االلتزامات القانونية

برناجما، استغرقت ما  97بلغ عدد الربامج اليت متت متابعتها  . وقد2013يناير  31إىل  2012متتد من فاتح شتنرب 
سلسالت وأشرطة رسوم  برامج التنشيط والتمثيليات واأللعاب واملسابقات، باإلضافة إىل ، تشملساعة 814يعادل 

 متحركة وبرامج وثائقية موجهة لألطفال. 

 االستنتاجات اليت خلص إليها التقرير:من أهم 

املائة ب  49ازيغية على نسبةحصول الربامج األجنبية املدبلجة إىل العربية الفصحى واألم: اللغةعلى مستوى  -
 1ى األوىل والقناة الثانية وميديغياب تام لربامج باللغة األمازيغية عل، مع من جمموع البث يف القنوات األربع

 ضعيفي السمع للربامج؛لوج األطفال عدم استعمال أي وسيلة لو ، عالوة على يت.يف
اإلنتاج  واقتصار املائةب 91هيمنة اإلنتاج األجنيب على العرض املقدم لألطفال بنسبة  :اإلنتاجعلى مستوى  -

م للرسوم املتحركة من غياب تام لسلسلة أو فيلمع  ،األستوديو داخل التنشيط برامج إعداد على الوطين
 إنتاج وطين؛

، مع نوات األربعاملائة يف القب 88حضور مكثف للرسوم املتحركة بنسبة  :على مستوى أشكال العرض -
قافية وترفيهية ثر، جمالت غياب أشكال أخرى من برامج األطفال من قبيل مسرح الطفل، برامج احلوا

 وغريها؛
تجاوز املضامني الرتبوية تاملائة، يف حني ال ب 67بنسبة  حضور مكثف للرتفيه :على مستوى مضامني الربامج -

 ،ل جرعات من العنفتقدمي بعض الرسوم املتحركة ملشاهد حتممع تسجيل  ،املائةب 33التعليمية نسبة 
 اعتماد الربامج أساسا، على الطفل املتلقي على حساب الطفل الفاعل.و 

                                                           

 ور املمارسة الربملانية يف العامل"؛غرب وتطسنة من العمل الربملاين بامل 50مبقر الربملان حول موضوع " 2013نونرب  25ندوة دولية عقدت يوم  -
 ة العامة يف املغرب".حول موضوع "ختليق احليا 2013نونرب  27و 26و 25ندوة من تنظيم أكادميية اململكة املغربية أيام  -

حتمالت الشركة الوطنية دفرتي ل من ك  استنادا ملا هو منصوص عليه يفسنة،  12يقصد بالطفل، يف هذا التقرير، األشخاص البالغة أعمارهم أقل من  94
 (.56( وصوريادالقناة الثانية )املادة 187لإلذاعة والتلفزة )املادة 
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 تتبع للبرامج التلفزية في إطار  طريقة تقرير عن النتائج األولى لمشروع الهيأة العليا المتعلق بتطوير
ال والنساء من خالل وسائل محاربة الصور النمطية القائمة على النوع والنهوض بالمساواة بين الرج

 اإلعالم

املتعلق التجرييب النتائج األوىل ملشروعها  ،بالرباط 2014أكتوبر  28و 27قدمت اهليأة العليا خالل ندوة نحظمت يومي 
 طريقة تتبع للربامج التلفزية يف إطار حماربة الصور النمطية القائمة على النوع والنهوض باملساواة بني الرجالب"تطوير 

 . 95والنساء من خالل وسائل اإلعالم"

وخصوصية  ،أداة للتحليلكعلى أرضية مفاهيمية ومنهجية ربطت بني مقاربة النوع االجتماعي   وقد اعتمد املشروع
نادا على جتارب دولية وتفعيال مبا يف ذلك انتقاء املؤشرات است ،البصري كمجال للتفكري واملمارسةعالم السمعي اإل

 .العليا ألدوات مت تطويرها داخل اهليأة

باملائة( ومدة تدخلهن  9) ءضعف نسبة النسا ،على القنوات العامة الثالثامج اإلخبارية رب تتبع المن أهم نتائج 
التواجد بالفضاء اخلاص و  ائةبامل 81برامج اخلدمات بنسبة يف هيمنة النساء  ،ع الربجمةويف جممو  ؛مقارنة بالرجال

 باملائة. 77العمومي بنسبة  ، ويف الفضاءباملائة 82ة نسببالربجمة اإلخبارية  مقابل هيمنة الرجال يف ،سري(األ)

 العمومية والخاصة ري تقرير لرصد وتحليل التغطية التي خّصصتها وسائل االتصال السمعي البص
 لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية

سائل االتصال السمعي و يتكون التقرير من جزأين، األول يعرض املعطيات الكمية للتغطية اليت قدمتها خمتلف 
أو يف النشرات اإلخبارية، وذلك من  البصري املعنية، العمومية واخلاصة، سواء يف الربامج احلوارية واجملالت اإلخبارية

ملعاجلة والقضايا اإلشكالية ااين عند أهم التيمات واملواضيع حيث العدد واحلجم الزمين. يف حني يتوقف اجلزء الث
 1مة )األوىل، القناة الثانية، ميدي املثارة يف التغطية اإلعالمية املقدمة من طرف القنوات التلفزية ذات الربجمة العا

( 2013أكتوبر  23ملان )مام الرب أومتازيغت(، وذلك طيلة الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي مشروع قانون املالية  يف.يت
 .(2013دجنرب  31ة النهائية عليه )إىل تاريخ املصادق

 

                                                           
بدعم من املنظمة  2012يف أكتوبر  هليئات تقنني وسائط االتصال من طرف اهليأة العليا إثر طلب ترشيح أطلقته الشبكة الفرانكفونية املشروعأقرتح  95

لسمعي البصري لفدرالية لربوكسيل مبقر اجمللس األعلى ب 2013ومت اختياره باإلمجاع بعد مداولة جلنة حتكيم دولية اجتمعت سنة  ،الدولية للفرنكفونية
مزدوج األبعاد. فهو ذو طبيعة منهجية ويتمثل يف وضع منظومة تتبع تأخذ النوع بعني االعتبار، مث ذو طابع عملي ويتجسد يف مشروع  .والونيا بروكسيل

 يق هذه املنظومة على الربامج التلفزية بصفة جتريبية.تطب
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 ومن أهم اخلالصات اليت انتهى إليها التقرير:

 ل املواد اإلخبارية )أقل منضعف نسبة احليز الزمين املخصص لتغطية مشروع قانون املالية باملقارنة مع جمم -
 نشرات والربامج اإلخبارية(؛من جمموع احليز الزمين املخصص للباملائة  3

االعتماد باألساس على تصرحيات الربملانيني وخاّصة رؤساء الفرق واللجان الربملانية، ممَّا جيعل من تغطية  -
تغطية لنشاط برملاين مقيد مبساطر وجدولة زمنية  ،)خصوصا من طرف القنوات العمومية( مناقشة املشروع

ية التفاعل، إال نادرا، مع النقاش حوله سواء داخل أو خارج حمددة سلفا، الشيء الذي حيّد من إمكان
 الربملان؛

قلة معاجلة اإلجراءات ذات التأثري املباشر على االقتصاد الوطين وعلى دخل املواطن ومستواه املعيشي )نظام  -
 املقاصة، أنظمة التقاعد، النظام اجلبائي...(؛

اإلحالة على مقاربة النوع يف التغطية اإلعالمية ملشروع قانون املالية رغم تضمن املشروع لتقرير مرفق  عدم -
   باملائة؛  20قاربتالت خفإن نسبة املتد ،النساءحول "ميزانية النوع االجتماعي". أّما من حيث حضور 

النشرات اإلخبارية أو الربامج ، سواء يف 2014لبعد اجلهوي يف التغطية اإلعالمية ملشروع ل حضور ضعيف -
 واجملالت اإلخبارية؛

غياب برامج ذات بعد بيداغوجي حتسيسي لتعريف املواطنني واملواطنات بأمهية قانون املالية، ولتبسيط  -
 اإلجراءات الواردة فيه.

 العامة البرمجة ذات القنوات في لها موضوعا الجريمة تتخذ لبرامج التياحول  تقرير 

اجلرمية موضوعا هلا يف القنوات  تقريرا موضوعاتيا حول "الربامج اليت تتخذ 2015أبريل  27 يوم العلياأصدرت اهليأة 
 1والوصفية املتعلقة بكل من األوىل والقناة الثانية وميدي  ذات الربجمة العامة"، يتضمن عددا من املعطيات الكمية

اهليأة العليا يف بلورة اإلشكاليات احمليطة مبوضوع العالقة  إسهاما من وذلك يف املوضوع، يت.يف، مع إبداء توصيات
يقوم عليه  السمعي البصري والظاهرة اإلجرامية، يف إطار احرتام مبدأ حرية املتعهدين، كمرتكز املمكنة بني العرض

 .االتصال السمعي البصري

و"أخطر اجملرمني"، مع  "حلقة لكل برنامج من الربامج التالية: "مداولة"، "مسرح اجلرمية 12التقرير يف  مت حتديد مادة
ذات الصلة )احرتام قواعد تغطية املساطر القضائية،  تتبع مدى احرتامها للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية

اخلاصة، متييز مشاهد إعادة التشخيص )التمثيل( هوية املعنيني، احرتام حرمة احلياة  احرتام الكرامة اإلنسانية، سرية
 الوقائع احلقيقية، محاية اجلمهور الناشئ...(. عن
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احلكومة بطلب منه،  للسيد رئيس 14.01رأيه رقم  2014دجنرب  17األعلى كان قد أبدى بتاريخ  يذكر أن اجمللس
التوصية  2005كما أصدر سنة .  96البصري السمعي بشأن الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا بوسائل االتصال

وسائل اإلعالم السمعية البصرية، عالوة على جمموعة من القرارات الزجرية  املتعلقة بتغطية املساطر القضائية من طرف
تلقائية،  املتعهدين إلخالهلم بإحدى املقتضيات املشار إليها أعاله، بناء على شكايات أو تصديات يف حق بعض

الربامج بشكل مؤقت من أجل إخراجه يف  صدى إجيايب، دفع ببعض املتعهدين إىل إيقاف هذا النوع منمما كان له 
، التزاما من اجلميع بالضوابط األخالقية املنظمة هلذه اومضموهن هاشكل جديد، وبالبعض اآلخر إىل مراجعة شكل

 .الربامج

  العمومية المبثوثة على الخدمات السمعية البصرية المسرحيةتقرير وصفي لألعمال 

البصرية العمومية اليت  ةالسمعي تقريرا وصفيا يقدم معطيات هتم برجمة اخلدمات 2015 أبريل 7نشرت اهليأة العليا يوم 
ويتعلق األمر بكل  ،عيةتتضمن دفاتر حتمالهتا التزامات بإدراج أعمال مسرحية بشكل منتظم ضمن شبكتها املرج

 .ن األوىل، القناة الثانية، متازيغت، الرابعة، السادسة، أفالم، واإلذاعة الوطنيةم

 وقد اعتمد التقرير مدخلني لذلك:

سجل أن ثالث قنوات  ، حيث2015املدخل األول يهم تتبع الربجمة العامة هلذه اخلدمات خالل شهر يناير  -
ا مسرحيات سبق بثها تلفزية عمومية فقط هي اليت بثت أعماال مسرحية داخل شبكتها املرجعية، رغم أهن

 وألكثر من مرة؛ 
 27ح الذي يصادف يوم املدخل الثاين يتعلق بتتبع كيفية تفاعل هذه اخلدمات مع اليوم العاملي للمسر  -

خصصتها للموضوع  الربامج أو الفقرات أو الروبورطاجات اليت من خالل جردمن كل سنة، وذلك مارس 
احلدث سواء  حيث سجل أن ثالث قنوات تلفزية وإذاعة واحدة واكبت ،2016مارس  28و 27، 26أيام 

ت من برامج معينة حلقاأو برجمة عروض مسرحية أو ختصيص  من خالل روبرتاجات يف نشراهتا اإلخبارية
 ت من برامج سبق أن تطرقت ملواضيع ذات صلة باملسرح.للموضوع أو إعادة بث حلقا

الكاملة املوجزة أو لالطالع أو لتحميل النسخ  www.haca.maميكن زيارة املوقع االلكرتوين للهيأة العليا 
 تقارير املشار إليها أعاله.للدراسات وال

 إما تنفيذا لقرار داخلي صادر عن اجمللسمن جهة أخرى، وإىل جانب هذه التقارير الصادرة عن اهليأة العليا، مت 
باملضامني السمعية متعلقة خصوصا، أخرى داخلية  إجناز تقارير موضوعاتية ،أو مببادرة من املديرية العامة األعلى

                                                           
 .انظر احملور اخلاص بتقدمي االقرتاح للحكومة 96

http://www.haca.ma/


 

99  
 

 ة اآلنية أو االستشرافية لبعض القضايا ذات الطبيعة املركبة.البصرية، كآليات تكميلية أو داعمة يف مسلسل املعاجل
 منها على سبيل املثال ال احلصر:

 الربامج الثقافية باعتبارها جزءا من جتليات اخلدمة التلفزية العمومية؛  -
 من خالل الرتكيز على برامج التداوي باألعشاب؛ الربامج املتعلقة بالصحة، -
 اإلذاعية اخلاصة؛الربامج الدينية على اخلدمات  -
احلملة الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء واملوازية للحملة الدولية السنوية ملناهضة العنف املبين على تغطية  -

 ؛201497دجنرب  10نونرب إىل  25النوع، يف الفرتة املخصصة للحملة من 
 التلفزية ذات الربجمة العامة خالل شهر رمضان؛ برامج الذروة يف اخلدمات -
 تقاريرها السنوية؛ والواردة يفاملتعهدين العموميني موضوع توصيات جلن أخالقياهتا الداخلية  برامج -
 ؛للوقوف على مدى تفاعل اجلمهور مع هذه التجربة 98"الوسيط"برنامج  -
 لثانية.والتلفزة وشركة صورياد القناة ا لإلذاعةتقييم دفرتي حتمالت الشركة الوطنية  -

 
 الحكامة آليات تطوير9- 

على إدراج تنظيمها واشتغاهلا  اقتناعا منها بكوهنا مؤسسة تقنني وحكامة نصا وممارسة وثقافة، حرصت اهليأة العليا
املتعلقة وآلياهتا ساطرها يث م، سواء عرب حتيني وحتدوطرق تدبريها ضمن مقاربة مستمرة للمالءمة والتطوير الداخلي

نية ولقاءات داخلية. وبالتايل، يف مواردها البشرية من خالل دورات تكوي ماراالستثمبهام الضبط أو التقنني أو عرب 
ن االضطالع على حنو متظل عملية التطوير هذه ليست هدفا يف حد ذاهتا، بقدر ما هي وسيلة لتمكني املؤسسة 

 باختصاصاهتا التقنينية وأدوارها اجملتمعية. ،أمثل

 مع المتعهدينالمقاربة المؤسساتية للعالقة  تطوير 1.10

اختصاصاهتا القانونية، اعتمدت اهليأة العليا يف عالقتها باملتعهدين، عموميني وخواص، مقاربة  باملوازاة مع إعمال
تطور املقاولة  مؤسساتية مبنية على املرافقة واإلنصات النتظاراهتم ومطالبهم، بغية املسامهة من منظور تشاركي، يف

                                                           
 مشروع داخلي قصد تطوير مؤشرات خاصة باملوضوع. 97
ستقبال مالحظات اويتوىل لثانية، اينص على إحداثه بشكل صريح كل من دفرتي حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة  98

على  منه 28املادة  فتنصمتعهد خاص، كيت.يف   1دفرت حتمالت ميدي أما املشاهدين واملستمعني وتوفري األجوبة وإجراءات االستجابة اليت تقتضيها. 
من التجاوب مع انتظارات ته وكذا خالقياأاملتعهد على إحداث آلية داخلية متكنه من تتبع التزام أجهزته مبضامني ميثاق حيرص "ذلك بشكل ضمين 

 املشاهدات واملشاهدين". 
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التحرير، خصوصا أمام التحديات اجلديدة اليت باتت تواجهها، سواء على املستوى سلسل ملنواة كالسمعية البصرية  
 املايل أو التقين أو التحريري، واليت تسائل خمتلف الفاعلني يف القطاع.

