ملخص تركييب لتقرير  2015-2013عن أنشطة وأعمال اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري

المملكة المغربية

تقرير عن أنشطة وأعمال
الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
2015-2013
ملخص تركيبي

2017

1

ملخص تركييب لتقرير  2015-2013عن أنشطة وأعمال اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري

تقديم
يف سياق تكليفها الدستوري بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا ،ارتأت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري إصدار
تقرير يغطي حصيلة عمل املؤسسة للفرتة  ،2015-2013والتواصل بشأهنا مع حميطها املؤسسايت واملهين ،على
أساس أن تتم أجرأة هذا االلتزام ،مبا يف ذلك حتديد بنية ومضمون وتوقيت إصدار التقرير.
يسعى هذا التقرير لعرض أنشطة وأعمال اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري خالل فرتة  2015-2013على
اعتبار أهنا املدة الزمنية اليت شهدت تطورا يف تفعيل آليات التقنني ،كما شكلت من جهة أخرى ،حيزا زمنيا كافيا
لرصد معامل املقاربة الضبطية اليت أفرزها تراكم التطبيق الفعلي للمنظومة القانونية والتنظيمية املطبقة على قطاع
االتصال السمعي البصري.

الجزء األول :الهيأة العليا والمشهد السمعي البصري المغربي
أستهل هذا التقرير باعتباره األول من نوعه ،جبزء يتضمن تقدميا للهيأة العليا والتعريف باملشهد السمعي البصري
الوطين ،تسهيال لقراءة احلصيلة املتضمنة يف اجلزء الثاين.

أوال :الهيأة العليا ومخططها االستراتيجي 2017-2013
اقرتن إحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري سنة  2002برفع احتكار الدولة جملال االتصال السمعي
البصري ، ،تاله صدور القانون رقم  03.77املتعلق باالتصال السمعي البصري.
بذلك ،أصبح التقنني منطا جديدا لتنظيم القطاع ،مبا يوجهه من تصور على مستوى ضمان احلق يف اإلعالم ،عرب
وسائل مسعية بصرية خاصة ،وقطاع مسعي بصري عمومي يتوىل ،يف إطار املصلحة العامة ،مهام املرفق العمومي.
وتنفيذا للمهام املنوطة هبا ،أصدرت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري جمموعة من القرارات موزعة على اجملاالت
التالية :إبداء اآلراء واملقرتحات ،قرارات معيارية (التعددية خارج وداخل الفرتات االنتخابية وقياس نسب املشاهدة
واالستماع ،)...توصيات (االستفتاء الدستوري  ،2011قرينة الرباءة وتغطية املساطر القضائية ،)...منح أذون
وتراخيص ،املصادقة على دفاتر حتمالت شركات االتصال السمعي البصري العمومي ،تعيني الرتددات ،تقنني
املضامني السمعية البصرية (التعددية ،حق الرد ،اإلشهار وأخالقيات الربامج.)...
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وتفاعال مع االرتقاء باهليأة العليا سنة  2011إىل مؤسسة دستورية مستقلة للتقنني واحلكامة اجليدة  ،وعلى ضوء
ما تضمنه الدستور من فصول تشري صراحة إىل نصوص قانونية تنظم اجملال السمعي البصري أو تسائل املؤسسة من
حيث أدوارها اجملتمعية ،خصوصا يف جمال احرتام احلريات واحلقوق األساسية بشكل عام ،عملت اهليأة العليا على
وضع اسرتاتيجية عمل على املديني القريب واملتوسط ( )2013-2017تتمحور أهدافها حول:
 احلرص على استجابة العرض السمعي البصري ملتطلبات املصلحة العامة ومستلزمات التعددية والتنوع
واجلودة واملهنية والتكامل والتغطية اجملالية املنصفة وحتديات التطور التكنولوجي؛
 احلرص على ضمان تعددية التعبري عن خمتلف تيارات الفكر والرأي يف اإلعالم السمعي البصري؛
 احلرص على تكريس التعددية الثقافية واللغوية واجملتمعية والنهوض هبا يف اإلعالم السمعي البصري؛
 اإلسهام يف تأهيل املنظومة القانونية ذات الصلة باالتصال السمعي البصري؛
 اإلسهام يف جعل اإلعالم السمعي البصري ينهض بثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة؛
 تقوية الدور املؤسسايت للهيأة العليا على املستوى الوطين وحضورها على املستوى الدويل؛
 ترسيخ احلكامة اجليدة داخليا وتنمية وتفعيل القدرات املؤسسية واملهنية للهيأة العليا.

