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يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خالل السنة  30الهيأة العليا كل سنة، قبل  تنجز »
 المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جاللة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.

 ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص، وضعية الخدمة العمومية لالتصال السمعي البصري
والسيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخالقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة 
المتعهدين على القيام بها، ووضعية اإلنتاج السمعي البصري الوطني والسيما ما يتعلق بولوج 

ية في الشركات الخاصة باإلنتاج السمعي البصري لصفقات اإلنتاج السمعي البصري الوطنية العموم
إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاوالت المتوسطة والصغيرة والِجد صغيرة، وأيضا ما يتعلق 

من هذا  7بحصص اإلشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عمال بأحكام المادة 
واقتراحات الهيأة  القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات،

 الرامية إلى تطوير القطاع.

من الدستور، تقدم الهيأة العليا تقريرا عن أعمالها، أمام كل من  160وطبقا لمقتضيات الفصل 
 مجلسي البرلمان والذي يكون موضوع مناقشة. 

 » ويمكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعالج مواضيع محددة تهم المجال السمعي البصري

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري الصادر باجلريدة الرمسية  11.15من القانون رقم  29املادة 
 2016شتنرب  22 بتاريخ 6502عدد 
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 صاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره هللا
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 تمهيد
 2017-2016صدر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري هذا التقرير املزدوج عن أنشطتها خالل سنيت ت  

ّيز يف سياق تعديل اإلطار القانوين لكل من االتصال السمعي البصري واهليأة العليا حيز التنفيذ، بدخول  َتم
  .2016وذلك عقب نشرمها باجلريدة الرمسية شهر شتنرب من سنة 

إن كان حمتوى التقرير يتأثر هبذا املعطى الكرونولوجي من خالل تداخل مرحلتني، فإن إعمال االلتزامات 
من القانون املؤطر للهيأة العليا يتجلى، بشكل عام، من خالل عدد من  29اجلديدة املتضمنة يف املادة 

إرساء منوذج قائم الذات "للتقرير السنوي" اإلجراءات ذات الطابع التمهيدي، تصورا ومنهجا وأدوات، يف أفق 
 املنصوص عليه، ابتداء من السنة املوالية.

وعليه، فقد أصدر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري ما جمموعه مائة قرار خالل السنتني اللتني 
يخ حرية االتصال ي غطّيهما التقرير. وهي تشمل سائر املهام اليت أوكلها املشرّع للهيأة العليا، ومنها ترس

السمعي البصري واستقاللية املتعهدين والّسهر على احرتامهم اللتزاماهتم، مبا يساهم يف النهوض باملهمة 
 املواِطنة لإلعالم وتوسيع فضاء احلريات املكرّسة دستوريا.

سلسلة من ، بشكل خاص، بتتبع اهليأة العليا لالنتخابات التشريعية عرب 2016يف هذا اإلطار، َتيّزت سنة 
، فعرفت تفعيل 2017القرارات واإلجراءات اليت مّهت التأطري والتحسيس والرصد والتوثيق. أما سنة 

شكايات األفراد تعبريا عن مشاركة مقتضيات دالّة، منها على سبيل املثال، إعطاء ب عد جديد الستقبال 
لفاعلني وإجناز استشارة واسعة مع ا ؛بصريةاملواطنني واملواطنات يف مراقبة وتقييم مضامني اخلدمات السمعية ال

تعددية سياسية حبتة قصد االنتقال من ، اخلدمات اإلذاعية والتلفزيةعرب  تعدديةبتدبري اهليأة العليا للاملعنيني 
إلشراك املتعهدين والتفاعل وحديثة هذا فضال عن إرساء آليات متقدمة  ؛إىل تعددية تيارات الفكر والرأي

  يساهم يف دعم دينامية املقاولة السمعية البصرية وتطورها.معهم، مبا 

فرتة حمددة، علما بأن التحديات  خاللهذا التقرير، كمنتوج، على األهم يف أداء املؤسسة ختاما، يركز 
تتميز  ،نهوض بالثقافة الدميقراطيةباعتباره من رافعات ال السمعي البصريباإلعالم احمليطة االسرتاتيجية 

  .مواصلة البناءوحركيتها؛ األمر الذي يستلزم استمرار الربط النقدي بني املكتسبات ومتطلبات بتعقدها 

 

 أمينة ملريين الوهايب
 رئيسة اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري
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 تقديم

ليس فقط ، على اثين عشر حمورا، 2017و 2016برسم سنيت  1يتوزع تقرير أنشطة اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري
مبربر وحدة املوضوع داخل كل حمور، بل أساسا لضمان االنسجام العام بني كل احملاور، حىت تتسىن اإلحاطة جبميع أنشطة 