 ، بطائق2013مارس  12املديرية العامة للمجلس األعلى خالل اجتماعه بتاريخ  قدمتيف هذا اإلطار، وبعد أن 
باستقبال املتعهدين ملناقشة وضعية القطاع من جهة، وكذا وضعية كل واحد منهم  تكليفها ، قرر99عن كل متعهد

 وإحالتها عليه. ،، مث إعداد تقارير هبذا اخلصوصعلى حدة ورؤيته ومشاريعه املستقبلية من جهة ثانية

، لقاءات 2013ماي  08أبريل إىل  15املديرية العامة مبقر اهليأة العليا خالل الفرتة املمتدة من  ، عقدتتبعا لذلك
 خلصوص:ا، منها على املواضيعخالهلا جمموعة من  مع كل املتعهدين اخلواص الثالثة عشر، طرحوا

 املتعلقة باستعمال الرتددات؛األتاوى  -
 التغطية؛  -
 لبنيات التحتية للبث؛ا -
 سوق اإلشهار؛ -
 تكوين.والاملوارد البشرية  -

 على تركيزه بشكل أساسي مععنها، تقريرا شامال على اجمللس األعلى املديرية العامة  عقب هذه اللقاءات، عرضت
 التزاماهتمالراهن الحرتام  أهم املطالب واالنتظارات املعرب عنها من طرف املتعهدين اخلواص من جهة، وعن الوضع

 من جهة أخرى.

ركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، لشامة اجتماعات مع أما يف ما يتعلق باملتعهدين العموميني، فقد عقدت املديرية العا
 ، خصصت لتدارس النقط التالية:2013يونيو  03ماي و 27و 13أيام 

  استخدام الرتددات املعينة هلا؛أتاوى 
 طلبات تعيني الرتددات؛ 
 .التزاماهتا اجتاه اهليأة العليا، كما هو منصوص عليها يف دفرت حتمالهتا 

، 2013يونيو  04ماي و 10 ة يوميالقناة الثاني شركة صوريادعقدهتا املديرية العامة مع أما خبصوص االجتماعات اليت 
 :تناول املواضيع التالية خالهلا فقد مت

 املتعلقة باستعمال الرتددات؛تاوى األ 

                                                           
ملالية )تطور احلصص املالية، دفع املستحقات خبصوصه(، وا س األعلىتتضمن خمتلف املعطيات، خصوصا القانونية منها )توزيع الرأمسال، قرارات اجملل 99

 سبة املتابعة(.ر، مضامني الربامج، نواملقابل املايل( والتقنية )حجم التغطية يف خمتلف اجلهات، التأخر يف االنتشا



 

101  
 

 هليأة العليا.تقدمي التقارير الدورية إىل ا 

، بالتزاماهتم املتعلقة 2013غشت  29عالوة على ذلك، ذكرت املديرية العامة كافة املتعهدين، عرب مراسلة بتاريخ 
اخلدمة، حجم األغاين املغربية و باملعلومات والوثائق الالزمة )حجم الربامج املقدمة حسب نوعية الربامج  امبوافاهت

كما ج كل خدمة...(.  ستخدم الحتساب الربامج، شبكة براماملقدمة من طرف كل خدمة، وصف اجلهاز التقين امل
ما يتعلق بوضعيتهم  ، جتاه املتعهدين العموميني واخلواص يف2014أعادت نفس العملية التذكريية خالل سنة 

بة أفضل، وضعت املديرية العامة وقصد تسهيل إجناز هذا التبليغ وضمان استجا والتزاماهتم يف جمال التتبع واإلخبار.
 حدة. رية علىنرتنيت حممية خاصة بكل خدمة مسعية بصأهن إشارة املتعهدين املعنيني روابط ر 

ري ملديرية العامة لالتصال السمعي البصابني واملبين على ترسيخ الثقة املتبادلة ويف إطار تطوير التفاعل اإلجيايب املنتظم 
من اللقاءات ثانية ة ، تنظيم سلسل2015ماي  8ومارس  23 خالل الفرتة املمتدة ما بنيوكل متعهد على حدة، مت 

قطاع واحرتاف املتعهد السمعي البصري قر اهليأة العليا مع كل املتعهدين لتناول جمموعة من املواضيع املتعلقة بنمو المب
ضا ...(. كما شكلت مناسبة أي، اإلذاعة األرضية الرقميةلألتاوى)االنتشار، الربجمة، النموذج االقتصادي اجلديد 

تعلق بكيفية تفعيل التزامات وامل، 2013يف وضعه وتطويره منذ سنة  اهليأة العليا شرعتاجلديد الذي  لتقدمي التصور
تعهدين لضم آرائهم املتعهدين يف جمال التتبع واإلخبار، حيث طرحت مشروعه وفق منهجية تشاركية، على امل

 واقرتاحاهتم قبل اعتماده. 

استثمار البطائق التقدميية للمتعهدين املشار إليها آنفا، يف جتريب وتشغيل أرضية على  الجديديرتكز هذا التصور 
تسمح بتتبع متعدد األبعاد وفعال للخدمات السمعية البصرية العمومية واخلاصة، معلوماتية لتتبع املتعهدين واليقظة، 

مية واستعمال الرتددات وأداء املستحقات واحرتام ختصصها والتزاماهتا الك 100خصوصاً فيما يتعلق بوضعيتها املالية
 وكذا الشكايات وحق الرد وانقطاع اإلرسال مث قياس املتابعة. 

 

مبا فيهم اخلدمات  ،ليست أداة هتدف فقط إىل تقييم مدى احرتام املتعهدين املعلوماتيةوبالتايل، فإن هذه األرضية 
من قبل كل  القرارذات الولوج املشروط، اللتزاماهتم إزاء اهليأة العليا، بل هي أيضا آلية مركزية للمساعدة على اختاذ 

. إذ تسمح، يف أي من اهليأة العليا واملصاحل احلكومية أو املتعهدين واملستثمرين يف هذا اجملال على وجه اخلصوص
ة القطاع، من حيث أرقامه الرئيسية وتوجهاته العامة وتوازناته، وكذلك آفاق تطوره حلظة، بالوقوف على وضعي

وإمكانياته وإكراهاته. يف املقابل، وبفضل اجملهود املستمر لتطويرها ومالءمتها، صارت هذه األرضية تسمح 

                                                           
ية والتنظيمية أصدر اجمللس األعلى جمموعة من القرارات اليت هتم املصادقة على تغيريات يف بنية املسامهني يف رأمسال املتعهدين طبقا للنصوص القانون 100

الصادر  15-69والقرار رقم  2015يونيو  22الصادر بتاريخ  15-17، القرار رقم 2015فرباير  05الصادر يف  15-04القرار رقم اجلاري هبا العمل )
 (.2015دجنرب  22بتاريخ 
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مكونات األرضية إمتام ، مت 2015و 2014وعلى مدى سنيت  ى ذات صلة مثاًل بالبحث والتوقع.باستعماالت أخر 
 املعلوماتية مبجموعة من العناصر األخرى، منها على سبيل املثال:

 ن؛إدماج املعلومات اخلاصة بانقطاع الشارة يف قاعدة البيانات اخلاصة باملتعهدي -
 حتيني قاعدة املعطيات اخلاصة باخلدمات ذات الولوج املشروط وقاعدة املعطيات اخلاصة باملتعهدين؛ -
 MarocMétrie  معلومايت للدمج التلقائي للمعطيات اخلاصة باإلعالنات، واليت ترسلها شركة  تطبيق تطوير -

، حيث سيمكن من مراقبة مدى احرتام املتعهدين للمدد الزمنية اخلاصة TV Advertisingمن خالل برنامج 
 باإلشهار؛

إلذاعية والتلفزية، وكذا وضعية تطوير برنامج رسوم خرائطية لتحديد مواقع الرتددات التابعة لكل القنوات ا -
 انتشارها والقوة املشعة املصاحبة هلا.

إن املقاربة اجلديدة واملتعلقة بسياسة إخبار املتعهدين، تتجه حنو غايات واضحة ومدرجة بطريقة سلسة ومرتبطة مبهام 
 تشخيص وحتليل: واملتمثلة أساسا يف الضبط والتقنني، فهذا األسلوب سيسمح وبشكل علمي منالعليا اهليأة 

 املعيقات اليت متس باستقاللية اختاذ القرار يف عالقته مع املتعهد؛ 
 املعيقات اآلنية واملستقبلية اليت هتدد القطاع؛ 
 وكذا العناصر املؤثرة فيه؛ م يف تنمية القطاع السمعي البصرياملؤهالت اليت تساه 
  وكذا تطورها ومدى تنفيذها هلا.مهام اخلدمة العمومية للشركات الوطنية لإلعالم العمومي 

 بناء عالقات ثقة مع املتعهدين ترتجم حتديدا ب: إىل تسعى دائماالعليا جتدر اإلشارة أيضا إىل أن اهليأة 

 طلبات املعلومات الضرورية املرتبطة حصريا باألهداف واملساطر؛ 
  باملتعهدين؛العليا التخفيف قدر اإلمكان من املساطر يف عالقة اهليأة 
 التقليل من املراسالت الورقية هبدف احلفاظ على سرية املعلومات، واحلفاظ على عدم تداوهلا؛ 
 .توحيد منهجية العمل يف أفق إدماجها ضمن النظام املعلومايت 

أنشطة املتعهدين اخلواص املتعلقة بوضعيتهم التقنية والقانونية تقرير عن  عوض 2015مت سنة  ،ى ضوء هذا العمللوع
، بعدما بات ممقارنة مع التزاماهتم احملددة يف دفاتر حتمالهت، 2014اخلاصة بالربجمة خالل سنة كذا تلك و  واملالية

باملائة تقريبا من التزامات املتعهدين يف جمال  60حيث ميكن القول إن  .هذا التصور اجلديد يثبت جناعته تدرجييا
اإلخبار يتم الوفاء هبا حاليا، كما صار النقاش بني اهليأة العليا واملتعهدين يتخذ طابعا هيكليا أكثر فأكثر، من 

لبشرية خالل طبيعة املواضيع املطروحة، مثل األمناط أو النماذج االقتصادية للمتعهدين، هوياهتم الرباجمية، املوارد ا
 صري، إشكاليات البث واالنتشار... العاملة يف القطاع السمعي الب
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 المعلوماتية والتقنية للتتبع األنظمةتطوير 2.10 
 

  السياسية التعددية تدبيرعلى مستوى 

املتعلقة بتدخالت الشخصيات السياسية واملهنية والنقابية يف النشرات اإلخبارية  الدورية البياناتلعملية إعداد جتويدا 
تعزيز إىل والربامج احلوارية وباقي اجملالت اإلخبارية، شرعت اهليأة العليا يف وضع/تطوير آليات وإجراءات هتدف 

خص هذه اآلليات واإلجراءات يف ما موثوقية املعطيات املسجلة، متهيدا لعملية اإلصدار التلقائي هلذه البيانات. وتتل
 يلي:

  العمومية وتنقية قاعدة  صيغة جديدة لتحديد املعايري املتعلقة بتتبع تدخالت الشخصياتوضع
 املعطيات التابعة هلا؛

  التحقق املنهجي من النتائج الدورية بطريقة تسمح بتحليل تطورها واستخالص التفاوتات املنذرة
 ؛إحالة التقارير على اجمللس األعلىباحتماالت اخلطأ، وذلك قبل 

  ،االشتغال على تطوير نظام أوتوماتيكي ميّكن من التعرف بالصوت والصورة على املتدخلني العموميني
 ويسهل عملية حتديد هويات وصفات الشخصيات العمومية.