ثانيا :المشهد السمعي البصري المغربي
يتكون املشهد السمعي البصري املغريب الذي يشكل جمال عمل وتدخل اهليأة العليا ،من قطاع عمومي متثله
الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري ،وقطاع خاص.

توزيع عدد الخدمات السمعية البصرية بين القطاعين العمومي والخاص
(إلى حدود دجنبر )2015
القطاع الخاص

القطاع العمومي
اخلدمات
التلفزية

اخلدمات
اإلذاعية

احملطات
اإلذاعية اجلهوية

اخلدمات
التلفزية

اخلدمات
اإلذاعية

اخلدمات ذات
الولوج املشروط

9

5

11

1

19

4

تبث كل اخلدمات التلفزية املذكورة عرب شبكة التلفزة الرقمية األرضية ،أما اخلدمة التلفزية "األوىل" ،فستستمر يف
البث تناظريا يف النطاق العايل ( )VHFعلى املستوى الوطين إىل غاية  17يونيو .2020
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جتدر اإلشارة إىل أن اململكة املغربية هي البلد الوحيد من جنوب املتوسط الذي التزم مبوعد  17يونيو  2015املقرر
بالنسبة ألوروبا وإفريقيا والشرق األوسط لتحقيق االنتقال من البث التناظري إىل البث الرقمي األرضي وفقا التفاقية
جنيف اإلقليمية لالحتاد الدويل لالتصاالت .2006
أما بالنسبة للتغطية اإلذاعية ،فبإمكان كل مواطنة ومواطن مغريب اليوم ،أينما تواجد فوق الرتاب الوطين ،الولوج على
األقل إىل  7إذاعات خاصة ،مبضامني متنوعة ،يف تكامل مع العرض اإلذاعي العمومي.
يف ما يتعلق بالوضعية العامة للقطاعني العمومي واخلاص إىل حدود دجنرب  ،2015ميكن إبراز بعض املعطيات
الدالة هبذا اخلصوص على النحو التايل:
القطاع العمومي

القطاع الخاص

رقم املعامالت

 795مليون درهم

 354مليون درهم

االستثمارات (معدات اإلنتاج
والبث واستثمارات أخرى)

 157مليون درهم

 33مليون درهم

مناصب الشغل (املتعلقة مبهن
االتصال السمعي البصري)

 2665منصب شغل

 833منصب شغل

كتلة األجور

 99باملائة من رقم املعامالت

 54باملائة من رقم املعامالت

الجزء الثاني :حصيلة أنشطة وأعمال الهيأة العليا 2015-2013
عقد اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل الفرتة  ،2015-2013ما جمموعه  116اجتماعا جبداول
أعمال تضمنت  1406نقطة .أفضى التداول بشأهنا إىل اختاذ عدد من القرارات ،استنادا إىل امللفات اليت أعدهتا
املديرية العامة لالتصال السمعي البصري وكذا تقارير وخالصات جمموعات العمل واللجان اخلاصة احملدثة من طرف
اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري.
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أوال :قرارات المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
 -1إبداء الرأي واالقتراح للحكومة
وتتمثل هذه اآلراء يف ما يلي:
 رأي اجمللس األعلى رقم  15.02بشأن مشروع قانون رقم  15.11املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي
البصري؛
 رأي اجمللس األعلى رقم  15.01بشأن مشروع قانون رقم  14.96يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم
 77-03املتعلق باالتصال السمعي البصري؛
 رأي اجمللس األعلى رقم  14.02بشأن مشروع مدونة الصحافة والنشر؛
 رأي اجمللس األعلى رقم  14.01بشأن الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا؛
 رأي اجمللس األعلى رقم  13.02بشأن مشروع قانون رقم  83.13يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم
 03.77املتعلق باالتصال السمعي البصري؛
 رأي اجمللس األعلى رقم  13.01بشأن مشروع املخطط الوطين للتلفزة الرقمية األرضية .2015-2013
من جهة أخرى ،وجه اجمللس األعلى إىل احلكومة اقرتاحا بشأن تعديل قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات
احلديثة رقم  08-623الصادر يف  26مارس  2008القاضي بتحديد األتاوى عن تعيني الرتددات الراديو
الكهربائية.
-2