، 2جتاه املشهد السمعي البصري املغريب املؤسسة خالل السنتني املذكورتني، سواء على مستوى مهامها واختصاصاهتا القانونية
 الوطين والدويل، أو حكامتها الداخلية.  سايتاملؤس أو تفاعلها مع حميطها

خصص احملور األول للمهام االستشارية للمجلس األعلى جتاه املؤسسات الدستورية، من خالل تقدمي اخلطوط العريضة 
املتعلق باالتصال السمعي  77-03خبصوص تغيري وتتميم القانون رقم  3لرأيي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري

، من جهة، واإلطار القانوين املالئم لتفعيل مشروع القناة الربملانية، من جهة ثانية، بناء على الطلبني احملالني عليه البصري
 من جملس النواب بشأن املوضوعني. 

دمات عددي لتيارات الفكر والرأي يف اخلأما احملور الثاين، فخصص ألنشطة اهليأة العليا يف جمال السهر على احرتام التعبري الت
رفقة خبالصات تركيبية لنتائج ممن الدستور،  165السمعية البصرية، كإحدى املهام الرئيسية اليت أنيطت هبا طبقا للفصل 

 البيانات الدورية ملداخالت الشخصيات العمومية.

التنظيمية املتعلقة باملضامني، يف إطار بالتزاماهتم القانونية و مراقبة تقيد متعهدي االتصال السمعي البصري فيما يتعلق مبهمة 
الثالث لتقدمي نتائج تتبع مدى احرتام  ما يصطلح عليه يف األدبيات الداخلية للمؤسسة "بالتصديات التلقائية"، مت إفراد احملور

 التصال اإلشهاري واألخالقيات.ايل مبجا االلتزامات الكمية للربجمة، مع عرض قرارات اجمللس األعلى املتضمنة جلزاءات تتعلق

كل من لى تفعيال ملستجدات  يف حني مت ختصيص احملورين الرابع واخلامس لإلطارات التنظيمية اليت وضعها اجمللس األع
علق باالتصال السمعي البصري. املت 77-03القانون رقم ومراجعة  تنظيم اهليأة العليا املتعلق بإعادة 11-15القانون رقم 

إىل إعداد دفرت حتمالت  الشكايات، باإلضافةو تعلق األمر من جهة، مبساطر جديدة للتقنني هتم الرتاخيص، األذون ي
املضامني السمعية البصرية. ورغم ببالقرارات ذات الطبيعة املعيارية املتعلقة منوذجي للمتعهدين اخلواص، ومن جهة ثانية، 

لرباءة وتغطية املساطر القضائية(، ا، الربامج الصحية، قرينة 2016تشريعية لسنة اختالف مواضيع هذه األخرية )االنتخابات ال
امللحوظ ، ومن جهة ثانية، تأثرها فإن اجلامع بينها هو ارتباطها، من جهة، مبجال احلقوق واحلريات، كما هي مكرسة دستوريا

ري الربامج املرتبطة هبا، وهو على احملك تأطبتطور املمارسة السمعية البصرية وظهور تصورات براجمية جديدة، صارت تضع 
على هذا اجلانب، من خالل تنظيم  ما جعل اهليأة العليا تعتمد مقاربة تشاورية مع املتعهدين وفاعلني آخرين، يف االشتغال

 هبا.ملتعلقة لقاءات للتبادل والتفاعل، َتهيدا إلصدار القرارات ا

                                                           
 باهليأة العليا"."يشار إليها يف هذا التقرير  1
 .جمموع اخلدمات اإلذاعية والتلفزية املكونة للمشهد السمعي البصري الوطين :1 ملحق رقم  2
 يشار إليه يف هذا التقرير "باجمللس األعلى".  3
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تفاعال منها مع الطلبات احملالة عليها سواء من اجلهات املشتكية أو املتعهدين أو حاملي مشاريع مسعية بصرية، مت توزيع 
وتعيني أنشطة اهليأة العليا يف جمال معاجلة الشكايات وطلبات الرتاخيص واألذون وتعديل دفاتر حتمالت املتعهدين اخلواص 

ابع والثامن والتاسع، حبكم املستجدات القانونية والتنظيمية ذات الطبيعة املشرتكة اليت الرتددات، على احملور السادس والس
 عرفتها هذه اجملاالت جمتمعة.