 على مستوى تدبير الشكايات 

متحكن من تصفح  ، واليتيف العمل بقاعدة املعطيات اخلاصة بتدبري الشكايات 2013اهليأة العليا خالل سنة  شرعت
سري عمليات التصدي ي.كما وضع نظام معلومايت أيضا لت2003كل الشكايات اليت أحيلت على املؤسسة منذ سنة 

و خرق حمتمل للنصوص التلقائي اليت تقوم هبا اهليأة العليا يف إطار مهام التتبع املوكولة هلا كلما سجلت وجود خلل أ
 .القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، مع توفري بنك للمعلومات هبذا الشأن

 على مستوى تتبع البرامج 

يف إطار التأهيل املستمر آلليات تتبع الربامج، قامت اهليأة العليا بتجديد قاعتها التقنية هبدف ضمان استغالل 
 الستقبال وختزين الربامج السمعية البصرية. إضافة إىل ذلك، تعزز النظام وتدبري أمثل لبنياهتا التحتية املخصصة

بتطبيقني مت تطويرمها داخلياً، يسمحان بوضع خمططات للتتبع، ينتجها النظام  املعلومايت اخلاص بتتبع الربامج
ول الربامج السمعية أوتوماتيكياً، من جهة، وبإعداد بطائق تقنية للربامج تشكل قاعدة معطيات متعددة املقاييس ح

بطاقة تقنية سنة  794و 2013تقنية للربامج سنة  ئقبطا7808من جهة ثانية. حيث مت وضع ما جمموعه  ،البصرية
 وتبقى املعطيات العديدة اليت توفرها هذه البطائق صاحلة لالستثمار على مستويني: .2015سنة  523و 2014
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 الكمية، كما هو منصوص عليها يف دفاتر التحمالت؛ الوقوف على مدى التزام املتعهدين بالتزاماهتم 
 .استغالل املعطيات احملصَّل عليها يف الدراسات املربجمة داخل اهليأة العليا 

البطائق التقنية للربنامج املعلومايت بالتقاط الربامج بشكل تلقائي، عرب تسجيل صويت للجينريك  تسمح هذهكما 
 اخلاص بكل برنامج على حدة.

، قامت اهليأة العليا من االنتهاء من تنظيم وتطوير عملية الولوج ألرشيفات الربامج السمعية البصرية 2014خالل سنة 
فظ الذاكرة السمعية البصرية (، يف أفق إحداث مركز توثيق مسعي بصري باهليأة العليا، حل2007)ابتداء من يوليوز 

عقد لقاءات مثل ا إىل القيام مبجموعة من املبادرات خبصوصه، ، وهو املشروع الذي سارعت اهليأة العليللمؤسسة
تحسيس وال والبحث عن سبل التعاون من أجل مد جسور التواصل ذات خربة يف هذا اجملال دولية ووطنية مع هيآت

 بأمهية هذا املشروع.

  لتتبع التقنيا مستوىعلى 

ويسمح  ،إم"."إف االختالالت املرتبطة بنظام اإلرسالميكن من رصد قامت اهليأة العليا بوضع نظام تنبيه خاص 
 :مبا يلي ملتعهدي االتصال السمعي البصري

  إم" بصفة فورية؛.اإلرسال "إف انقطاعالتقاط 
 ضمان استمرار جودة اخلدمة طبقا ملقتضيات دفاتر التحمالت؛ 
  االطالع على العناصر اخلاصة باالنقطاعات املسجلة واملتعلقة بكل حمطة إرسال على حدة من أجل

 .(املتعهدين يف جمال إخبار اهليأة العلياحتديد أسباب حدوثها يف الوقت املناسب )طبقا اللتزامات 

  المشاهدةعلى مستوى استغالل معطيات قياس نسب 

املشاهدة من قبل  لتحليل واستغالل نتائج قياس نسب، شرع العمل بتطبيق برنامج داخلي 2013ابتداء من أكتوبر 
اهليأة العليا. يهدف هذا التطبيق املعلومايت إىل استخالص أهم املعطيات من جمموع املعلومات املرسلة من طرف 

 شركة ماروكميرتي. وميكن من:

 ة االستعمال بالنسبة جلميع أطرها؛توفري الولوج إىل املعطيات املذكورة عرب واجهة سلس 
  منح كل املستعملني إمكانية القيام بأحباث معينة حسب الطلب وإعداد تقارير ذات صلة مبجال

 اختصاصات اهليأة العليا.
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 نسبة بقياس املتعلقة املعطيات الستغالل اجلديد إعداد تقرير حول التصور 2014على ضوء ذلك، مت خالل سنة 
، العليا اهليأة داخل العمل وحتسن التقنني ختدم بطريقة واملشاهدة االستماع قياس بيانات استغالل هبدف املشاهدة

الثانية خالل شهر القناة و  لألوىلقياس نسبة املشاهدة واالستثمار اإلشهاري إجناز تقرير عن ، 2015قبل أن يتم سنة 
 .2015رمضان 

 تنمية قدرات الموارد البشرية 3.10

  المستمرالتكوين 

املؤسسة من جهة، وجتاوبا مع متطلبات األوراش  وانتظارات بغية تأهيل املوارد البشرية للهيأة العليا خدمة لطموحات
ألهداف يتماشى وامن جهة أخرى، وضعت املديرية العامة "خمطط تكوين"  احلالية واملستقبليةالتشريعية والتقنينية 

 .املؤسسةطرف اإلسرتاتيجية احملددة من 

، لوضع برامج 2013أبريل  19وقعت كل من اهليأة العليا وجامعة األخوين اتفاقية شراكة إطار بتاريخ  يف هذا اإلطار،
مشرتكة للتكوين وتأهيل وتطوير املوارد البشرية للمؤسسة، باإلضافة إىل القيام بدراسات وأحباث وخربات يف جمال 

للخربات الدقيقة ألطر املؤسسة. كما اتفق الطرفان على  االتصال السمعي البصري ويف جماالت قد تشكل دعما
تنظيم تظاهرات علمية وتقنية وأخرى ذات املصلحة املشرتكة وتنسيق تبادل املعلومات والتوثيق والدراسات حول 

 موضوعات هادفة مثل الطرق واآلليات البيداغوجية املرتبطة هبذا النوع من التكوينات اخلاصة.

التوقيع على اتفاقية جديدة مع جامعة األخوين للقيام بفحص يهدف إىل وضع برنامج التدبري ، مت 2014ويف مارس 
يسمح بتوفري آليات التحليل والتقييم املستمر لتدبري املوارد البشرية، بناء على ، قعي ملناصب الشغل والكفاءاتالتو 

 التالية: األربعةاملبادئ 

 باملوارد البشرية؛االستباقية يف حتديد االحتياجات املتعلقة  -
 التوفيق بني املهام/الكفاءات واألهداف/عمليات التنظيم واهليكلة؛ -
 تعبئة وتشجيع وحتفيز مجيع الطاقات البشرية بوضع تصورات وآليات تعتمد الكفاءة والنجاعة واملردودية؛ -
 اهليكلة.مطابقة آليات تسيري املوارد البشرية للتنسيق الفعال بني االحتياجات الفردية وعمليات  -

، أستدعي لالتصال السمعي البصري" املديرية العامة مت تنظيم سبع ورشات عمل حول "مهنيف هذا اإلطار، 
، وذلك هبدف متكني اخلرباء من مجيع العناصر األساسية املطلوبة لوضع مجيع أطر اهليأة العليا املعنينيللمشاركة فيها 

 األطر من اإلدالء برأيهم يف هذا املشروع اهليكلي. تصورهم خبصوص تلك املهن وسبل تنظيمها ومتكني 
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ظة واالستشراف" و"مراقبة وقد متحورت الورشات السالفة الذكر حول "الدعم اللوجستيكي" و"دعم املوارد" و"اليق
 " و"اجتماع املدراء".املطابقة وتدبري املخاطر" و"حتليل املضامني السمعية البصرية" و"التدبري والتخطيط

 2014و 2013على امتداد سنيت  كما مت إطالق برنامج تكويين بإشراف متخصصني، لفائدة مستخدمي اهليأة العليا
 :ثالثة حماور أساسيةوهم 

 ؛101حمور موضوعايت -

 ؛102حمور منهجي -
 .103حمور خاص بتقوية القدرات -

 مستخدمي اهليأة العليا.ة جمموعة من احلصص التكوينية املكثفة يف اللغة اإلجنليزية لفائد كما متت برجمة

 داخلية لقاءات 

شر بتقنني االتصال السمعي يف إطار انفتاحها على فضاءات النقاش حول القضايا املرتبطة بشكل مباشر أو غري مبا
 كن إمجاهلا يف ما يلي:جمموعة من احملاضرات واللقاءات الداخلية، مي ،العليا مبقرهاالبصري، نظمت اهليأة 

  وذلك "ق اإلنسانحول موضوع "اهليأة العليا، التقنني وحقو  2014شتنرب  20ورشة داخلية نظمت يوم ،
 املرجعية املؤسساتية يفهبدف حتسيس أطر اهليأة العليا بكون ثقافة حقوق اإلنسان تشكل حمورا عرضانيا 

 اجلماعية ملسؤوليها وأطرها. و ة مبهامها أو يف االجتاهات والسلوكات الفردي هاللهيأة العليا سواء يف اضطالع

الدراسات واألحباث، و وقد مت خالل هذه الورشة تقدمي عروض متحورت حول عالقة حقوق اإلنسان بالتتبع 
 وكذا بأخالقيات اإلعالم واملهنية واملضامني؛

  ماية جمموعة العمل اخلاصة "حب " من تنظيمحول موضوع "الطفل واإلعالم السمعي البصريندوة داخلية
اجلمهور الناشئ والنهوض حبقوق الطفل يف ومن خالل وسائل اإلعالم السمعية البصرية"، وذلك يف إطار 

الذكرى العشرين لتصديق املغرب على اتفاقية  2013االحتفال باليوم العاملي للطفل الذي صادف سنة 
وقد  خلاصة هلذا املوضوع.حتسيس خمتلف أطر ومستخدمي اهليأة العليا باألمهية ا حقوق الطفل، من أجل

                                                           
 ...، التغطية اإلعالمية وتتبع االنتخاباتالسمعي البصري عرب الويب حتليل اخلطاب اإلعالمي السمعي البصري، 101
تسيري امليزانية باإلدارة  ،للمتعهدين وكذا خطة العمل حلاملي املشاريع التحليل املايل وحتليل السوق لتطوير قدرات املوظفني يف حتليل البيانات املالية 102

 افتحاص األداء...  ،العمومية
 بناء فريق العمل...  ،أخذ الكلمة أمام اجلمهور ،التواصل الداخلي بني األشخاص فن التسويق والتواصل، 103
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شكلت هذه الندوة مناسبة الستعراض اإلطار القانوين اجلاري به العمل حاليا هبذا اخلصوص وكذا النواقص 
 اليت تعرتيه، مع تقدمي مناذج من بعض املمارسات الفضلى املعتمدة يف بعض الدول؛

 حتت إلنسان،اوطين حلقوق حماضرة/نقاش من تنشيط السيد حممد الصبار، الكاتب العام للمجلس ال 
 ؛2013يناير  16باملغرب"، وذلك يوم  القضائية املسطرة خالل الشخصية احلياة عنوان: "احرتام

 األرضية،  الرقمية لتلفزةا إىل األرضية التناظرية التلفزة من للمرور العكسي "العد يوم دراسي حول موضوع
 هذا يف سبانيةواإل ليةالربتغا التجربتني عرض خالله مت ،2013يناير  22وذلك يوم  اإليبريية"، التجارب

 البصري معيالس االتصال مبجلس االتصاالت مصلحة ورئيس الربتغال من امليدان من طرف خبريين
 املوضوع؛ب املعنية واملؤسسات ممثلني عن املتعهدين إىل ( )إسبانيا( إضافةCAAاألندلسي )

 ،نوفيل سوربون،  3 خبرية اليونيسكو وأستاذة جبامعة باريس حماضرة من تنشيط األستاذة ديفينا فرو ميج
حول موضوع: "ضبط وتقنني الفضاء السمعي البصري يف أوروبا: مقاربة مقارنة ملهام املصلحة العامة: 

، كافتتاح لأليام الدولية حول التنوع 2013ماي  25اجلمهور الناشئ، اإلخبار والتنوع..."، وذلك يوم 
من طرف اهليأة العليا بشراكة مع الشبكة الدولية لكراسي اليونيسكو  2013ماي  26و 25و 24املنظمة أيام 
 ؛104يف االتصال

 للسمعي البصري  أعراب، عضو اجمللس األعلى من تنشيط السيد رشيد 2014مارس  11يوم نظمت  حماضرة
 البصرية؛ة اإلعالم السمعي الفرنسي سابقاً، حول موضوع التنوع الثقايف وتقنينه يف وسائل

  جيكي يف جمال "فرنسيس فان دن هوت"، مدرب واستشاري بل من تنشيط السيد 2014حماضرة يف أبريل
لسمعي البصري: ا اإلشهار املتابعة وتدبري املقاوالت واملوارد البشرية، حول موضوع "ضبط اإلشهار وقياس

 املبادئ واآلليات"؛

 والتلفزي واالتصاالت  لقاء من تنشيط السيد جون بيري بلي الرئيس واملسري األول جمللس البث اإلذاعي
ملساطر القضائية للمجلس، يوم الكندي، مرفوقا بالسيدة راشيل فرينيت املستشارة القانونية ملديرية متابعة ا

باإلضافة  ،ازاتهة وإجنيلرئيسخصوصيات اجمللس الكندي وكذا أنشطته ا، استعرض خالله 2015أبريل  16
توىل أيضا تقنني يإىل التحديات اخلاصة مبجال تقنني السمعي البصري بكندا، علما أن هذا اجمللس 

تسويق التجاري عرب االتصاالت وكذا األنرتنيت على مستوى حماربة الرسائل غري املرغوب فيها أو ال
 .األنرتنيت

                                                           
 انظر احملور اخلاص بالندوات الدولية. 104



 

108  
 

 الدولي التعاون11- 

 دولية شبكات إلى العليا الهيأة انضمام1.11 

 االتصال وتنظيم وتقنني بدراسة تعىن هيآت ثالث إىل العليا اهليأة بانضمام 2015-2013 ما بني فرتةال متيزت
 البصري: السمعي

 اهليأة العليا احتضنت  منتدى تنظيم سلطات البث بالدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي: حيث
مت حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة،  مبراكش، 2013دجنرب  20و 19السنوي الثالث يومي  اجتماعه
املنتدى الذي تأسس سنة  يشكل هذاو . العليا لرئيسة اهليأةوباإلمجاع، منح رئاسة هذا املنتدى  على إثره

مؤسسات تبادل جتارب لكتابته الدائمة، فضاء برتكيا، ويتوىل اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون الرتكي   2011
وقد متيزت  تقنني االتصال السمعي البصري أو املؤسسات املشاهبة هلا بدول منظمة التعاون اإلسالمي.

