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 13-31 " رقم."م.أ.ت.س.ب رأي

  (2044يوليوز  05الموافق لـ ) 4141شعبان  26في  المؤرخ
 "2045-2044 الوطني للتلفزة الرقمية األرضية مشروع المخططب" المتعلق

  

 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 

 ؛965و 951، 82الفصول خصوصا ديباجته و  ،بناء على الدستور
 
 

( القاضي 8228غشت  19) 9281من مجادى اآلخرة  82الصادر يف  9-28-898هري الشريف رقم بنـاء على الظ
 (؛1)الفقرة  1بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري كما مت تتميمه وتغيريه، خصوصا املادة 

 
 

-852الظهري الشريف رقم املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه ب 22.21على القانون رقم  بنـاء
، 82، 6، 5الفقرة األخرية من ديباجته واملواد (، خصوصا 8225يناير  2) 9285من ذي القعدة  85بتاريخ  22-1
 ؛68و 85

 

مشروع "، واليت مت مبوجبها طلب إبداء الرأي خبصوص 8291يونيو  1رئيس احلكومة املؤرخة يف  وبناء على رسالة
 ؛"8295-8291 مية األرضيةزة الرقاملخطط الوطين للتلف

 

 

 وبعد المداولة
والثاين  "الوطنية لالنتقال من البث التلفزي التناظري إىل البث الرقمي األرضي للجنةا"حول يعرب عن رأيه يف شقني: األول 

  ؛االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضيةمسلسل حول 
 

  ":ظري إلى البث الرقمي األرضياللجنة الوطنية لالنتقال من البث التلفزي التنا"أوال: 

جلنة وطنية لالنتقال "حداث إ، املرفق بهمبا فيه مشروع املرسوم  املخطط الوطين للتلفزة الرقمية األرضيةمشروع  يتضمن
ذه أن التصور املؤطر هلاألعلى يرى اجمللس  ،". يف هذا الصدداألرضي يالرقممن البث التلفزي التناظري إىل البث 

ة دستورية ئهيمع طبيعتها ك مالءمتهيقتضي  ،هبا اهليأة العليا لالتصال السمعي البصريعضوية  ذل  اللجنة مبا يف
 .مستقلة
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مة اإلطار "تعديل ومالءمهمة  ،على سبيل املثالمنها نذكر  ،صالحيات واسعةللجنة أسند املشروع بالنسبة للمهام، 
من خالل إعطاء اللجنة مهمة  حدود وطبيعة هذه املهام مراجعةاألعلى  يرى اجمللس. وعليه، "القانوين والتنظيمي

اقرتاحية، على أن تبقى لكل جهة صالحية أجرأة وتفعيل التدابري املتفق بشأهنا طبقا للدستور والقوانني اجلاري هبا 
 .العمل

روع املخطط طار املالئم لبلورة ووضع الصيغة النهائية ملشاجمللس األعلى أن اللجنة هي اإل من جهة أخرى، يعترب
برمته، والذي عليه أن يتضمن جمموعة من التوصيات واملقرتحات املوجهة للمؤسسات املعنية حسب االختصاصات 

 ىل البث الرقميغطي على حد سواء فرتيت االنتقال إيمتكامال مشروعا هذا املخطط املخولة لكل منها، حىت يشكل 
 وما بعده. األرضي

للمخطط الوطين من املرسوم املشار إليه أعاله، مدخال مؤّسسا  على اعتبار مشروعاأل يرى اجمللسبناء على ما سبق، 
ومتتيعها  مهامها ومساطر اشتغاهلا مع تدقيقملكونات اللجنة، النوعي والتنوع والتمثيل  طابع الشمولية ضمانخالل 

   فزة الرقمية األرضية.من كسب رهان االنتقال الكلي إىل التل بالدناالضرورية الكفيلة بتمكني قومات املب

  :قال إلى التلفزة الرقمية األرضيةاالنتمسلسل ثانيا : 
 

يونيو  96ماي إىل  95 منجبنيف املنعقد الحتاد الدويل لالتصاالت لاإلقليمي املنبثق عن املؤمتر التفاق اعتبارا ل
مت مبوجبه الدول األعضاء ومن والذي التز الرقمي األرضي اإلذاعي والتلفزي البث  واخلاص بتخطيط ترددات، 8226

 92يف أجل أقصاه  (UHF) الرتددي يف النطاقضمنها املغرب، باالنتقال إىل نظام البث التلفزي الرقمي األرضي 
 ؛8282 يونيو 92يف أجل أقصاه ( VHF) الرتددي ، ويف النطاق 8295يونيو 

 

ضمن أشغال سواء  8226امللف منذ سنة ا لرتاكمات اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري يف هذا ستحضار ا
والوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت أو يف إطار عملية شرتكة بني الواارات املعنية واملتعهدين العموميني املتقنية اللجنة ال

 ؛ختطيط الرتددات يف املؤمتر السالف الذكر أو من خالل أشغاهلا الداخلية ومهامها التقنينية
 
 ، يف سياق عالقاهتا اجلهويةلبالدنا يسائل "السيادة السمعية البصرية"الذي النتقال ذا اهل ينالوطلطابع باوعيا و 

  ؛والدولية واإلقليمية
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 وهري بني:اجل التمييزفإن اجمللس األعلى يؤكد على ضرورة 
 

السمعي البصري  املتعلق باستكمال التغطية الرتابية للبث الرقمي األرضي للشركات الوطنية لالتصال :األولالبعد 
 ؛الضرورية لالستقبال التلفزي الرقمي األرضي وكل العمليات املتعلقة باحلمالت التحسيسيةوتوفري التجهيزات  العمومي

 

جتمع بني الوضعية الراهنة للقطاع السمعي البصري واإلمكانيات املتاحة اسرتاتيجية املبين على رؤية  البعد الثاني:
واستجابته للتحديات والرهانات السيادية، القانونية، االجتماعية والثقافية  ،من جهة وملالءمته تقنيالتطوره اقتصاديا 
 الرهانات التالية: مراعاة ، حسب تقدير اجمللس األعلى،وهو ما يستدعي من جهة ثانية.