مميزات انفتاح اهليأة العليا على حميطها، بشكل عام، مت اجلمع بني أنشطة املؤسسة على املستوى الوطين  إبرازوهبدف 
واحد )احملور العاشر(؛ إذ من شأن هذا االختيار إفساح اجملال لرصد العناصر وحضورها على املستوى الدويل، ضمن حمور 

 على جتارب تنتمي لسياقات متنوعة وخمتلفة، داخليا وخارجيا. نفتاحها اليت َتيز ا

ء احلادي وتكملة ملهمة املراقبة املنوطة باهليأة العليا، ومواكبة وإغناء لبعض النقاشات القطاعية واجملتمعية، مت ختصيص اجلز 
يف حني خصص احملور األخري . املعتمداملوضوعاتية اليت أجنزهتا استنادا لنظام التتبع  للدراساتعشر لتقدمي خالصات تركيبية 

 ألنشطة املؤسسة على مستوى تنمية قدرات مواردها البشرية وتطوير أدوات عملها الداخلية. 

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا واليت حتدد بعض  11-15من القانون رقم  29وكخاَتة هلذا التقرير، مت ربط مضمونه باملادة 
-2016باملعطى الزمين الذي يعكس طبيعة املرحلة االنتقالية للفرتة  خصوصا يف عالقتهاجملاالت اليت يتعني أن يتطرق إليها، 

2017. 
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 فهرس

 إبداء الرأيالمحور األول: 

 املتعلق باالتصال السمعي البصري 77-03القانون رقم  مقرتح القانون القاضي بتغيري وتتميم صوصإبداء الرأي خبأوال: 

 إبداء الرأي خبصوص اإلطار القانوين املالئم لتفعيل مشروع القناة الربملانيةثانيا: 

 خارج فترة االنتخابات مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأيالمحور الثاني: 

 أوال: اإلطار املعياري

 ثانيا: البيانات الدورية للتعددية

 ثالثا: مواصلة ورش مراجعة اإلطار املعياري

القانونية والتنظيمية المتعلقة  بااللتزامات تقيد متعهدي االتصال السمعي البصريمراقبة المحور الثالث: 
  بالمضامين

 للمتعهدينااللتزامات الكمية أوال: 

 العموميوناملتعهدون  -1
 اخلواصاملتعهدون  -2

  يف إطار التصدي التلقائي باالتصال اإلشهاري واألخالقياترصد اخلروقات املتعلقة ثانيا: 

 وضع ضوابط جديدة للتقنينالمحور الرابع: 

 مسطرة منح الرتاخيص إلحداث واستغالل خدمات مسعية بصريةأوال: 

 لبث وتوزيع خدمات مسعية بصرية مسطرة منح األذونثانيا: 

 مسطرة الشكايات ثالثا: 

 إعداد دفرت حتمالت منوذجي جديد للمتعهدين اخلواصرابعا: 
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 لتأطير المضامين السمعية البصرية قرارات معياريةإصدار المحور الخامس: 

إصدار قرار بشأن ضمان التعددية السياسية يف خدمات االتصال السمعي البصري خالل االنتخابات التشريعية العامة أوال: 
 2016لسنة 

  إصدار توصية بشأن الربامج الصحية يف اخلدمات السمعية البصريةثانيا: 

 السمعية البصريةوتغطية املساطر القضائية يف اخلدمات قرينة الرباءة قرار بشأن إصدار ثالثا: 

 معالجة الشكايات وطلبات بث بيان حقيقة أو جوابالمحور السادس: 

 خدمات سمعية بصرية واستغاللمنح التراخيص واألذون إلحداث معالجة طلبات المحور السابع: 

 الرتاخيصأوال: 

 األذونثانيا: 

 الخواص متعهدي االتصال السمعي البصري تعديل دفاتر تحمالتالمحور الثامن: 

 تدبير التردداتالمحور التاسع: 

 ختطيط وتنسيق الرتدداتأوال: 

 تعيني الرتدداتثانيا: 

 متعهدي االتصال السمعي البصري نتشاراملراقبة التقنية وتتبع اثالثا: 

 التعاون والشراكة عالقاتالمحور العاشر: 

 على املستوى الوطينأوال: 

 مبادرات مؤسساتية التفاعل مع -1
 مبادرات مؤسساتيةطالق إ -2

 أ. تدبري ومحاية األرشيف السمعي البصري
 ب. محاية الطفولة والرتبية على اإلعالم

 ج. امليثاق الوطين لإلعالم والبيئة والتنمية املستدامة
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 على املستوى الدويلثانيا: 

 داخل الشبكاتالعالقات الثنائية وتنشيط املشاركة تقوية  -1
 تقوية العالقات بني الشبكات -2
 االنفتاح على شبكات أخرى -3
 االنفتاح على منظمات قارية ودولية -4

 موضوعاتية دراسات إصدار المحور الحادي عشر: 

 أوال: األعمال السينمائية يف اخلدمات التلفزية

 2016ثانيا: تغطية اخلدمات السمعية البصرية ملشروع قانون املالية لسنة 

 2017خالل الفصل األول من سنة  اخلدمات التلفزية العموميةثالثا: األعمال السينمائية املغربية يف 