اه مأسسته والرفع من بوضع وتفعيل خطة عمل يف اجت ،رئاسة اهليأة العليا للمنتدى واليت امتدت لسنتني
 ؛عدد أعضائه

 ينضم  املغرب من خالل اهليأة العليا أول بلد غري أورويب املرصد األورويب للسمعي البصري: حيث أصبح
من أجل مجع ونشر املعلومات املتعلقة  1992منظمة أحدثت سنة  وهي. أوربالس إىل هذه املنظمة التابعة جمل

علقة مبختلف بالصناعة السمعية البصرية بأوروبا، كما يبحث ويقدم تقارير حول القضايا القانونية املت
 ؛الصناعةقطاعات هذه 

 

  ألمريكا الالتينية  السمعي البصرياألرضية اإلبريوأمريكية هليئات تقنني(PRAIحيث مت :)  قبول اهليأة العليا
من طرف  املنظمببوغوتا  2014شتنرب  26إىل  24من املنعقد خالل مجعها يف هذه املنظمة عضو مالحظ ك

 ( بكولومبيا.ANTVاهليئة الوطنية للتلفزة )

يف جمموعة من الشبكات القارية واإلقليمية لتقنني  عضويتهاعالوة على ذلك، عملت اهليأة العليا سواء من خالل 
االتصال السمعي البصري، أو من خالل عالقاهتا الثنائية مع جمموعة من هيئات التقنني األجنبية أو مؤسسات 

 التجارب مع مناذج وسياقات خمتلفة،اخلربات و  تبادلو  اقتسامأخرى، على إبراز جتربة املغرب يف هذا اجملال وكذا 
 تنمية تعاون جنوب جنوب. اعتبارا ملتطلبات التقنني وتطور احمليط اإلعالمي، خصوصا هبدف
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 التظاهرات واللقاءات المنظمة في إطار الشبكات 2.11

التقنني املتوسطية، شبكة  هيئاتشبكة  اجتماعات عامة لكل من 6تتمثل هذه التظاهرات واللقاءات يف املشاركة يف 
 الشبكة الفرنكوفونية هليئات تقنني وسائط االتصال، عالوة على ندوات ولقاءاتاهليئات اإلفريقية لضبط االتصال و 

 :105عاتية أو تقنية للجن واآلليات املنبثقة عنهاو موض

  بأروشا ، 2013ماي  17و 16يومي املنعقد فريقية لضبط االتصال ع جلنة التوجيه لشبكة اهليئات اإلاجتما
شاريع تتعلق بتشجيع احلكامة محول ثالثة  2012-2011لتقييم خمطط عمل الشبكة للفرتة "تانزانيا"، 

 اجليدة وحتسني االتصال املؤسسايت وتعزيز التعاون؛
 

  اربة تشكيل جمموعة عمل "حمبإشبيلية، ل 2013يونيو  14املنعقد يوم التقنني املتوسطية  شبكة هيئاتاجتماع
ممثلو اهليئات األعضاء  فقحيث ات، "الصور النمطية املبنية على النوع يف وسائل اإلعالم السمعية البصرية

زية يف خدمات االتصال يف الشبكة على إجياد توافق حول املؤشرات وآليات تقييم الصور النمطية التميي
بار خصوصيات العتخذ بعني امع األ األندلسية، هيأة التقننيالسمعي البصري واملقرتح من طرف 

 ؛وختصصات كل هيئة
 

  بنيقوسيا  2013يونيو  21يوم املنعقد املتوسطية  التقنني هيئاتاالجتماع السابع للجنة التقنية لشبكة
( باإلضافة إىل إعداد 2012نونرب  23-22للشبكة )لشبونة،  14مع العام "قربص"، للمصادقة على حمضر اجل
 ماصول "قربص"؛ليب 2013أكتوبر  25و 24 املقبل املزمع عقده يوميمشروع جدول أعمال اجلمع العام 

 
  قارب التكنولوجي حول الضبط واالتصال السمعي البصري والتالتقنني املتوسطية  هيئاتشبكة منتدى

 بواكادوكو "بوركينافاسو"؛، 2013يونيو  27-26املنعقد يومي 
 

  أكتوبر  15و 14املؤمتر الثالث لرؤساء الشبكة الفرنكوفونية هليئات تقنني وسائط االتصال املنعقد يومي
بالعاصمة التشادية جنامينا، حول موضوع "أية حكامة هليئات تقنني وسائط االتصال أمام حتديات  2013

الدميوقراطية واالنتقال الرقمي؟"، حيث مت استعراض تقرير عن أنشطة الشبكة خالل مدة رئاسة اجمللس 
ب ذلك، متت . عق2013-2012بروكسيل )بلجيكا( للفرتة -األعلى للسمعي البصري لفيدرالية والونيا

واليت سيتم إعماهلا من طرف اهليأة التشادية خليفة اجمللس  2015-2014املصادقة على خطة الطريق 
وتتمحور هذه اخلطة حول ثالثة حماور أساسية: "وسائط اتصال اخلدمة  .البلجيكي يف رئاسة الشبكة
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ى ملوضوعي  إيالء أمهية كرب العمومية"، "محاية اجلمهور الناشئ" و"معاجلة الشكايات"، مع االستمرار يف
 "املساواة بني اجلنسني"؛و "التعددية السياسية"

  2013أكتوبر  25و 24يومي  املنعقد التقنني املتوسطية شبكة هيئاتلاالجتماع العام اخلامس عشر 
ول بقربص. وقد شكل هذا االجتماع فرصة للوقوف على مستوى تفعيل إعالن الشبكة املتعلق صبليما

الجتماع الرابع عشر بة الصور النمطية املصادق عليه خالل اباملساواة بني الرجال والنساء وحمار بالنهوض 
كل من اهليأة العليا ونظريهتا مبنطقة يف هذا اإلطار،  قدمت  حيث. 2012للشبكة بلشبونة شهر نونرب 

، 2014يف يونيو و موعة العمل احملدثة هلذا الغرض. األندلس عرضا مشرتكا أبرز مستوى تقدم أشغال جم
عقدت هذه اجملموعة مبقر اجمللس السمعي البصري لكاتالونيا بربشلونة اجتماعا مت خالله اعتماد أرضية 

اجتماع ويف ، 2015أبريل  ويف .قابلة للتطبيق على املضامني السمعية البصرية ،مؤشرات للتتبع تعىن بالنوع
 اجمللس كما قدم  املقرتحة من طرف اهليأة العليا، أسسها املرجعية على مت املصادقةبالرباط،  للمجموعة

 املتعلقة بالدراسة اخلاصة واملعاجلة الرقن واستمارة املؤشرات شبكة مشروع األندلسي البصري السمعي
 للشبكة املنتمية اهليئات مستوى على ستنجز اليت اإلشهارية املقاطع يف النوع على املبنية النمطية بالصور

 على أويل تركييب تقرير عرض خصوصاً  يتضمن ،هاجناز إل زمين جدول يتم االتفاق على قبل أن ،املتوسطية
 ؛2015أكتوبر  يف بكرواتيا الذي عقد املتوسطية التقنني هيئات لشبكة عشر السابع العام اجلمع أنظار

 

  النيجر( بنيامي 2013دجنرب  12إىل  10لشبكة اهليئات اإلفريقية لضبط االتصال املنعقد من املؤمتر السابع( ،
من الوقوف على تقدم األشغال يف  املشاركنيوالذي جرت أشغاله يف أربع جلسات موضوعاتية َمكََّنْت 

من تدارس إمكانية كذا يف خمتلف البلدان اإلفريقية، و  األرضي املفتوح البث الرقمي مسلسل االنتقال إىل
ات اجلهوية والدولية من قبيل االحتاد الدويل الشراكات يف هذا اإلطار بني الشبكة اإلفريقية واملؤسس

لالتصاالت واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت، وكذا من تطارح اآلراء خبصوص دور هيئات ضبط االتصال يف 
الرهانات واإلشكاليات املرتبطة بضبط املضامني والوسائط يف زمن  باإلضافة إىل مناقشةهذا املسلسل، 

 وقد مت إدماج أشغال هذا املؤمتر بالبوابة االلكرتونية  نرتنيت.اتف النقال واألائية والكابل واهلالقنوات الفض

  ؛بإحداثها وصيانتهاكلفة اجلهة املالعليا باعتبارها  اهليأةللشبكة من طرف 

 2014رب ننو  11و 10لشبكة هيئات التقنني املتوسطية، وذلك يومي  االجتماع العام السادس عشر 
ن وحكامة تقنني، أال ومها استقاللية املقنمن األمهية مبكان بالنسبة هليئات الخحصص ملوضوعني بنواكشوط، 

إىل الشبكة، ومها  وقد مت خالل هذا االجتماع انضمام عضوين اثنني جديدينوسائل اإلعالم العمومية. 
وبالتايل، جملس التنسيق السمعي البصري ملولدافيا واهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري التونسية. 

 ؛دولة 23عضواً ميثلون  26الشبكة تضم  صارت
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  2015و يوني 16و 15يومي  ، املنعقدلرؤساء الشبكة الفرنكوفونية هليئات تقنني وسائط االتصالاملؤمتر الرابع، 
من طرف اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري لكوت ديفوار يف موضوع: "تقنني االتصال السمعي 

يسجل أنه " على للمؤمتر الرتكييب أكد التقرير وقد البصري يف العهد الرقمي ووسائل اإلعالم اجلديدة".
 خالل من األرضي الرقمي التلفزي البث جمال يف ملحوظاً  تقدماً  يعرف الذي املغرب باستثناء عموما،
 بسبب سواء االنتقال يف البلدان األخرى، مسلسل هذا تأخر يف ،(multiplex)املتعدد  للبث أرضيتني
 لالنتقال وطنية جلن وضع مرحلة عند فقط التوقف أو للبلد، السوسيوسياسية الظروف إىل ترجع توقفات
، متت املصادقة على خارطة طريق الشبكة ويف ختام هذا املؤمتر ".ماجواإلد البث معايري حتديد أو الرقمي

اليت ستتمحور حول املواضيع التالية: "وسائل اإلعالم السمعية البصرية العمومية"، "أثر البث  2016-2017
الرقمي على اإلنتاج والبث السمعيني البصريني"، "محاية حقوق املؤلف يف االتصال السمعي البصري" 

اهليئة العليا لالتصال السمعي إىل على األرشيفات السمعية البصرية". كما عحهد برئاسة الشبكة و"احملافظة 
 ؛السويسري ملكتب الفدرايل لالتصالاالبصري لكوت ديفوار وبنيابة الرئاسة إىل 

  موضوع "الولوج إىل وسائل اإلعالم خالل الفرتة االنتخابية"، نّظمها اجمللس األعلى  حولندوة جهوية
، حتت إشراف شبكة اهليئات اإلفريقية لضبط االتصال. 2015يوليوز  22و 21يومي لالتصال بالنيجر، 

عضاء شخصية متثل خمتلف هيآت التقنني اإلفريقية، تقوية قدرات أ 70اهلدف من هذه الندوة اليت حضرها 
شبكة اهليئات اإلفريقية لضبط االتصال يف ضمان الولوج املنصف لوسائل اإلعالم خالل الفرتة النتخابية 

 ؛وتبادل اخلربات حول املوضوع

 2015يومي فاتح وثاين أكتوبر املنعقد التقنني املتوسطية  هيئاتعشر لشبكة  االجتماع العام السابع ،
 دول من الشبكة يف عضو هيئة 20مشاركة اللقاء الذي عرف  هذا ب"سبليت" )كرواتيا(. حيث خصص

اإلنسان، أي متثيلية يف وسائل اإلعالم؟"  وحقوق جديدين: "اهلجرة ملوضوعني املتوسط، وجنوب مشال
املخصصة  األخرية اجللسة خاللبالرئاسة وقد عهد للمقننني؟".  رهانات اإلعالم: أية وسائل على و"الرتبية

 اللجنة اختريت كما  لكرواتيا، االلكرتوين اإلعالم وكالة راكيتش" رئيسة السيدة "مرجانا إىل الشبكة"، "حلياة
 الرئاسة. نيابة مبهام لالضطالع اإلسبانية واملنافسة لألسواق الوطنية
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 واستقباالت زيارات3.11 

رؤساء عدد من هيئات  2015-2013خالل الفرتة اهليأة العليا  استقبلت املغربية اإلفريقية، التعاون عالقاتتعزيزا ل
التقنني للتبادل والتشاور يف جمموعة من القضايا ذات االهتمام املشرتك، خصوصا يف ما يتعلق بأدوات ومنظومات 

وقد توجت  الضبط وبالتكوين، وكذا بسبل تقوية مسامهتهم يف إطار املنتديات الدولية واإلقليمية اليت ينتمون إليها.
 وتضم الئحة هؤالء الرؤساء كال من:بالتوقيع على بروتوكوالت تعاون.  تبعض هذه االستقباال

بكة اإلفريقية هليآت السيد عبد الرمحن أوصمان، رئيس اجمللس األعلى لالتصال بالنيجر ورئيس الش -
 ضبط االتصال؛

 االتصال السمعي البصري السينغايل؛رئيس اجمللس الوطين لضبط  ،السيد باباكار توري -
فرنكوفونية لشبكة الورئيس ا علي أليفي، رئيس اجمللس األعلى لالتصال بالتشاد السيد مصطفى -

 هليئات تقنني االتصال؛
نية هليئات الفرنكوفو ورئيس الشبكة األعلى لالتصال بتشاد  رئيس اجمللس ،السيد خمتار واوا دهب -

 تقنني وسائط االتصال؛
رئيس اهليأة العليا للصحافة والسمعيات البصرية املوريتانية ورئيس الشبكة  ،السيد محود ولد احممد -

 املتوسطية هليئات تقنني وسائل االتصال؛
 .بتونسرئيس اهليأة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري  ،السيد نوري جلمي -

ميثل احتاد إذاعات الدول العربية برئاسة  ، وفدا2013فرباير  7استقبلت اهليأة العليا يوم  أما على املستوى العريب، فقد
وكذا السيدة مسرية إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة املكلفة  ،لدين معاوي، يف زيارة ود وجماملةمديره العام السيد صالح ا

 يف إطار زيارة تقوم هبا جملموعة 2013نونرب  14باإلعالم والناطقة الرمسية باسم حكومة مملكة البحرين، وذلك يوم 
 من املؤسسات اإلعالمية املغربية.