التعددية السياسية في خدمات االتصال السمعي البصري

بناء على قرار اجمللس األعلى رقم  06.46الصادر بتاريخ  27شتنرب  2006بشأن قواعد ضمان التعبري عن تعددية
تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات ،أصدرت اهليأة العليا خالل
الفرتة  ،2015-2013ما جمموعه  12بيانا فصليا خاصا مبداخالت الشخصيات العمومية يف النشرات اإلخبارية
و 6بيانات نصف سنوية خاصة باجملالت اإلخبارية.
على ضوء االختالالت املسجلة على مستوى احرتام مبدأ اإلنصاف ،أصدر اجمللس األعلى القرارات التالية:
القطاع العمومي

5

القطاع الخاص

2013

2014

2015

2013

2014

2015

رسائل لفت
انتباه

3

-

-

-

8

-

إنذار

-

3

3

-

-
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أما يف ما يتعلق بتدبري التعددية خالل الفرتة االنتخابية ،فقد أصدر اجمللس األعلى بناء على قراره رقم 15.26
بتاريخ  20يوليوز  ،2015توصية لتأطري مواكبة تغطية وسائل اإلعالم السمعية البصرية لالنتخابات اجلماعية
واجلهوية  ،2015كأول انتخابات مجاعية وجهوية يف ظل الدستور اجلديد.
تضمنت هذه التوصية اليت سرى مفعوهلا حسب اجلدولة الزمنية لالنتخابات ،طيلة  45يوما مبا يف ذلك يوم االقرتاع،
 20مادة تشكل احلرية واملسؤولية اخليط الناظم ملكونات التوصية كحقوق للمتعهدين.
بعد إجراء هذه االنتخابات ،أجنزت اهليأة العليا تقريرا حول "تغطية االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية  2015يف
وسائل االتصال السمعي البصري خالل الفرتة االنتخابية (من  22يوليوز إىل  03شتنرب .")2015

-3

تقنين المضامين السمعية البصرية

أصدر اجمللس األعلى خالل الفرتة  ،2015-2013ما جمموعه  23قرارا يتضمن جزاءات جتاه بعض املتعهدين
العموميني واخلواص ،بسبب اإلخالل باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باإلشهار (بث اإلشهار غري املعلن
عنه ،بث اخلطابات اإلشهارية خالل النشرات اإلخبارية واإلخالل بشروط إدراج اإلشهار والرعاية).
تصنيف الجزاءات المتعلقة باالتصال اإلشهاري والمتعهدين المعنيين بها
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الجزاءات

العدد

المتعهدون المعنيون
عموميون

خواص

عقوبة مالية

5

4

1

إنذار

7

3

4

لفت انتباه/إعذار

11

7

4

اجملموع

23

14

9
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كما أصدر خالل نفس الفرتة ما جمموعه  51قرارا يتضمن جزاءات بسبب اإلخالل باملقتضيات القانونية والتنظيمية
املتعلقة باألخالقيات ،واملرتبطة على اخلصوص ب:
 برامج التماس اإلحسان العمومي؛
 الكرامة اإلنسانية؛
 قرينة الرباءة والقواعد املتعلقة بتغطية املساطر القضائية
 األخالق احلميدة أو العامة؛
 اجلمهور الناشئ؛

؛

 نزاهة األخبار والربامج؛
 الربجمة.
تصنيف الجزاءات المتعلقة باألخالقيات والمتعهدين المعنيين بها
الجزاءات
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العدد