 رابعا: الصور النمطية القائمة على النوع من خالل اإلشهار والربامج اإلخبارية

 الحكامة الداخليةعشر:  لمحور الثانيا

 االرتقاء بالرأمسال البشريأوال: 

  االتصال الداخلي والتوثيقثانيا: 

 التطوير املعلومايت ثالثا: 

 مالحق

 املكونة للمشهد السمعي البصري الوطين جمموع اخلدمات اإلذاعية والتلفزية .1

 2017و 2016النتائج العامة لبيانات التعددية خالل سنيت  .2

 مراحل معاجلة الشكايات داخل اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري .3

 33-16م خطاطة توضيحية هليكلة قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رق .4

 HMS تعريفية بنظام ورقة .5
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 إبداء الرأياألول:  المحور

 22الصادر بتاريخ  املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا، 11-15من القانون رقم  2الفقرة  5يتوىل اجمللس األعلى طبقا للمادة 
"إبداء الرأي للحكومة والربملان يف كل قضية حييلها إليه رئيس احلكومة أو رئيسا جملسي الربملان، فيما يتعلق   2016شتنرب 

لرئيسي جملسي الربملان يف إبداء الرأي وجوبا من نفس املادة " 4، كما يتوىل طبقا للفقرة بقطاع االتصال السمعي البصري"
 .  4"شأن مقرتحات القوانني املتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري، قبل عرضها على اجمللس املعين باألمر

املتعلق باالتصال السمعي  77-03 تغيري وتتميم القانون رقمب يقضيمقرتح قانون  حولبناء عليه، أبدى اجمللس األعلى رأيا 
رئيس احملالني عليه من للطلبني  لك تبعاوذ، الربملانيةاإلطار القانوين املالئم لتفعيل مشروع القناة صوص كذا رأيا خبالبصري، و 

 جملس النواب هبذا اخلصوص.

المتعلق باالتصال  77-03القانون رقم  رأي بخصوص مقترح القانون القاضي بتتميم وتغييرإبداء الأوال: 
 السمعي البصري

املتعلق باالتصال السمعي  77-03حول مقرتح القانون القاضي مبراجعة القانون رقم  01-16رقم اجمللس األعلى رأيه أبدى 
بات  هذا النصاعترب  أن تعديل وتتميم بعدما ، 2016يناير  05، بناء على طلب من رئيس جملس النواب بتاريخ 5البصري

أمرا حتميا نظرا للمقتضيات اليت جاء هبا الدستور، واليت عززت احلريات واحلقوق األساسية وكرست االختيار الدميقراطي 
التعديالت اليت جاء هبا مقرتح القانون تتضمن إضافات ترمي إعمال جمموعة من  وهو ما جعل ؛كأحد ثوابت اململكة

وية الوطنية متعددة الروافد واملنفتحة على خمتلف الثقافات واحلضارات، والسهر املبادئ الدستورية، وخصوصا تعزيز بناء اهل
على ضمان حق املواطن يف اخلرب، واحرتام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع املغريب وتفعيل مبادئ احلكامة 

 .اجليدة

اهيمي املرتبط بقانون االتصال جمموعة من املقرتحات اهلادفة إىل تدقيق وتوضيح وإغناء اإلطار املفقدم اجمللس األعلى 
االتصال ر النظام القانوين لقطاع السمعي البصري، وتعزيز جمال املبادئ العامة واألحكام املشرتكة املؤطرة للقطاع، وتطوي

 واخلاص.العمومي السمعي البصري 

التطورات و مبا ينسجم مع تراكمات املمارسة  لخدمة اإلذاعية واخلدمة التلفزيةتعريفا لي اجمللس األعلى رأ وضع ،يف هذا اإلطار
 اتوضيح كما تضمن الرأي  .إضافة بعض التعاريف اجلديدة ملواكبة التطور االقتصادي للقطاع وتعزيز ديناميتهالقطاعية، مع 

واملسؤولية التحريرية، هبدف تقويتها  املتعهدينري واستقاللية لمقتضيات املتعلقة مببدأ حرية االتصال السمعي البصل

                                                           
  .(3 من املادة 5و 3 على االختصاص نفسه )الفقرتان نصبإحداث اهليأة العليا  ي( القاض2002غشت  31) 1-02-212الظهري رقم  4
 www.haca.ma العليا للهيأة اإللكرتونية البوابة على نص القرار منشور  5
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الدينامية االقتصادية اليت وتطوير إضافة مفهوم حرية املبادرة إىل املفاهيم املؤطرة للقطاع، هبدف مواكبة مع  ،وترسيخها
 يعرفها.