لسطيين الذي كان يف زيارة اإلعالم الف استقبال السيد حممود خليفة نائب وزير 2014دجنرب  17يوم  متكما 
وزارته تطورات املشهد اإلعالمي الفلسطيين، كما عرب عن رغبة  خالل هذا اللقاء، آخر استعرض حيث كة،للممل

ويف إطار زيارة كان يقوم هبا  .املغربية يف جمال تقنني وسائل اإلعالم السمعية البصرية يف االستفادة من التجربة
، حيث قدم له عرض حول اهليأة العليا، وفد فلسطيين من جامعة القدس 2015غشت  25يوم أستقبل للمغرب، 

 .ومديرية تتبع الربامجاملعلوميات وحدة لزيارة تلته 

لقاء للتبادل مع نظريه ، مبقر اهليأة العليا 2013فرباير  28أما على الصعيد األوريب، فقد عقد اجمللس األعلى يوم 
ونية وكذا أنشطة الشبكة الفرنكف بينهماالبلجيكي ملنطقة والونيا بروكسيل، خصص للتباحث حول العالقات الثنائية 
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، لنظريه البلجيكيبزيارة  2013يونيو  28إىل  24، قبل أن يقوم خالل الفرتة املمتدة من هليئات تقنني وسائل اإلعالم
لالطالع على جتربته يف جمال تقنني االتصال السمعي البصري. وهي الزيارة اليت التقى خالهلا أيضا مع جمموعة من 

ر وجملس أخالقيات الصحافة ومركز الفاعلني يف القطاع، مثل هيئة تقنني وسائل اإلعالم وجلنة أخالقيات اإلشها
اإلعالم حول وسائل االتصال وراديو كامبوس وكذا ممثلني عن التلفزيون العمومي البلجيكي واللجنة األوربية والربملان 

 األوريب.

متحورت أساسا الفرنسي،  نظريهبزيارة عمل إىل  2015فرباير  9يوم ، قام وفد من اجمللس األعلى 2015وخالل سنة 
 :حيث مت التطرق إىل احملاور التالية ،وضوع التعددية السياسيةم حول

 تطوير مبادئ ووسائل تتبع التعددية السياسية؛ -
 ولوج مجعيات اجملتمع املدين إىل وسائل االتصال السمعي البصري؛ -
 .تدبري التعددية السياسية يف إطار نظام اجلهوية املوسعة -

سي" بلندن، املكلفة .يب.قام وفد عن اهليأة العليا بزيارة ملختلف مصاحل "اليب ،2015ماي  22و 21 وعلى مدى يومي
الوفد املغريب هذه الفرصة أيضاً لالطالع على بعض جوانب التقنني كما استغل بالتوثيق واألرشفة السمعية البصرية.  

كوسيط بني   ،سسة بنفسهاالذي خيضع هلا هذا املرفق العمومي والذي تتكفل به إحدى املديريات الداخلية للمؤ 
 . "، هيئة تقنني خدمات االتصال )االتصاالت، السمعي البصري والراديوفوين(Ofcomاملشتكني واملقنن املؤسسايت "

وذلك املنظمات واهليئات الدولية واألممية، املؤسسات األجنبية و استقبال ممثلني عن جمموعة من  من جهة أخرى، مت
 :نذكر منهم يقومون هبا للمغرب،يف إطار زيارات عمل كانوا 

 العامة بالنيابة جمللس أوروبا؛ السيدة غابرييال باتاينيدراكوين، الكاتبة -
 السيدة رجينا دي دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف باملغرب؛ -
 مبنطقة املغرب الكبري؛  األمم املتحدة للنساء منظمة ممثلة ،السيدة ليلى الرحيوي -
 موريتانيا وتونس؛ ممثل اليونسكو باملغرب، اجلزائر، ،السيد مايكل ميلوورد -
 وفد من القيادات الشبابية األمريكية من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري؛ -
 ؛يوجد مقرها بواشنطن( مؤسسة غري حكومية) IFESوفد من املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية  -
رئيسة جلنة العمل واملساواة بالربملان الفنلندي وعضو جملس مراقبة اإلذاعة  ،فيالتوف السيدة تارجا -

 والتلفزيون، مرفوقة بسفرية فنلندا باملغرب السيدة كرستينا هارتيال.

ومسؤولو وأطر اهليأة العليا يف جمموعة من التظاهرات واللقاءات األعلى شارك أعضاء اجمللس  أخرى، ناحيةمن 
وكذا  والتطور التكنولوجي هلا من االطالع على جمموعة من التجارب الدولية يف جمال التقننيالدولية، متكنوا خال
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التنوع والتعددية التصال واإلعالم"، ""اإلذاعات اجلمعوية"، "احلق يف ا حول بعض املواضيع ذات الراهنية واألمهية مثل
كما مسحت   ...و"اإلعالم وقضايا حقوق اإلنسان" "اإلذاعة الرقمية األرضية"، "متويل اخلدمة العمومية"، اللغوية"

 .رييف بعض األحيان، بعرض التجربة املغربية يف تقنني وحترير املشهد السمعي البص هذه املشاركات

 ةينقتلا الخبرات تبادل4.11 

 املستمر ويف إطار دعمها ،كةسرتاتيجيتها يف ميدان التعاون الدويل املطابقة للتوجهات العامة للمملامع  متاشيا
ال التقين يف جم والدعمقدمي اخلربة تعملية انفتاح واسعة على مستوى  اهليأة العليادشنت بالقارة اإلفريقية، لنظرياهتا 

درة طلب من هذه األخرية أو مببابإما  جتاه العديد من املؤسسات اإلفريقية املماثلة، تتبع الربامج السمعية البصرية،
 .من اهليأة العليا

 

، اتفاقيات وعقود مت مبوجبها 2015-2013بعض نظرياهتا اإلفريقية خالل الفرتة وقعت اهليأة العليا و يف هذا اإلطار، 
 ، ويتعلق األمر بكل من:106(HMS)نظام تتبع الربامج السمعية البصرية اخلاص باهليأة العليا اقتناء 
 ؛2013اير ين 10بتاريخ  السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية املوريتانية -
 ؛2013أبريل  05اهليأة العليا للسمعي البصري واالتصال ببنني بتاريخ  -
 ؛2013أبريل  05اجمللس الوطين لالتصال السمعي البصري بالسنيغال بتاريخ  -
 ؛2014اهليأة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري التونسية بتاريخ يونيو  -
 .2015أكتوبر  14جلمهورية النيجر بتاريخ  لالتصالاجمللس األعلى  -

ملهندسني التقنيني للهيأة الدى هذه اهليئات من طرف وصيانته ، تثبيت هذا النظام االتفاقياتمبوجب هذه وقد مت 
رفة التقنية وحتكم جيد يف الربامج لتمكينهم من تدبري مستقل ألجهزة الغالعليا وإجرائهم دورات تكوينية لفائدة أطرها 

النتخابات طات انتخابية هامة )اومساعدهتم وتوجيههم يف استخدام هذا النظام يف تتبع التغطية اإلعالمية حملاملثبتة، 
خالل الفرتة ما بني فاتح ببنني ة النتخابات التشريعي، ا2014يونيو  21ية املوريتانية يف لجمهورية اإلسالملالرئاسية 

 (.2014دجنرب  21أكتوبر و 01االنتخابات التشريعية والرئاسية بتونس بني ، 2015أبريل  7و

لفائدة اجمللس  2015مارس  16يا يوم تقريرا تقنيا ومالأعدت اهليأة العليا ، الثنائي اإلفريقيودائما يف سياق التعاون 
ات السمعية البصرية البوركينابية.  األعلى لالتصال لبوركينافاسو، قصد تثبيت هذا النظام ملراقبة ومتابعة برامج احملط

، ألخذ معلومات تانزانيابمن هيأة تقنني االتصال فد و ، 2014ماي  2أبريل و 28خالل الفرتة ما بني  أستقبلكما 
 .2015هر أكتوبر شنتخابات العامة )رئاسية وتشريعية( اليت نظمت د االاستعدادا ملوع هذا النظام،حول 
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إطار التزامها خالل فرتة رئاستها لشبكة اهليئات اإلفريقية لضبط االتصال، بإجناز وإعادة هتيئة  ويفمن جهة أخرى، 
خالل الفرتة نظمت اهليأة العليا موقعها االلكرتوين وضمان التكوين للمشرفني على مواقع اهليئات األعضاء هبا، 

 يانة وحتديث املواقع االلكرتونية.حول إحداث وص هتمدورة تكوينية لفائد، 2013أبريل  5 إىل 1املرتاوحة من 

ويوليوز  2014يناير  يخالل شهر للهيأة العليا  حدة املعلومياتفقد قام الفريق التقين لو ، أما على الصعيد األوريب
ي البصري الذي مت تثبيته لدى اجمللس األعلى السمع (HMS)صيانة النظام املعلومايت لربوكسيل لبزيارة  2015

على اتفاق تعاون من أجل  ،2014بريل عاون بني املؤسستني بالتوقيع يف أيتوج الت أنقبل  ،2011سنة  منذ البلجيكي
 مأسسة وضمان استمرارية وتنمية التعاون بني اهليئتني املستقلتني لتقنني وسائل االتصال السمعية البصرية.

هذا النظام،  ألخذ معلومات حولملولدافيا هيأة تقنني االتصال  من مسؤولنيستقبال ا 2014أكتوبر  27يوم كما مت 
 زيارة إىل غرفة املراقبة التقنية.  القيام ب أدوات املراقبة وكذاو  علومياتحيث مت عرض مهام وهيكلة وحدة امل
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 خالصة
 

من أنشطة املؤسسة، تفعيال  (2015-2013)قدم هذا التقرير حصيلة مرحلية لعمل اهليأة العليا غطت ثالث سنوات 
 .2012الختصاصاهتا وإعماال السرتاتيجيتها املعتمدة سنة 

األعلى للحكومة، استحضارا أساسا  إبداء الرأي واالقرتاح، مت تقدمي جمموع اآلراء اليت وجهها اجمللسففي جمال 
سنوات، ودورها يف  10للوضع اجلديد للمؤسسة، كما حدده الدستور، ولرتاكماهتا يف جمال التقنني على مدى 

 ساسية بشكل عام.املسامهة يف تفعيل مقتضياته، خصوصا تلك املتعلقة باحلريات واحلقوق األ

، فقد مت التمييز بني الفرتة العادية 2011أما يف ما يتعلق بتدبري موضوع التعددية، وهي املهمة اليت كرسها دستور 
من جهة، والفرتة ، 06.46ات قرار اجمللس األعلى رقم ومدى تفاعل املتعهدين العموميني واخلواص مع مقتضي

نتخابات ة العليا يف تأطري وتتبع تغطية وسائل اإلعالم السمعية البصرية لالاالنتخابية من خالل تقدمي جتربة اهليأ
 من جهة ثانية.، 2015اجلماعية واجلهوية 

بعد ذلك، مت استعراض جمموع القرارات اليت أصدرها اجمللس األعلى خبصوص الشكايات وطلبات بث بيان حقيقة 
أفراد...، وكذا تلك املرتبطة بتقنني املضامني السمعية  أو جواب، املتوصل هبا من طرف أحزاب، نقابات، مجعيات،

البصرية )االلتزامات الكمية للمتعهدين، االتصال اإلشهاري، األخالقيات...(، استنادا لنظام التتبع املعتمد داخل 
 اهليأة العليا.

التحرير، فقد مت أما فيما يتعلق باحملور اخلاص بالرتاخيص، وحبكم طابعه اهليكلي الذي يعكس فلسفة مسلسل 
التمييز بني الطلبات املتعلقة باحلصول على معلومات لالستثمار يف القطاع السمعي البصري الوطين، من جهة، 
وطلبات احلصول على تراخيص وفق املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل من جهة ثانية. أما األذون، 

أهنا، سواء يف ما يتعلق ببث برامج مسعية بصرية من طرف منظمي التظاهرات فقد مت تقدمي جمموع القرارات املتخذة بش
حمدودة املدة أو اخلدمات ذات الولوج املشروط. باإلضافة إىل حمور خاص بتخطيط وتنسيق وتعيني الرتددات واملراقبة 

 التقنية وتتبع انتشار املتعهدين.

واملهين، ومواكبة وإغناء لبعض النقاشات القطاعية واجملتمعية، باملوازاة مع تفعيل اختصاصاهتا جتاه حميطها املؤسسي 
عملت اهليأة العليا كذلك، على تنظيم جمموعة من الندوات الدولية بشراكة مع مؤسسات دولية، وكذا على إصدار 

كتكملة للمهام القانونية املنوطة هبا على مستوى عملية تتبعها ملدى احرتام املتعهدين   ،جمموعة من التقارير املوضوعاتية
 لاللتزامات املنصوص عليها يف دفاتر حتمالهتم.
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واقتناعا منها بكوهنا مؤسسة تقنني وحكامة نصا وممارسة وثقافة، حرصت اهليأة العليا على إدراج تنظيمها واشتغاهلا 
مستمرة للمالءمة والتطوير الداخلي، سواء عرب تطوير آلياهتا ومقارباهتا على مستوى  وطرق تدبريها ضمن مقاربة

وبطبيعة احلال، ليست عملية التطوير هذه هدفا يف حد ذاهتا،  .التتبع، أو على مستوى تنمية قدرات مواردها البشرية
 تقنينية وأدوارها اجملتمعية.بقدر ما هي وسيلة لتمكني املؤسسة من االضطالع على حنو أمثل باختصاصاهتا ال

ويف إطار تطوير عالقاهتا املؤسسية مع حميطها اإلقليمي والدويل، اخنرطت اهليأة العليا يف فضاءات متنوعة للحوار 
والتعاون وتبادل اخلربات والتجارب، كمنتدى سحلطات تنظيم البث بدول منظمة التعاون اإلسالمي، املرصد األوريب 

أمريكية هليئات تقنني التلفزة ألمريكا الالتينية...، فضال عن الشبكات اإلفريقية -ضية اإلبريوللسمعي البصري، األر 
واملتوسطية والفرنكوفونية اليت هي عضو فيها منذ تأسيسها. كما مل تتذخر جهدا لتطوير شراكاهتا املتميزة مع بعض 

لنشيط يف شبكات هيآت تقنني االتصال السمعي نظرياهتا، سواء من خالل عالقاهتا الثنائية أو من خالل االخنراط ا
 البصري.