 
 :الرهان االقتصادي -4
  

، مما ناجعا ني القصري واملتوسط منوذجا اقتصادياأن حيقق على املديإن االنتقال إىل التلفزة الرقمية األرضية جيب 
 على اخلصوص، استحضار ما يلي: تطلبي

التكلفة املالية و  سبة الولوجنو  من خالل نسبة التغطية اجلغرافية الوضعية الراهنة للبث الرقمي األرضي العمومي  -
 ؛يةواهلجرة الفضائاملوسعة التنوع واجلهوية  وضوعونسبة املشاهدة يف عالقتها مب

الشركات الوطنية  التكاملية بنيبخاصة ما يتعلق  الوضعية الراهنة هليكلة وتنظيم ومتويل اإلعالم العمومي  -
، العقد الربنامج، الرسم من أجل "سات9ميدي " شركةالبث التماثلي للالتصال السمعي البصري العمومي، 

 ؛وسوق اإلشهار "TPPAN"النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطين 
رورة تأطري نشاط البث اإلذاعي والتلفزي بشكل يضمن مقومات املنافسة الشريفة للنهوض بالقطاع ض  -

 .السمعي البصري
 

 :الرهان القانوني -2
 

هذا  فإنوبالتايل،  ، وما سينبثق عنها من آثار متباينة.8295يونيو  92رحلة ما بعد مب يتعلق هذا الرهان بشكل خاص
خصوصا يف غياب اسرتاتيجية وطنية رقمية ذات الصلة وإطار ، تشريعياول مواكبته االنتقال يثري انشغاالت كربى ح

، مبراجعة املنظومة القانونية احلالية املؤطرة لالتصال السمعي البصريقانوين ضابط هلذا الفضاء، مما يستدعي التعجيل 
 . تبة عن هذا االنتقالالنتائج املرت ضبط مبهامها على مستوى تقنني و القيام حىت يتأتى للهيئة العليا 

 

مراجعة املنظومة التشريعية ، يف انتظار ذات طبيعة انتقاليةاعتماد حلول تنظيمية أو/و تعاقدية ميكن يف نفس الوقت، 
 .املسطرية والزمنية ابإكراهاهت احلالية
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 العرض السمعي البصري الرقمي األرضي: اترهان -4
 

 املنطلقاتإحدى أن  األعلىيرى اجمللس  ،"الوطنية لسمعية البصرية"السيادة اتحصني باملشروع  عالقةب ارتباطا
مقاربة وفق  توسيع البث على خمتلف أرجاء الرتاب الوطيناستكمال تتمثل يف  ،األساسية إلجناح هذا االنتقال

قمي األرضي تأهيل وجتويد العرض الر  ريةباملواااة مع تسريع وت، تستحضر املعطيات السكانية واجلغرافية واالقتصادية
، املواطننياملواطنات و استجابة لتطلعات وانتظارات  اجلودة،مبا خيدم مقومات اخلدمة العمومية ويدعم  ،العمومي

 .استقبال الربامج السمعية البصرية والولوج إىل اخلدمات املقدمةوتكريسا حلرية 
 

مبنح تراخيص تلفزية جديدة تتميز وطين الحنو توسيع وتنويع العرض السمعي البصري  االجتاهيفرض هذا االنتقال و 
هبدف دعم الولوج إىل الدعامات الرقمية، مع  ،العرض التلفزيباجلاذبية واجلودة والقرب مع ضمان تنوع وتكامل 

اإلنتاج و اإلشهار  خصوصا على مستوى، األخذ بعني االعتبار خاصيات وإكراهات السوق السمعية البصرية املغربية
 .عموميالتمويل والوارد البشرية املو السمعي البصري 

 
يبقى معبأ لإلسهام يف إجناح هذا االنتقال كالتزام اسرتاتيجي للمملكة لالتصال السمعي البصري إن اجمللس األعلى 

ذي حمتوى ، توفري عرض مسعي بصريوخاصة عرب  الوطينتطوير القطاع السمعي البصري وذل  هبدف املغربية، 
تكريس االختيار لو فعلية للتنمية اجملتمعية  حىت يشكل رافعة، األجنبيةملنافسة ، قادر على مواجهة امستقطب
  الدميوقراطي.

 

      
 
شعبان   26 بتاريختداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة مت 

السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة ملريين ة العليا لالتصال ئمبقر اهلي( 2044 يوليوا 05املوافق لـ ) 4141
والسيدتني والسادة راحبة ادكي، وفواي صقلي، وحممد عبد الرحيم، وحممد أوجار، وبوشعيب أوعيب، الوهايب، رئيسة، 
 .أعضاء وخدجية الكور، األطلسيوطالع السعود 

 
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 