هتدف إىل دعم  ،طاع اخلاصين للقالرأي جمموعة من التوضيحات واإلضافات املتعلقة بالنظام القانو من جهة أخرى، قدم 
بعض  عالوة على ،ركيبهممارسة حرية االتصال السمعي البصري وضمان االنسجام مع احلاجيات االقتصادية للقطاع وت

وعلى  ،وسع الشرائح اجملتمعيةأاملقرتحات بشأن النظام القانوين للقطاع العمومي لتعزيز دوره كخدمة عمومية موجهة إىل 
 ا.الوطين، مع التحديد الواضح ملفهوم اخلدمة العمومية واملبادئ املؤطرة هلامتداد الرتاب 

اه املؤسسات الدستورية، مع مراجعة يشكل هذا الرأي استمرارا لدينامية تفاعل اهليأة العليا، يف إطار مهامها االستشارية جت
أن أبدى رأيه  ،2015 ربشتن 08بتاريخ النصوص القانونية املؤطرة للقطاع السمعي البصري، حيث سبق للمجلس األعلى 

طلب من رئيس احلكومة،  ، بناء علىتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العلياامل 11-15 بشأن مشروع القانون رقم 02-15رقم 
ضافة إىل تفاعلها مع املستجدات وذلك استنادا لرصيدها املؤسسي منذ التأسيس، وما راكمته من خربة وجتربة ميدانية، باإل

 ورية، والتطورات القطاعية والتكنولوجية.الدست

 س األعلى، سواء على مستوىالنصني القانونني موضوعي رأيي اجملل بني انسجامتوفري عناصر  علىساعدت هذه الدينامية 
مؤسسة تقنني تراقب مدى احرتام ومهام اهليأة العليا، ك ، من جهة،يف قانون االتصال السمعي البصري نتعهدياملالتزامات 

فيلة باحلد من هوامش اعتماد تعاريف ملفاهيم ومصطلحات دقيقة كأو على مستوى  ؛، من جهة ثانيةتلك االلتزامات
 التأويل يف النصني وتسهيال ألجرأة مهام األطراف املعنية.

 رلمانيةلتفعيل مشروع القناة الب إبداء الرأي بخصوص اإلطار القانوني المالئمثانيا: 

أي اجمللس األعلى خبصوص برسالة من رئيس جملس النواب يطلب من خالهلا ر  2017ماي  18بتاريخ توصلت اهليأة العليا 
 اإلطار القانوين املالئم لتفعيل مشروع القناة الربملانية.

الله أن أوضح اخليارات الذي اعترب من خ 01-17، رأيه رقم 2017يوليوز 27تبعا لذلك، أصدر اجمللس األعلى بتاريخ 
 القانونية املتاحة إلحداث قناة برملانية وطنية يتمثل يف:

خلدمات اليت تقدمها اإحداث قناة برملانية يف صيغة شركة وطنية لالتصال السمعي البصري أو إدراجها ضمن  -
 الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري؛

 نص خاص. إحداث قناة برملانية مبوجب -
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خبصوص اخليار األول، اعترب اجمللس األعلى أنه ميكن للربملان إحداث قناة برملانية يف شكل شركة وطنية لالتصال السمعي 
. يف هذا السياق، ميكن للربملان، إن ارتأى ذلك، أن 6من قانون االتصال السمعي البصري 47البصري، كما عرفتها املادة 
، أو أن يتقدم الربملان 7من دفرت حتمالهتا 7طنية لإلذاعة والتلفزة، وذلك طبقا ملقتضيات املادة يربم اتفاقيات مع الشركة الو 

بطلب إىل احلكومة قصد إدراج القناة الربملانية ضمن خدمات الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري. لكن اجمللس 
جلاري به العمل، يطرح إشكالية ترتبط مبدى انسجامه مع األعلى اعترب يف رأيه، أن هذا اخليار املتاح يف إطار التشريع ا

 املقتضى الدستوري القائم على وجوب احرتام مبدأ فصل السلط.

اص حيدد شروط وشكليات إحداث ، فاعترب اجمللس األعلى أنه ميكن للربملان إصدار نص قانوين خأما خبصوص اخليار الثاين
ام الضوابط القانونية واألخالقية املطبقة ياكل الداخلية اليت تتوىل السهر على احرت هذه القناة، وطرق تسيريها وَتويلها وكذا اهل

 على القطاع، وذلك وفق الشروط والشكليات املتفق عليها من طرف املؤسسة الربملانية.