ومع دخول النصني القانونيني املراجعني لكل من االتصال السمعي البصري واهليأة العليا حيز التنفيذ بعد نشرمها 
، تستشرف اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري مرحلة جديدة من تارخيها، 2016باجلريدة الرمسية شهر شتنرب 

النضج الذي بلغته بفضل ما راكمته من خربة وجتربة، والذي ستوظفه ال حمالة، يف إطار تقييم مستوى زها ميي
يستخلص الدروس، تعزيزا للمكتسبات وسعيا لرفع التحديات اليت تواجه القطاع السمعي البصري كإحدى رافعات 

   التنمية الدميقراطية لبالدنا.
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 توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في النشرات اإلخبارية للقطاع العمومي
 2015و 2014و 2013خالل سنوات 

 الغرف المهنية المنظمات المهنية النقابيةالمنظمات  السنة
2013 10:31:09 11:42:01 4:03:44 
2014 12:33:21 11:44:37 2:20:00 
2015 10:00:59 8:23:32 2:33:15 

 
 توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في النشرات اإلخبارية للقطاع الخاص

2015و 2014و 2013خالل سنوات   
 الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة

2013 18:41:56 18:07:32 1:55:21 
2014 14:05:33 13:30:20 1:01:49 
2015 11:28:57 9:58:33 0:36:48 

 
 

 توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في النشرات اإلخبارية للقطاع العمومي

 2015و 2014و 2013خالل سنوات 

 السنة
 المجموع الذكور اإلناث

 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية
2013 12:43:13 6% 193:33:08 94% 206:16:21 
2014 19:44:38 10% 169:05:01 90% 188:49:39 
2015 16:47:14 12% 120:27:27 88% 137:14:41 
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 الخاصتوزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في النشرات اإلخبارية للقطاع 
 2015و 2014و  2013خالل سنوات 

 الذكور اإلناث السنة
 المجموع

 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية
2013 7:17:52 6% 122:11:14 94% 129:29:06 
2014 9:03:31 10% 82:52:00 90% 91:55:31 
2015 8:27:11 11% 71:28:24 89% 79:55:35 
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 توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في المجالت اإلخبارية للقطاع العمومي
2015و 2014و 2013خالل سنوات   

 الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2013 45:49:44 28:42:51 9:43:52 
2014 36:11:52 13:20:11 3:02:13 
2015 18:37:41 10:40:58 6:34:36 

 

 توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في المجالت اإلخبارية للقطاع الخاص
2015و 2014و 2013خالل سنوات   

 الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2013 65:55:27 66:13:30 16:04:24 
2014 62:22:18 76:51:58 13:43:56 
2015 52:33:07 71:57:24 16:10:33 

 

  توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في المجالت اإلخبارية للقطاع العمومي
2015و 2014و  2013خالل سنوات   

 السنة
 الذكور اإلناث

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2013 44:59:22 13% 303:07:21 87% 348:06:43 
2014 33:44:45 14% 214:43:47 86% 248:28:32 
2015 44:49:45 19% 194:19:41 81% 239:09:26 
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 توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في المجالت اإلخبارية للقطاع الخاص
 2015و 2014و  2013خالل سنوات 

 السنة
 الذكور اإلناث

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2013 36:22:00 8% 446:48:41 92% 483:10:41 
2014 46:43:35 10% 412:54:47 90% 459:38:22 
2015 51:43:33 13% 344:21:21 87% 396:04:54 
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3 الملحق رقم  

15.26 رقم المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري قرار  

 2015 يوليوز 20 (1436 شوال 03) بتاريخ
 لوسائل االتصال السمعي البصري بإصدار توصية

 2015 بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة
   

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

  منه؛ 165و 28 بنـاء على الدستور، خصوصا الديباجة والفصالن

( 2002غشت  31املوافق لـ ) 1423 مجادى اآلخرة من 22 يفالصادر  1-02-212 وبنـاء على الظهري الشريف رقم
  ؛منه 3 ريه وتتميمه، خصوصا املادةالقاضي بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تغي

املتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الشريف  77.03 وبنـاء على القانون رقم
 3 واملواد ديباجته ا(، خصوص2005 يناير 7املوافق لـ ) 1425 من ذي القعدة 25 الصادر بتاريخ 1-04-257 رقم
  منه؛ 48و 9و 8و 4و

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال  57.11 وبنـاء على القانون رقم
االنتخابية واالستفتائية، الصادر األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الشريف السمعي البصري العمومية خالل احلمالت 

  (، خصوصا2011 أكتوبر 28املوافق لـ ) 1432 من ذي القعدة 30 الصادر يف 1-11-171 رقم
  منه؛ 118و116و 115 املواد

، الصادر األمر بتنفيذه املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية 59.11 وبنـاء على القانون التنظيمي رقم
وخاصة  (،2011 نونرب 21لـ ) املوافق 1432 من ذي احلجة 24 يف الصادر 1-11-173 مبقتضى الظهري الشريف رقم

  ؛منه 54و 53و 39و 38و 34 املواد

القاضي بتحديد شروط وكيفيات املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات، الصادر  30.11 وبنـاء على القانون رقم
املوافق لـ  1432 الصادر يف فاتح من ذي القعدة 1-11-162 األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الشريف رقم

  منه؛ 17و 16 (، خصوصا املادتان2011شتنرب 29)
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( احملدد مبوجبه 2015 مارس 4املوافق لـ ) 1436 من مجادى األوىل 13 الصادر يف 2-15-146 وبنـاء على املرسوم رقم
  منه؛ 3و 1 النتخاب أعضاء جمالس اجلهات، خصوصا املادتانتاريخ االقرتاع 

( احملدد مبوجبه 2015 مارس 4املوافق لـ ) 1436 من مجادى األوىل 13 الصادر يف 2-15-147 وبنـاء على املرسوم رقم
 منه؛ 3و 1 تاريخ االقرتاع النتخاب أعضاء جمالس اجلماعات واملقاطعات، خصوصا املادتان

املوافق لـ  1427 من رمضان 04 الصادر يف 46-06 اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقموبنـاء على قرار 
( بشأن قواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي 2006 شتنرب 27)

 االنتخابات؛البصري خارج فرتات 

    وبـعـد المداولـة:

 االتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية لسنةيقرر إصدار توصية لوسائل  -1
  ؛2015

 .يأمر بتبليغ هذا القرار مرفقا بالتوصية إىل كافة متعهدي االتصال السمعي البصري وبنشره يف اجلريدة الرمسية -2

من  03 ه املنعقدة يوممت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلست
حبضور السيدة أمينة  مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، ،)2015 يوليوز 20املوافق لـ ) 1436شوال

ملريين الوهايب، رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة زدكي وفوزي صقلي وحممد كالوي وحممد عبد الرحيم وبوشعيب 
 وخدجية الكور، أعضاء.أوعيب وطالع سعود األطلسي 

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
  الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
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 لوسائل االتصال السمعي البصري توصية

 2015 بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

لالتصال السمعي البصري يف السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي اعتبارا لدور اهليأة العليا 
وعلى احرتام احلق يف اإلعالم يف امليدان السمعي البصري، وملا راكمته من جتربة يف جمال تتبع التعددية السياسية 

نتخابية واملسامهة يف تأطري وسائل االتصال السمعي البصري يف جمموعة من احملطات اال
، واستحضارا إلسرتاتيجيتها على املديني القريب 2011 وحمطة االستفتاء سنة 2011و2009و 2007 سنوات

 واملتوسط؛

السمعي البصري يف تيسري ولوج املواطنات واملواطنني إىل خرب متعدد ومتوازن،  االتصالوسائل  لدور اعتباراو 
تكوين آرائهم بكل حرية،  والتحسيس بأمهية االنتخابات احمللية واجلهوية، وحثهم على املشاركة فيها، ومتكينهم من
املرتشحني وتنشيط النقاش وممارسة حقهم يف االختيار، وتوفري شروط التباري االنتخايب النزيه بني املرتشحات و 

 ؛ الدميقراطي عرب وسائل االتصال السمعي البصري

وحرصا من اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على تفعيل هذا الدور مبناسبة االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية 
البصري العمومية واخلاصة  ، وتذكريا من اجمللس األعلى لوسائل االتصال السمعي2015 شتنرب 4 يف تاريخ احملددة

مبختلف الضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، وبالقواعد األخالقية املتعارف عليها يف تأطري الربامج التلفزية 
إىل  2015 يوليوز 22خالل الفرتة االنتخابية اليت متتد من الساعة األوىل من يوم واإلذاعية املتعلقة باالنتخابات، وذلك

 ، وكذا يوم االقرتاع.2015 شتنرب 3 ليال من يوم اخلميس (12)عة الثانية عشرة السا
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 يوصي بما يلي:

 الباب األول: مبادئ عامة
 

 :1 المادة
تتمتع وسائل االتصال السمعي البصري باالستقاللية واحلرية التحريرية يف تغطية االنتخابات، وتتحمل كامل املسؤولية 

 للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل. عن تلك التغطية، طبقا
 

 :2 المادة

 تلتزم وسائل االتصال السمعي البصري بقواعد املمارسة املهنية ومببادئ احلياد والنزاهة واملوضوعية والتوازن والتعددية.

 

 :3 المادة
يف إطار ضمان احلق يف اإلخبار تضمن وسائل االتصال السمعي البصري التمييز بوضوح بني اخلرب والرأي، وحترص 

 على جعل املعلومة متاحة لسائر فئات اجملتمع.
 
 :4 المادة 

 تلتزم وسائل االتصال السمعي البصري بالتحكم يف ما تذيعه أو تبثه طيلة الفرتة االنتخابية.
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 الباب الثاني: التزامات
 

 :5 المادة
أو مضللة أو أقواال تكتسي  متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث كل برنامج ميكن أن يتضمن أخبارا كاذبة

السري العادي للفرتة طابع القذف أو السب أو اإلهانة، أو كل برنامج ميكن أن يؤثر، حبكم حمتواه أو شكله، على 
 االنتخابية.

 
 :6 المادة

حترص وسائل االتصال السمعي البصري على أال تحفصل تدخالت املرتشحني واملرتشحات وممثالت وممثلي األحزاب 
رف معناها.   السياسية عن سياقها وأال حيح

  
 :7 المادة

حترص وسائل االتصال السمعي البصري، ضمانا ملبدأ احلياد، على تفادي استضافة خرباء معروفني بانتمائهم احلزيب، 
 للمشاركة يف برامج الفرتة االنتخابية، وإن اقتضى احلال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخرباء فقط.

 
 :8 المادة

تسهر وسائل االتصال السمعي البصري على مشاركة النساء يف خمتلف برامج الفرتة االنتخابية، كما تدرج حقوق 
 ن قضايا النقاش العمومي.النساء وأمهية مسامهتهن يف تدبري الشأن احمللي واجلهوي ضم

 
 :9 المادة

 تشجع وسائل االتصال السمعي البصري على مشاركة وازنة للشباب يف برامج الفرتة االنتخابية.
 

 :10 المادة

حتفز وسائل االتصال السمعي البصري على مشاركة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف برامج الفرتة االنتخابية، 
الولوج إىل اإلخبار من خالل الرتمجة إىل لغة اإلشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي كما تعمل على تسهيل 

 وسيلة تقنية أخرى.
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 :11 المادة
تسهر وسائل االتصال السمعي البصري، يف كل برامج الفرتة االنتخابية، على احرتام حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 بقا للتشريعات اجلاري هبا العمل.ط
 

 :12 المادة
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل  57-11 من القانون رقم 118 طبقا للمادة

االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية، جيب أال تتضمن برامج الفرتة االنتخابية 
 شكل من األشكال موادا من شأهنا: بأي والربامج املعدة للحملة االنتخابية

 األمة كما هي حمددة يف الدستور؛ اإلخالل بثوابت 
 املس بالنظام العام؛ 
 احلياة اخلاصة أو باحرتام الغري؛املس بالكرامة اإلنسانية أو ب 
 انات احملمية بالقانون؛املس باملعطيات والبي 
 إىل القيام حبملة جلمع األموال؛ الدعوة 
 الكراهية أو العنف. لعنصرية أوالتحريض على ا 

 كما جيب أال تتضمن هذه الربامج:

 استعمال الرموز الوطنية؛ 
 ،االستعمال اجلزئي أو الكلي للنشيد الوطين 
 الظهور يف أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي هلذه األماكن؛ 
 وطنية؛ الظهور بشكل واضح داخل املقرات الرمسية، سواء كانت حملية أو جهوية أو 
 .إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أن تشكل عالمة جتارية 

 
 :13 المادة

حترص وسائل االتصال السمعي البصري على أن ميتنع املرتشحون واملرتشحات من صحافيني ومنشطني ومقدمي 
الربامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبري بأي شكل من األشكال يف إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من 

 ويت.إىل حني إغالق آخر مكتب للتصتاريخ اإلعالن الرمسي عن ترشيحهم 
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 :14 المادة
حترص وسائل االتصال السمعي البصري، ضمانا ملبدأ احلياد، على أال تتضمن الربامج اليت ال متت بصلة إىل 

 ية، طيلة مدة الفرتة االنتخابية.االنتخابات أي دعاية انتخاب
 

 :15 المادة

املشاركة يف االنتخابات  متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على
 ة االنتخابية.يشارك فيها مرتشحون أو مرتشحات أو أعضاء أو عضوات يف حزب سياسي طوال الفرت 

 
 :16 المادة

بث نتائج  املشار إليه أعاله، متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن 57-11 من القانون رقم 115 طبقا للمادة 
أو غري مباشرة باالنتخابات العامة احمللية واجلهوية خالل الفرتة املمتدة من  كل استطالع للرأي له عالقة مباشرة

 اليوم اخلامس عشر السابق للتاريخ احملدد النطالق احلملة االنتخابية إىل غاية انتهاء عمليات التصويت.
 