المتعهدون المعنيون
عموميون

خواص

إنذار

34

11

23

لفت انتباه/إعذار

17

6

11

المجموع

51

17

34

الشكايات وطلبات بث بيان حقيقة أو جواب

طبقا ملقتضيات املادة  4من الظهري احملدث للهيأة العليا ،متت معاجلة  95شكاية خالل سنوات  2013و 2014و،2015
وذلك باختاذ اجمللس األعلى بشأهنا  5قرارات وحفظ  90شكاية وذلك لألسباب التالية:
 عدم استيفائها للشروط القانونية املتضمنة يف املادة  4من الظهري احملدث للهيأة العليا واليت تتيح إمكانية
وضع الشكايات أمام اجمللس األعلى للمنظمات السياسية والنقابية أو اجلمعيات املعرتف هلا بصفة املنفعة
العامة؛
 كون موضوعها ال يدخل يف جمال اختصاص اهليأة العليا؛
 عدم وجود إطار قانوين أو تنظيمي يؤطر طلبها.
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من جهة أخرى ،قامت اهليأة العليا مبعاجلة  11طلب بث بيان حقيقة أو جواب أحيل عليها خالل سنوات 2013
و 2014و.2015

-5

التراخيص و األذون

منح اجمللس األعلى طبقا لقراره رقم  14.07الرتخيص لشركة ميدي  1يت.يف من أجل استمرار استغالل خدمتها
التلفزية ملدة  5سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتني ،بعد إعادة هيكلة رأمساهلا االجتماعي بدخول مسامهني جدد
من القطاع اخلاص.
وعليه ،انتقلت ميدي  1يت.يف طبقا لدفرت حتمالهتا اجلديد من خدمة تلفزية عمومية إىل خدمة خاصة ،ذات توجه
وطين ودويل ،بربجمة عامة تغلب عليها الربامج اإلخبارية وبرامج املعرفة والثقافة  ،تبث رقميا أرضيا وعلى الساتل.
من جهة أخرى ،منح اجمللس األعلى  7أذون لبث برامج مسعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات حمدودة املدة،
ويتعلق األمر ب:
 املهرجان الدويل للفيلم مبراكش يف دوريت  2013و2014؛
 املنتدى الدويل حلقوق اإلنسان مبراكش سنة 2014؛
 محلة العبور "مرحبا  2014و"2015؛
 محلة "العبور الدويل الطرقي "2015؛
 القافلة اإلذاعية "التضامن والتنمية يف األقاليم اجلنوبية  "2015املنظمة على هامش الزيارة امللكية لألقاليم
اجلنوبية مبناسبة الذكرى األربعني للمسرية اخلضراء.
أما خبصوص اخلدمات ذات الولوج املشروط ،فقد أصدر اجمللس األعلى خالل الفرتة  ،2015-2013ما جمموعه
 13قرار تتعلق إما مبنح أذون جديدة أو جتديد أذون سابقة أو إدماج قنوات جديدة بباقاهتا.
-6

تعيين وسحب الترددات

أصدر اجمللس األعلى  20قرارا يقضي بتعيني ترددات البث اإلذاعي والتلفزي لفائدة املتعهدين و 7قرارات تتعلق
بسحب ترددات ،بناء على دراسة طلباهتم هبذا اخلصوص.
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من جهة أخرى ،قامت اهليأة العليا مبعاجلة  13شكاية تتعلق إما حباالت تشويش وتداخل بني اخلدمات اإلذاعية
املغربية يف ما بينها أو بينها وبني خدمات أخرى بدول اجلوار؛ أو بضعف أو غياب البث اإلذاعي والتلفزي يف بعض
املناطق.