من تسيري هذا النوع و أحال اجمللس األعلى، من خالل رأيه، على جمموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بإحداث 
 اخلدمات السمعية البصرية املوضوعاتية، واليت عادة ما تأخذ إما شكل:

 شركة واحدة تقدم قناة برملانية ذات مضامني مشرتكة بني جملسي الربملان؛ -

ها إما مشرتكا بني أو شركتني تقدم كل واحدة منهما قناة خاصة بكل جملس على حدة، ويكون تدبريها وتسري  -
 ني.لس إداري موحد مناصفة بينهما، وإما عرب مكتبني منفصلجملسي الربملان، يف إطار جم

 أما من حيث هويتها وطبيعة الربامج اليت تبثها، فتنقسم إىل صنفني:

هورا حمدودا وتسجل تبعا مج ،تستقطب عموماانية موضوعاتية حصرية موجهة لتغطية األنشطة الربملانية، قناة برمل -
 لذلك، نسب مشاهدة ضعيفة؛

خصصة للتفاعل والنقاش، تستهدف  قناة برملانية موضوعاتية متنوعة جتمع بني تغطية األنشطة الربملانية والربامج امل -
 عام، نسب مشاهدة مهمة.  كافة شرائح اجملتمع وتتبىن الوسائط احلديثة يف إطار مقاربة تفاعلية، وتسجل بشكل

، بتقرير حول حضور الشأن الربملاين خبدمات االتصال السمعي رأيه احملال على جملس النواب اجمللس األعلى كما أرفق
، حيث قدم 2017ماي  05أبريل و 05وذلك خالل الفرتة املمتدة بني  عمومية وخاصة، ،املغربية البصري التلفزية واإلذاعية

                                                           
 السمعي االتصال متعهدو القانون هذا مدلول يف البصري السمعي لالتصال الوطنية بالشركات يراد" أنه: على البصري السمعي باالتصال املتعلق 03.77 القانون من 47 املادة تنص  6

 .اإلشهار أو اإلنتاج أو التلفزي البث أو اإلذاعة أو ةالتلفز  جمال يف الدولة سياسة تنفيذ غرضها ويكون كله  أو رأمساهلا أغلبية الدولة َتتلك مسامهة شركات شكل يف املكونون البصري
 .أعاله الفقرة يف إليها شارامل تلك من أنشطة عدة أو نشاط ممارسة اخلاص غرضها يكون تابعة شركات املسامهة بشركات املتعلق للتشريع وفقا تنشئ أن وميكنها

 .شركات جمموعة شكل يف تتكتل أن كذلك  وميكنها 
 .اخلاص" لقطاعا إىل عامة منشآت حتويل يف مبوجبه املأذون 39.89 رقم القانون من 8 املادة إطار يف أخرى وطنية شركة أي حتدث أن للدولة وميكن

 والسلطة التشريعية السلطة مع اتفاقات باالتصال، فةاملكل احلكومية السلطة إشراف حتت الشركة، تربم:" أنه على والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة حتمالت دفرت من 7 املادة تنص  7
 وتقنني وضبط التحريري اخلط كونوي الربملانية، باحلياة تعىن قناة شاءإن من َتكنه اليت الالزمة التقنية الوسائل الربملان إشارة رهن الشركة مبوجبها تضع الربملان، مع بالعالقة املكلفة احلكومية

 ".للربملان احلصرية املسؤولية حتت القناة



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

19 

 

الوطين خبصوص قضايا  مع النشاط الربملاين مبختلف أبعاده وجتلياته ومدى مسامهته يف تنوير الرأي العام هاوصفا لتفاعل
الشأن العام. وقد انطلق هذا التقرير من التزامات املتعهدين كما هي منصوص عليها يف قانون االتصال السمعي البصري 

 خالل، كما استند على اخلالصات اليت توصلت إليها اهليأة العليا من خالل الدراسات والتقارير اليت أجنزهتا حتمالهتاودفاتر 
 ة، سيما اخلالصات املرتبطة بالتغطية اإلعالمية ملشاريع قوانني املالية.العشرية األخري 
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 المحور الثاني:

مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر 
 خارج فترة االنتخابات والرأي
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 تيارات الفكر والرأي خارج فترة االنتخاباتالمحور الثاني: مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن 

من  165تعددية خارج فرتة االنتخابات من املهام الرئيسية اليت أنيطت باهليأة العليا، طبقا للفصل اليعد السهر على احرتام 
املعلومة يف  . تتوىل السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر، واحلق يفالدستور الذي ينص على أهنا "..