 :17 المادة
 هبا، بالتوضيحات التالية:يصاحب كل بث ألي نتائج استطالع رأي متعلق باالنتخابات، خالل الفرتة املسموح 

 اسم املؤسسة اليت قامت باالستطالع؛ -
 اسم وصفة مقتين االستطالع؛ -
 موضوع االستطالع؛ -
 عدد األشخاص املستجوبني؛ -
 املكان أو األماكن اليت مت فيها االستطالع؛ -
  تاريخ أو تواريخ إجراء االستطالع. -

 
 :18 المادة

حمتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل األحزاب طيلة يوم  متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أي
 ومينع بث أي نتائج جزئية أو هنائية قبل إغالق آخر مكتب للتصويت على مستوى الرتاب الوطين. االقرتاع،
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 :19 المادة

متتنع وسائل االتصال السمعي البصري، يوم االقرتاع، عن بث نتائج استطالعات تستند على أخذ رأي الناخبني 
 والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.

 

 :20 المادة

 عمتتن ،لالنتخاباتالقاضي بتحديد شروط وكيفيات املالحظة املستقلة واحملايدة  30-11 من القانون 17 طبقا للمادة
وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بالغ أو تعليق أو تصريح ملالحظي االنتخابات قبل انتهاء 

 العمليات االنتخابية وقبل إعالن النتائج النهائية لالقرتاع.
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4الملحق رقم   

 

 مجموع قرارات المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

2015-2013 

 الموجهة للحكومة:اآلراء 1- 

  املتعلق باهليأة العليا  15.11بشأن مشروع قانون رقم  2015شتنرب  08 املؤرخ يف 15.02رأي اجمللس األعلى رقم
 لالتصال السمعي البصري.

  يقضي بتغيري وتتميم  14.96بشأن مشروع قانون رقم  2015يناير  29املؤرخ يف  15.01رأي اجمللس األعلى رقم
 املتعلق باالتصال السمعي البصري. 03-77القانون رقم 

  بشأن مشروع مدونة الصحافة والنشر. 2014دجنرب  17املؤرخ يف  14.02رقم رأي اجمللس األعلى 

  الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا بشأن  2014دجنرب  17املؤرخ يف  14.01قم رأي اجمللس األعلى ر
 ائل االتصال السمعي البصري. بوس

  يقضي بتغيري  83.13بشأن مشروع قانون رقم  2013 غشت 22املؤرخ يف  13.02رقم رأي اجمللس األعلى
 .املتعلق باالتصال السمعي البصري 03.77وتتميم القانون رقم 

  بشأن مشروع املخطط الوطين للتلفزة الرقمية األرضية  2013يوليوز  05 املؤرخ يف 13.01رأي اجمللس األعلى رقم
2013-2015 . 

 :2015التوصية الخاصة باالنتخابات العامة الجماعية والجهوية 2- 

  توصية لوسائل االتصال السمعي البصري بإصدار  2015يوليوز  20املؤرخ يف  15.26قرار اجمللس األعلى رقم
 .2015مبناسبة االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية 
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 السياسية: التعددية3- 

  بشأن إخالل شركة "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة" بقواعد  2015غشت  06املؤرخ يف  15-46قرار اجمللس األعلى رقم
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  بقواعد ضمان  بشأن إخالل شركة "راديو بلوس" 2015غشت  06املؤرخ يف  15-45قرار اجمللس األعلى رقم
 ت الفكر والرأيالتعبري عن تعددية تيارا

  الشركة السمعية البصرية الدولية" "بشأن إخالل  2015غشت  06املؤرخ يف  15-44قرار اجمللس األعلى رقم
 بقواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  شدى راديو" بقواعد ضمان "بشأن إخالل شركة  2015غشت  06املؤرخ يف  15-43قرار اجمللس األعلى رقم
 التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  بشأن إخالل شركة "كاب راديو" بقواعد ضمان  2015غشت  06املؤرخ يف  15-42قرار اجمللس األعلى رقم
 التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  ضمان  بقواعد  "ايبشأن إخالل شركة "إيكو ميد 2015 غشت 06املؤرخ يف  15-41قرار اجمللس األعلى رقم
 التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  بشأن إخالل الشركة املغربية لإلذاعة والبث بقواعد  2015غشت  06املؤرخ يف  15-40قرار اجمللس األعلى رقم
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  بشأن إخالل شركة  2015غشت  06املؤرخ يف  15-39قرار اجمللس األعلى رقم"Radio veille"   بقواعد
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  بشأن إخالل الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه بقواعد  2015غشت  06املؤرخ يف  15-38قرار اجمللس األعلى رقم
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

 بقواعد ضمان  يت.يف" 1إخالل شركة "ميدي  بشأن 2015 غشت 06يف  املؤرخ 15.37 قرار اجمللس األعلى رقم
 التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  القناة الثانية"بقواعد -إخالل شركة "صورياد بشأن 2015 غشت 06يف  املؤرخ 15.36 رقم األعلىقرار اجمللس
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.
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  بشأن إخالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بقواعد  2015 غشت 06يف  املؤرخ 15.35 األعلى رقم اجمللسقرار
 والرأي. ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر

  بشأن إخالل شركة "سورياد القناة الثانية" بقواعد  2014أكتوبر  02يف  املؤرخ 14.20قرار اجمللس األعلى رقم
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  بشأن إخالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بقواعد  2014أكتوبر  02يف  املؤرخ 14.19األعلى رقم  اجمللسقرار
 ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

  يت.يف" بقواعد ضمان  1بشأن إخالل شركة "ميدي  2014أكتوبر  02يف  املؤرخ 14.18قرار اجمللس األعلى رقم
 التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

 المصادقة على تعديل دفتري تحمالت الشركتين الوطنيتين لالتصال السمعي البصري العمومي:4- 

  من دفرت  73القاضي باملصادقة على تعديل املادة  2013املؤرخ يف فاتح أبريل  13-06قرار اجمللس األعلى رقم
 القناة الثانية.-حتمالت شركة "صورياد

  من دفرت  204القاضي باملصادقة على تعديل املادة  2013املؤرخ يف فاتح أبريل  13-05قرار اجمللس األعلى رقم
 حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

 ادقة على تعديالت في دفاتر تحمالت المتعهدين الخواص:المص5- 

  القاضي باملصادقة على تغيري بنية املسامهة يف شركة 2015دجنرب 22املؤرخ يف  15-69رقم  اجمللس األعلىقرار 
"MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MORROCO SA"   اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية

 ."راديو سوا

  املتعلق بتعديل دفرت حتمالت اخلدمة اإلذاعية ميدينا  2015يوليوز  10املؤرخ يف  15-57قرار اجمللس األعلى رقم
 إف إم.

  القاضي باملصادقة على تغيري بنية املسامهة يف شركة  2015ونيو ي  22يف  املؤررخ 15-17رقم  اجمللس األعلىقرار
 "هيت راديو" ش.م اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "هيت راديو.

  القاضي باملصادقة على تغيري بنية املسامهة يف "شركة  2015فرباير  05املؤرخ يف  15-04رقم  اجمللس األعلىقرار
 " اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس.20راديو 
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 :اإلشهاري االتصال 6- 

  بشأن شروط إدراج اإلشهار من طرف شركة "صورياد  2015أكتوبر  27يف  املؤرخ 15.59 رقم األعلىقرار اجمللس
 القناة الثانية".

  املتعلق بشأن عدم احرتام املقتضيات املتعلقة باإلشهار  2015شتنرب  10املؤرخ يف  15-55األعلى رقم  اجمللسقرار
 من طرف "الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه

  اليت  2015املتعلق بالنشرة اإلخبارية ليوم فاتح يناير  2015يونيو   11املؤرخ يف 15-19رقم اجمللس األعلى قرار
 .يت يف 1بثتها شركة "ميدي 

 ملتعلق بربنامج "مع الفالح" الذي تبثه الشركة  2015مارس   05 املؤرخ يف 15 -05لس األعلى رقم قرار اجمل
  الوطنية لإلذاعة والتلفزة

  بشأن عدم احرتام املقتضيات املتعلقة باإلشهار من  2014أكتوبر  22يف  املؤرخ 14-21قرار اجمللس األعلى رقم
 "20قبل شركة "راديو 

  إدراج اإلشهار من طرف شركة "صورياد  شروطبشأن  2014يوليوز  22يف  املؤرخ 14.12األعلى رقم  اجمللسقرار
 القناة الثانية".

  رشيد شو" الذي بثته شركة "صورياد  بربنامجاملتعلق  2014أبريل  10املؤرخ يف  14-05رقم  األعلىقرار اجمللس"
 القناة الثانية. -

  االلتزامات املتعلقة باإلشهار من  احرتامبشأن عدم  2013أكتوبر  10يف  املؤرخ 13.28رقم قرار اجمللس األعلى
 طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

  عدم احرتام االلتزامات املتعلقة باإلشهار من  بشأن 2013أكتوبر  10يف  املؤرخ 13.27رقم قرار اجمللس األعلى
 طرف شركة "صوريادالقناة الثانية".

  احرتام املقتضيات املتعلقة باإلشهار من  عدمبشأن  2013يوليوز  18يف املؤرخ 13-19رقم  األعلىقرار اجمللس
 "20قبل شركة "راديو 

  بشأن عدم احرتام االلتزامات املتعلقة مبضامني  2013يونيو   11املؤرخ يف  13-18قرار اجمللس األعلى رقم
 سات. 1اخلطابات اإلشهارية من طرف شركة "ميدي 
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  املتعلق بربنامج 2013يونيو  04املؤرخ يف  13.17رقم  األعلىقرار اجمللس "Grand morning de l’info" 
 الذي تبثه شركة "إيكو ميديا" على اخلدمة اإلذاعية "راديو أطلنتيك

  األخالقيات7- 
  بشأن عدم احرتام الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  2015نونرب  23املؤرخ يف  15-65رقم  األعلى اجمللسقرار

 .للمقتضيات القانونية اخلاصة بالربجمة

 الشركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 نونرب 23 يف املؤرخ 15-64 رقم اجمللس األعلى قرار 
 والتلفزة. لإلذاعة الوطنية

 شركة طرف من القضائية املساطر املتعلق بتغطية 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-56 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "الثانية القناة-صورياد"

 الشركة" طرف من القضائية املسالطر بتغطية املتعلق 2015شتنرب 10 يف املؤرخ 15-54 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "والرتفيه لالتصال اخلاصة

 شركة  طرف من القضائية املسالطر بتغطية املتعلق 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-53 رقم اجمللس األعلى قرار
"Audiovisuelle Internationale" 

 شركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015شتنرب 10 يف املؤرخ 15-52 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو شدى"

 شركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-51 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو كاب"

 شركة طرف من القضائية املساطر املتعلق بتغطية 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-50 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "الثانية القناة-صورياد"

 كاب" تبثه شركة الذي" حمطات" بربنامج املتعلق 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-49 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو

 شركة تبته الذي"  كوميدي  مارس" بربنامج املتعلق 2015 شتنرب 10 يف املؤرخ 15-48 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "20 راديو"
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 شركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-34 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو شدى"

 شدى" شركة بثته الذي" ودنيا دين" بربنامج املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-33 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو

 شركة طرف من القضائية املسالطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-32 رقم اجمللس األعلى قرار  
"Audiovisuelle Internationale" 

 شركة طرف من القضائية املسالطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-31 رقم اجمللس األعلى قرار  
"Audiovisuelle Internationale" 

 شركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-30 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "ميديا إيكو"

 الشركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-29 رقم اجمللس األعلى قرار 
 والبث لإلذاعة املغربية

 الشركة طرف من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-28 رقم اجمللس األعلى قرار 
 والتلفزة لإلذاعة الوطنية

 الشركة تبثه الذي" اخلري مفتاح" بربنامج املتعلق 2015 يوليوز 10 يف املؤرخ 15-27 رقم اجمللس األعلى قرار 
 والرتفيه لالتصال اخلاصة

 طرف الشركة من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يونيو 11 يف املؤرخ 15-21 رقم اجمللس األعلى قرار 
 والتلفزة لإلذاعة الوطنية

 طرف شركة من القضائية املساطر بتغطية املتعلق 2015 يونيو 11 يف املؤرخ 15-20 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "يف يت 1 ميدي"

 شركة تبثه الذي" نفسك حصن" بربنامج املتعلق 2015 أبريل 02 يف املؤرخ 15-10 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو شدى"

 شركة تبثه الذي" الرديو يف عماد" بربنامج املتعلق 2015 يونيو 11 يف املؤرخ 15-18 رقم اجمللس األعلى قرار 
 "راديو شدى"
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 شركة تبثه الذي" شو رشيد" بربنامج املتعلق 2015 مارس 19 يف املؤرخ 15-06 رقم اجمللس األعلى قرار 
 الثانية القناة-صورياد"

  املتعلق بالوصلة اإلشهارية 2015يناير  29املؤرخ يف  15-03رقم  اجمللس األعلىقرار "HUMOURAJI"  اليت
 "هيت راديو"بثتها شركة 

  املتعلق بالوصلة اإلشهارية 2015يناير  29املؤرخ يف  15-02رقم  اجمللس األعلىقرار "HUMOURAJI"  اليت
 "20راديو "بثتها شركة 

  قلوب رحيمة" الذي تبثه شركةاملتعلق بربنامج  2015يناير  29املؤرخ يف  15-01رقم  اجمللس األعلىقرار" 
"AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE" 

  املتعلق بربنامج "مع احمللل" الذي تبثه شركة   2014دجنرب  04املؤرخ يف  14-26قرار اجمللس األعلى رقم
"Audiovisuelle Internationale" 

  علق بربنامج "شحفانني مع املت 2014دجنرب  04 1436صفر  11يف  املؤرخ 14-25قرار اجمللس األعلى رقم
 شادو" الذي تبثه شركة "شدى راديو"

  املتعلق بربنامج "عندي دواك"  الذي تبثه شركة  2014يونيو  16يف  املؤرخ 14-11قرار اجمللس األعلى رقم
 "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة"

  ودنيا" الذي بثته شركة "شذى املتعلق بربنامج "دين  2014أبريل  10املؤرخ يف  14-06قرار اجمللس األعلى رقم
 راديو"

  1املتعلق بربنامج "واقيال هو" الذي بثته شركة "ميدي  2013شتنرب  05املؤرخ يف  13-24قرار اجمللس األعلى رقم 
 سات"