ثانيا :أنشطة موازية
نظمت اهليأة العليا جمموعة من الندوات بشراكة مع مؤسسات دولية ،وهي:
 األيام الدولية حول موضوع "التنوع الثقايف واللسين ،غىن وحرية ،تقنني وإبداع" بشراكة مع الشبكة الدولية
لكراسي اليونسكو يف االتصال (أوربيكوم)؛
 ندوة حول موضوع "اخلطاب اإلعالمي وحرية التعبري يف جمتمع يعيش االنتقال الدميقراطي ،مستلزمات احلرية
والتقنني" بشراكة مع جملس أوربا؛
 مائدة مستديرة حول موضوع "النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ،دور هيئات تقنني وسائل اإلعالم" ،يف
إطار الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان (مراكش )2014؛
 اجتماع للخرباء حول موضوع "متويل التلفزيون العمومي :سيناريوهات اقتصادية ومناذج تقنني"؛ بشراكة مع
املرصد األوريب للسمعي البصري ،وبدعم من برنامج جنوب االحتاد األوريب جملس أوربا؛


يوم دراسي حول "التقنني واخلدمة العمومية باململكة املتحدة "وورشة تقنية حول "تدبري األرشيف السمعي
البصري باليب.يب.سي" من تأطري مسؤولني هبيئة البث الربيطانية "يب.يب.سي"

كما قامت بإصدار التقارير املوضوعاتية التالية:
 150 يوما من العرض التلفزي العمومي املوجه إىل األطفال؛
 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؛
خصصتها وسائل االتصال السمعي البصري العمومية واخلاصة لتقدمي ومناقشة مشروع قانون
 التغطية اليت ّ
املالية؛
 الربامج اليت تتخذ اجلرمية موضوعا هلا يف القنوات ذات الربجمة العامة.
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ويف إطار انفتاحها على فضاءات النقاش حول القضايا املرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر بتقنني االتصال السمعي
البصري ،نظمت اهليأة العليا مبقرها ،جمموعة من احملاضرات واللقاءات الداخلية ،من تنشيط خرباء مغاربة ودوليني.
كما شاركت يف جمموعة من التظاهرات الدولية اطلعت خالهلا على جمموعة من التجارب بشأن مواضيع ذات راهنية
مثل "اإلذاعات اجلمعوية"" ،احلق يف االتصال واإلعالم"" ،التنوع والتعددية اللغوية"" ،متويل اخلدمة العمومية"،
"اإلذاعة الرقمية األرضية" و"اإلعالم وقضايا حقوق اإلنسان" ...كما مسحت هذه املشاركات يف بعض األحيان،
بعرض التجربة املغربية يف تقنني وحترير املشهد السمعي البصري.

ثالثا :الحكامة الداخلية
اعتمدت اهليأة العليا يف عالقتها باملتعهدين ،عموميني وخواص ،مقاربة مؤسساتية مبنية على املرافقة  ،بغية املسامهة
من منظور تشاركي ،يف تطور املقاولة السمعية البصرية كنواة ملسلسل التحرير.
يف هذا اإلطار ،عقدت سنة  ،2013لقاءات مع كل املتعهدين مت خالهلا طرح جمموعة من املواضيع ،منها على
اخلصوص:






األتاوى املتعلقة باستعمال الرتددات؛
التغطية اجملالية؛
البنيات التحتية للبث؛
سوق اإلشهار؛
املوارد البشرية والتكوين؛

 تقدمي التقارير الدورية للهيأة العليا.
كما قامت بتجريب وتشغيل أرضية معلوماتية لتتبع املتعهدين واليقظة ،تسمح بتتبع متعدد األبعاد وفعال للخدمات
السمعية البصرية العمومية واخلاصة .مت على أساسها سنة  ،2015وضع أول تقرير عن أنشطة املتعهدين اخلواص
املتعلقة بوضعيتهم التقنية والقانونية واملالية وكذا تلك اخلاصة بالربجمة خالل سنة  ،2014مقارنة مع التزاماهتم احملددة
يف دفاتر حتمالهتم.
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باملوازاة مع ذلك ،قامت اهليأة العليا بتطوير األنظمة املعلوماتية والتقنية للتتبع ،سواء على مستوى:
 تدبري التعددية السياسية؛
 تدبري الشكايات؛
 تتبع الربامج؛
 التتبع التقين؛
 استغالل معطيات قياس نسب املشاهدة.
وخدمة لطموحات وانتظارات املؤسسة من جهة ،وجتاوبا مع متطلبات األوراش التشريعية والتقنينية احلالية واملستقبلية
من جهة أخرى ،وضعت اهليأة العليا "خمطط تكوين" لفائدة مواردها البشرية اليت بلغ عددها إىل حدود هناية سنة
 135 ،2015مستخدما ،متثل النساء  51باملائة منهم ونسبة التأطري  78باملائة.