 ".امليدان السمعي البصري، وذلك يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية وقوانني اململكة

. ميارس "..أن اجمللس األعلى املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا على  11-15من القانون رقم  4كما أكد املشرع يف املادة 
التعبري التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو االجتماعية االختصاصات التالية... مراقبة احرتام قواعد 

أو االقتصادية أو الثقافية، يف وسائل االتصال السمعي البصري يف إطار احرتام اإلنصاف الرتايب والتوازن والتمثيلية والتنوع 
 ".العاموعدم االحتكار على املستوى احلزيب والنقايب واجلمعيات املهتمة بالشأن 

 أوال: اإلطار المعياري

، 2006الصادر سنة ، املتعلق بقواعد ضمان التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي 46-06رقم يشري قرار اجمللس األعلى 
"... ال تعترب التعددية، مهما كان مضموهنا وشكلها، هدفا يف حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها املشرع ضمانا إىل ما يلي: 

إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد واملستمع. فهي ليست حقا للفاعلني السياسيني واالجتماعيني على متعهدي االتصال 
السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على املتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها وحمايدا 

ع مصادر اخلرب لكي تتوفر لديه كل العناصر اليت تسمح له وموضوعيا حيرتم حقه يف االطالع على اآلراء املختلفة وتنو 
 ".بتشكيل آرائه وقناعاته اخلاصة بكل حرية وموضوعية

وال ترتبط تعددية تيارات الفكر والرأي، اليت يقصد هبا تغطية أوسع قدر ممكن من األفكار والتيارات املعروفة أو املتداولة، 
عهدين احرتامها فحسب، واليت يتم تقييمها من خالل البيانات الدورية لنتائج بااللتزامات الكمية اليت يتوجب على املت

احتساب مداخالت الشخصيات العمومية، بل قد تشمل أيضا اجلانب الكيفي، من خالل تقييم احرتام مبدأ تعددية الفكر 
 والرأي يف برنامج معني أو يف تغطية حدث ما ضمن األخبار الوطنية. 

الذي يلزم يف مادته السادسة مجيع متعهدي االتصال السمعي  46-06يعد البعد الكمي املوضوع الرئيس للقرار رقم 
على عدم جتاوز املدة الزمنية اإلمجالية لتدخالت أعضاء احلكومة وأحزاب البصري، العموميني واخلواص، باحلرص "... 

مع احرتام شروط  ،حزاب املنتمية للمعارضة الربملانية يف جملس النواباألغلبية الربملانية ضعف املدة الزمنية املخصصة لأل
األحزاب غري املمثلة يف الربملان من مدد زمنية  "... "، كما يفرض عليهم يف مادته السابعة َتكنيبرجمة متقاربة ومتشاهبة

ن املدة الزمنية اإلمجالية م %10إلبداء مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام، وختصص هلذه األحزاب جمتمعة 
 املخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية واملعارضة الربملانية".

املسمى "منوذج احلصص األربع" أو "اإلطار املرجعي"، إىل حتقيق املبادئ اليت نص  يسعى النهج املعتمد يف هذا التوزيع،
 املنظمات داخل الربملان. عليها املشرع، مبا فيها مبدأ اإلنصاف، وذلك على أساس َتثيلية وأمهية
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 ثانيا: البيانات الدورية للتعددية

يتم إعداد بيانات دورية ملدد البث وتناول الكلمة من طرف الفاعلني السياسيني واالجتماعيني واملهنيني، يف إطار مراقبة 
 .468-06لإلطار املعياري كما حيدده القرار رقم مدى مطابقة الربامج املقدمة 

ال تشمل مداخالت الشخصيات العمومية  2رقم  ىل أن النتائج الواردة يف اجلداول املشار إليها يف امللحقجتدر اإلشارة إ
، نظرا لتزامنها مع تنظيم االنتخابات التشريعية العامة للسابع من 2016أكتوبر  7غشت إىل  25خالل الفرتة املمتدة من 

 2017؛ إذ أن ج ّل املداخالت مّهت االنتخابات التشريعية، وبالتايل مّت احتساهبا يف التقرير الصادر يف يناير 2016أكتوبر 
 .9"2016خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة  يف خدمات االتصال السمعي البصري حول "ضمان التعددية السياسية

دجنرب  31غاية القرتاع( إىل )يوم ا 2016أكتوبر  7داخالت خالل الفرتة املمتدة منذ املأيضا هذه اجلداول ال تشمل كما 
ليا، أنه ال ميكن تفعيل قّدرت اهليأة العحيث أبريل من نفس السنة.  25إىل حدود يوم  2017، ومن فاتح يناير 2016

أبريل  26شريعية احلالية حىت يوم لوالية الت، اعتبارا لكون الربنامج احلكومي مل يتم التصويت عليه يف ا46-06 رقم القرار
 .46-06للقرار  6 ملادةاألغلبية واملعارضة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من اتصنيف فئيت ، حىت يتسىن 2017