 املتعلق بعدم احرتام املقتضيات املتعلقة بتغطية  2013مايو  13 03املؤرخ يف  13-15رار اجمللس األعلى رقم ق
 سات" 1قضائية وقرينة الرباءة من قبل شركة "ميدي اإلجراءات ال

  املتعلق بعدم احرتام املقتضيات املتعلقة بتغطية  2013مايو  13يف املؤرخ  13-14قرار اجمللس األعلى رقم
 اإلجراءات القضائية وقرينة الرباءة من قبل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

  املتعلق بعدم احرتام املقتضيات املتعلقة بتغطية  2013مايو  13 املؤرخ يف 13-13قرار اجمللس األعلى رقم
 القناة الثانية"-اإلجراءات القضائية وقرينة الرباءة من قبل شركة "صورياد
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 :الشكايات 8- 

  بشأن طلب السيد رئيس احلكومة النظر يف بث شركة  2015يوليوز  02املؤرخ يف  15-23رقم  اجمللس األعلىقرار
 القناة الثانية" إلحدى فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العامل.-"صورياد

  بشأن توقف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة عن بث  2014مارس  31املؤرخ يف  14-04رقم  اجمللس األعلىقرار
  .جلس املستشارينجزء من جلسات األسئلة الشفوية األسبوعية مب

  بشأن شكاية النقابة الدميقراطية للعدل ضد شركة  2013مايو  13املؤرخ يف  13-12رقم  اجمللس األعلىقرار
 القناة الثانية.-"صورياد

 :الرد حق  9- 

  ل.حق الرد الوارد من حزب االستقال بشأن طلب 2014فرباير  04يف  املؤرخ 14-03رقم اجمللس األعلى قرار  

  ل.البشأن طلب حق الرد الوارد من حزب االستق 2014فرباير  04يف  املؤرخ 14-02رقم  اجمللس األعلىقرار  

 :التراخيص 10- 

  القاضي مبنح ترخيص من أجل استمرار استغالل  2014مايو  11يف  املؤرخ 14-07رقم  اجمللس األعلىقرار
  .يف.تيفي1يت  1يت يف " بعد إعادة هيكلة الرأمسال االجتماعي لشركة "ميدي  1اخلدمة التلفزية "ميدي 

  القاضي بإقرار دفرت حتمالت من أجل استمرار  2014مايو  22يف  املؤرخ 14-08رقم اجمللس األعلى قرار
 .يت يف 1بعد إعادة هيكلة الرأمسال االجتماعي لشركة "ميدي يت يف " 1اخلدمة التلفزية "ميدي استغالل 

 األذون 11- 

 باقة  تسويق إذن مبنح القاضي 2015 نونرب 23 يف املؤرخ 15-66 رقم األعلىاجمللس  قرار«BEIIN SPORTS 

MOBILE »شركة لفائدة "WANA CORPORATE S.A." 

 24 رقم اجمللس األعلى قرار ملحق بتعديل واملتعلق 2015 نونرب 23 يف املؤرخ 15-63 رقم األعلىاجمللس  قرار-

 TV SUR" املشروط الولوج ذات اخلدمة تسويق إذن بتجديد القاضي 2015 يونيو 25 يف الصادر 15

MOBILE "املغرب اتصاالت شركة لفائدة. 
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  رقم  اجمللس األعلىواملتعلق بتعديل امللحق من قرار  2015نونرب  23يف  املؤرخ 15-62رقم  اجمللس األعلىقرار
 OFFRE TV" القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات الولوج املشروط 2012ماي  21الصادر يف  18-12

VIA ADSL" لفائدة شركة اتصاالت املغرب  

 من إذاعية خدمة الستغالل مؤقت بإذن القاضي 2015 أكتوبر 27 يف املؤرخ 15-58 رقم األعلىاجمللس  قرار 
 "اجلنوبية األقاليم يف والتنمية التضامن" اإلذاعية القافلة مبناسبة" بلوس راديو" شركة طرف

  القاضي مبنح إذن مؤقت الستغالل حمطة إذاعية من  2015شتنرب  17املؤرخ يف  15.47قرار اجمللس األعلى رقم
 "2015" مبناسبة محلة العبور "مرحبا TANGER MED PORT AUTHORITY SAطرف شركة "

 باقة تسويق إذن بتجديد القاضي 2015 يونيو 25 يف املؤرخ 15-24 رقم اجمللس األعلى قرار "TV sur 

mobile "املغرب اتصاالت" شركة لفائدة" 

  القاضي مبنح إذن مؤقت الستغالل حمطة إذاعية من  2015أبريل  02 املؤرخ يف 15.08قرار اجمللس األعلى رقم
 "TIR 2015" مبناسبة محلة "TANGER MED PORT AUTHORITY SAطرف شركة "

  منح و  12 -20رقم  اإلذن بإلغاء وتعويضالقاضي   2014نونرب  20املؤرخ يف  14-24رقم قرار اجمللس األعلى
 « PC ACCES SARL »يب ان سبورت" لفائدة شركة من أجل تسويق باقة "  اإلذن

  القاضي بتعيني مؤقت لرتدد لفائدة الشركة الوطنية  2014دجنرب  01يف املؤرخ  14.23قرار اجمللس األعلى رقم
 لإلذاعة والتلفزة من أجل التغطية التلفزية للمهرجان الدويل للفيلم مبراكش.

 القاضي بإذن مؤقت الستغالل حمطة إذاعية من طرف  2014 نونرب 20 املؤرخ يف 14.22رقم  قرار اجمللس األعلى
 .2014"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان" مبناسبة املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان 

  القاضي بتمديد اإلذن املؤقت الستغالل حمطة إذاعية  2014شتنرب  11يف  املؤرخ 14-15رقم  اجمللس األعلىقرار
 " 2014" مبناسبة محلة العبور "مرحبا TANGER MED PORT AUTHORITY SAمن طرف شركة "

 رقم اجمللس األعلى قرار من 1 امللحق بتعديل واملتعلق 2014 غشت 07 يف املؤرخ 14-14 رقم اجمللس األعلى قرار 
 الولوج ذات البصري السمعي االتصال خدمة تسويق إذن بتحديد القاضي 2012 ماي 21 يف الصادر 18-12
 املغرب اتصاالت شركة ( لفائدةADSL الالمتاثلي الصبيب ذي الرقمي الربط عرب تلفزي عرض)" املشروط
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  رقم اجمللس األعلىواملتعلق بتعديل ملحق قرار  2014غشت  07يف  املؤرخ 13-14 رقم  اجمللس األعلىقرار 
 TV SUR" القاضي مبنح اإلذن من أجل تسويق باقة اجمللس األعلى" القاضي بتعديل قرار 09 -01"

MOBILE ""لشركة "اتصاالت املغرب 

 القاضي بإذن مؤقت الستغالل حمطة إذاعية من طرف  2014يونيو  24يف  املؤرخ 14.10رقم  قرار اجمللس األعلى
 " 2014" مبناسبة محلة العبور "مرحبا TANGER MED PORT AUTHORITY SA"شركة 

  رقم اجمللس األعلى قرار من 1 امللحق بتعديل واملتعلق 2014 يناير 09 يف املؤرخ 14-1 رقم األعلىاجمللس  قرار 
 الولوج ذات البصري السمعي االتصال خدمة تسويق إذن بتحديد القاضي 2012 ماي 21 يف الصادر 18-12
 املغرب اتصاالت شركة لفائدة(  ADSL الالمتاثلي الصبيب ذي الرقمي الربط عرب تلفزي عرض)" املشروط

  القاضي بتعيني مؤقت لرتدد لفائدة الشركة الوطنية  2013نونرب  27يف ؤرخ امل 13.30قرار اجمللس األعلى رقم
 لإلذاعة والتلفزة من أجل التغطية التلفزية للمهرجان الدويل للفيلم مبراكش.

  رقم  اجمللس األعلىقرار  ملحق القاضي بتعديل  2013  أكتوبر 08 املؤرخ يف 26-13 رقم  اجمللس األعلىقرار
 PC /.ش.م.م-تسويق باقة "اجلزيرة الرياضية" لشركة "بسي أكسسمن أجل  بتجديد اإلذنالقاضي  12-20

ACCES SARL " 

   تسويق باقة " اجلزيرة  القاضي مبنح اإلذن من أجل 2013يوليوز  18الصادر يف  13-22رقم  اجمللس األعلىقرار
 ." لشركة " تيكرو الرياضية" 

  القاضي بتجديد اإلذن من أجل تسويق باقة   2013يوليوز  18الصادر يف  13-21 رقم  اجمللس األعلىقرار
 "CINEST-SARL"ش.م.م-سينست"لشركة  املمنوح "اجلزيرة الرياضية"

  القاضي مبنح اإلذن من أجل تسويق باقة " اجلزيرة  2013يوليوز  18الصادر يف  20-13 رقم  اجمللس األعلىقرار
 " يب موروكو أر أس شركة "ل املمنوح الرياضية"

  01-09رقم  اجمللس األعلىالقاضي بتعديل قرار  2013 مايو 13املؤرخ يف  11-13رقم  اجمللس األعلىقرار 
 "لشركة "اتصاالت املغرب" TV SUR MOBILE القاضي مبنح اإلذن من أجل تسويق باقة "
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 :الترددات 12- 

 القاضي بتعيني تردد متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية  2015دجنرب  15املؤرخ يف  15.68رقم اجمللس األعلى  قرار
 "راديو ميد"

 القاضي بسحب تردد متعلق باستغالل اخلدمة  2015 دجنرب 15يف  املؤرخ 15.67األعلى رقم  المجلس قرار
 اإلذاعية "راديو ميد"

  تغالل اخلدمة اإلذاعية القاضي بتعيني تردد متعلق باس 2015نونرب  03املؤرخ يف  15.61األعلى رقم  المجلسقرار
   "شبكة "راديو بلوس

  القاضي بتغيري املواقع اجلغرافية حملطات تبث اخلدمة  2015نونرب   03الصادر يف 15-60رقم  اجمللس األعلىقرار
 .اإلذاعية "هيت راديو

  القناة الثانية.-القاضي بتعيني ترددات لشركة "صورياد 2015يونيو  25املؤرخ يف  15.25قرار اجمللس األعلى رقم 

  القاضي بتعيني تردد لشركة إذاعة البحر األبيض  2015يونيو  25املؤرخ يف  15.22قرار اجمللس األعلى رقم
  "1ميدي  املتوسط الدولية من أجل توسيع بث اخلدمة اإلذاعية "راديو

  القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11املؤرخ يف  15.16قرار اجمللس األعلى رقم (UHF) 
 يف"-يت 1معينة لشركة "ميدي 

  القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11املؤرخ يف  15-15قرار اجمللس األعلى رقم (UHF) 

   .معينة لشركة صورياد القناة الثانية

  القاضي بسحب ترددات تناظرية عالية جدا 2015يونيو  11املؤرخ يف  15.14قرار اجمللس األعلى رقم (UHF) 

 . معينة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  2015يونيو  11املؤرخ يف  15.13رار اجمللس األعلى رقم ق
   -شبكة بث خدمات التلفزة الرقمية األرضية–

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2015ماي  18املؤرخ يف  15.11قرار اجمللس األعلى رقم
 راديو" اإلذاعية  "ميد
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  للتلفزة  2ورقم  1املتعلق برتكيبة متعددي اإلرسال رقم  2015يونيو  11املؤرخ يف  15.12رقم اجمللس األعلى قرار
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة-الرقمية األرضية 

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2015 أبريل 08يف  املؤرخ 15.09قرار اجمللس األعلى رقم
  " راديو اإلذاعية "ميد

  خبدمة البث التلفزي القاضي بسحب ترددات خاصة  2015 مارس 19يف  املؤرخ 15.07قرار اجمللس األعلى رقم
   "القناة الثانية-غري املستغلة من طرف شركة "صورياد UHF التناظري يف النطاق

  القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة  2014أكتوبر  20املؤرخ يف  14.17قرار اجمللس األعلى رقم
 والتلفزة

  القاضي بسحب ترددات خاصة خبدمة البث اإلذاعي  2014غشت  07املؤرخ يف  14.16قرار اجمللس األعلى رقم
وغري املستغلة من طرف الشركة  VHF وخدمة البث التلفزي التناظري يف النطاق (AM) عرب املوجات املتوسطة
 الوطنية لإلذاعة والتلفزة

  دمة القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخل 2014يونيو  23املؤرخ يف 14.09قرار اجمللس األعلى رقم
  "إم إف اإلذاعية "شدى

  القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 2013دجنرب  09املؤرخ يف  13.32قرار اجمللس األعلى رقم 

  القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لالتصال  2013نونرب  15املؤرخ يف  13.29قرار اجمللس األعلى رقم
 "سات 1السمعي البصري العمومي "ميدي 

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013شتنرب  27املؤرخ يف  13.25قرار اجمللس األعلى رقم
   "اإلذاعية "شدى إف إم

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013يونيو  11املؤرخ يف  13.16قرار اجمللس األعلى رقم
   "ميد اإلذاعية "راديو

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013مايو  23املؤرخ يف  13.10قرار اجمللس األعلى رقم
  "اإلذاعية "هيت راديو
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  القاضي بتعيني ترددات لشركة إذاعة البحر األبيض  2013مايو  23املؤرخ يف  13.09 األعلى رقم اجمللسقرار
   "1املتوسط الدولية من أجل توسيع بث اخلدمة اإلذاعية "راديو ميدي 

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013مايو  06املؤرخ يف  13.08قرار اجمللس األعلى رقم
   "اإلذاعية "شدى إف إم

  القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة  2013مايو  06املؤرخ يف  13.07قرار اجمللس األعلى رقم
   "اإلذاعية "هيت راديو

  القاضي بتعيني تردد متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية  2013فرباير  27املؤرخ يف  13.03رقم  اجمللس األعلىقرار
 "راديو ميد"

  القاضي بسحب تردد لشركة إذاعة البحر األبيض  2013فرباير  26املؤرخ يف  13.04قرار اجمللس األعلى رقم
  املتوسط الدولية

  القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 2013فرباير  27املؤرخ يف  13.02قرار اجمللس األعلى رقم 

  القاضي بتعيني تردد متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية  2013يناير  18املؤرخ يف  13.01قرار اجمللس األعلى رقم
 "راديو ميد"
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