رابعا :التعاون الدولي
متاشيا مع اسرتاتيجيتها يف ميدان التعاون الدويل املطابقة للتوجهات العامة للمملكة ،ويف إطار دعمها املستمر
لنظرياهتا بالقارة اإلفريقية ،دشنت اهليأة العليا عملية انفتاح واسعة على مستوى تقدمي اخلربة والدعم التقين يف جمال
تتبع الربامج السمعية البصرية ،جتاه العديد من املؤسسات اإلفريقية املماثلة ،إما بطلب من هذه األخرية أو مببادرة
من اهليأة العليا.
يف هذا اإلطار ،وقعت اهليأة العليا مع بعض نظرياهتا اإلفريقية خالل الفرتة  ،2015-2013اتفاقيات وعقود مت
مبوجبها اقتناء نظام تتبع الربامج السمعية البصرية اخلاص باهليأة العليا ( ، )HMSويتعلق األمر بكل من موريتانيا،
السينغال ،بنني ،تونس والنيجر.
من جهة أخرى ،متيزت الفرتة ما بني  2015-2013بانضمام اهليأة العليا إىل ثالث هيآت تعىن بدراسة وتقنني
وتنظيم االتصال السمعي البصري:
 منتدى تنظيم سلطات البث بالدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي؛
 املرصد األورويب للسمعي البصري؛
 األرضية اإلبريوأمريكية هليئات تقنني السمعي البصري ألمريكا الالتينية (( )PRAIكعضو مالحظ).
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عالوة على ذلك ،عملت اهليأة العليا من خالل عضويتها يف جمموعة من الشبكات القارية واإلقليمية لتقنني االتصال
السمعي البصري (الشبكات اإلفريقية واملتوسطية والفرنكفونية) ،أو من خالل عالقاهتا الثنائية مع جمموعة من هيئات
التقنني ،على إبراز جتربة املغرب يف هذا اجملال وكذا اقتسام وتبادل اخلربات والتجارب مع مناذج وسياقات خمتلفة،
اعتبارا ملتطلبات التقنني وتطور احمليط اإلعالمي ،خصوصا هبدف تنمية تعاون جنوب جنوب.

خاتمة
قدم هذا التقرير حصيلة مرحلية لعمل اهليأة العليا غطت ثالث سنوات ( )2013-2015من أنشطتها ،تفعيال
الختصاصاهتا وإعماال السرتاتيجيتها املعتمدة سنة  ،2012ويف نفس الوقت ميهد ملرحلة جديدة يف حياة املؤسسة
يسري عليها ما تضمنه خطاب جاللة امللك عند افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية  ،2013-2012عند
استحضار جاللته للمؤسسات اليت سبق تأسيسها ،واليت "بلغت نضجها ومت االرتقاء هبا إىل مستوى املؤسسات
الدستورية" وصار لزاما عليها بعد مراجعة النصوص املنظمة هلا ،أن تكون "يف مستوى القيم واألهداف اليت أنشئت
من أجلها ،وذلك طبقا ملقتضيات النصوص الدستورية".
لذا ،فمع دخول النصني القانونيني املراجعني لكل من االتصال السمعي البصري واهليأة العليا حيز التنفيذ بعد نشرمها
باجلريدة الرمسية شهر شتنرب  ،2016تستشرف املؤسسة مرحلة جديدة من تارخيها ،مييزها مستوى النضج الذي
بلغته بفضل ما راكمته من خربة وجتربة ،والذي ستوظفه يف إطار تقييم يستخلص الدروس ،تعزيزا للمكتسبات وسعيا
لرفع التحديات اليت تواجه القطاع السمعي البصري كإحدى رافعات التنمية الدميقراطية لبالدنا.
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