 ثالثا: مواصلة ورش مراجعة اإلطار المعياري

على مواصلة ورش  ،2017و 2016ات الدورية املشار إليها، عمل اجمللس األعلى على مدى سنيت املوازاة مع إصدار البيانب
، مع استثمار ظيم اهليأة العليااملتعلق بإعادة تن 11-15قتضيات القانون رقم م يف إطار تفعيل، 46-06مراجعة القرار رقم 

 ة.سنوات من تدبري املؤسسة ملوضوع التعددية السياسي 10جتربة حوايل 

لضمان التعبري مبدأين أساسيني ك  ،اإلنصاف والتوازن اجلاري به العمل،اإلطار املعياري  اجعةمر يف يستحضر اجمللس األعلى 
دميقراطي بدعائمه القائمة على ، مبا يرسخ االختيار الالتعددي لتيارات الرأي والفكر يف خدمات االتصال السمعي البصري

 .ما مت تأصيلها يف النص الدستوريكمبادئ التمثيلية واملشاركة املواطنة واملناصفة،  

ت الفكر والرأي اليت ترتكز على تعدد وتظل الغاية الفضلى هلذه املراجعة، االنتقال من تعددية سياسية حبتة إىل تعددية تيارا
لشأن العام، مبا يضمن حق املواطن حقهم يف التعبري عن األفكار واآلراء واملواقف من األحداث الراهنة وقضايا االفاعلني و 

 .نتعهدياملواستقاللية حرية حرتام اويساهم يف االرتقاء حبسه النقدي يف إطار  ،يف االطالع على خمتلف اآلراء ووجهات النظر

اسعة خبصوص هذا املوضوع، ، أطلق اجمللس األعلى مسلسل استشارة و 2018الذي امتد إىل غاية سنة  وإغناء هلذا الورش
 املدنية.و  يئات احلكوميةية باإلضافة إىل عدد من اهلالعموميني واخلواص، وكافة األحزاب السياس ن،تعهدياملمع كل 

 
                                                           

  8 ملحق رقم 2: النتائج العامة لبيات التعددية لسنيت 2016 و2017.
 احملور اخلامس من التقرير.  9
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القانونية والتنظيمية المتعلقة  لتزاماتباال لمحور الثالث: مراقبة تقيد متعهدي االتصال السمعي البصريا
 بالمضامين

بالتزاماهتم القانونية والتنظيمية مراقبة تقيد متعهدي االتصال السمعي البصري، العموميني واخلواص، تسهر اهليأة العليا على 
 .Auto-saisine لتصديات التلقائية"ما يصطلح عليه يف األدبيات الداخلية للمؤسسة "با بناء علىاملتعلقة باملضامني، 

اجمللس األعلى املتضمنة  قرارات االلتزامات الكمية للربجمة، مع عرضلتقدمي نتائج تتبع مدى احرتام  هذا احملورإفراد لذا، مت 
أما القرارات ذات الصلة مبعاجلة الشكايات، فتم ختصيص احملور  ت.االتصال اإلشهاري واألخالقياتتعلق مبجايل جلزاءات 

 السادس من هذا التقرير لتقدمي املعطيات املتعلقة هبا. 

 للمتعهدينااللتزامات الكمية أوال: 

 العموميونالمتعهدون  -1

يتعني على الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي خبصوص االلتزامات الكمية املتعلقة باملضامني، حتقيق 
مومي الذي حتظى به من التمويل العو  مهام اخلدمة العمومية املنوطة هبا إجنازات تفوق ما ينتظر من الشركات اخلاصة، حبكم

وهذا ما ينطبق خصوصا على عدد النشرات واجملالت اإلخبارية اليت يتعني بثها أسبوعيا، وكذا العدد الشهري  الدولة؛طرف 
 للربامج اخلاصة بتغطية مواضيع حمددة، مثل الثقافة والرياضة، فضال عن احلجم الدوري لربامج النهوض بالتنوع اللغوي.

الوقوف لربامج اليت تبثها خمتلف اخلدمات العمومية، قصد إعداد بيانات َتكن من يف املقابل، تسهر اهليأة العليا على تتبع ا
 مدى احرتامها هلذا النوع من االلتزامات. على 

، حيث فعلت %73.9التزاماهتا الكمية بنسبة  2016يتبني من خالل نتائج التتبع أن مجيع اخلدمات العمومية حققت سنة 
التزاما كميا حمددا يف دفرت حتمالهتا، أي  60من أصل  49ة" )القناة الثانية وراديو دوزمي( خدمتا شركة "صورياد القناة الثاني

 178التزاما من أصل  118. أما الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، فقد حققت يف هذا الشأن %81.6 تإجناز بلغنسبة ب
 .%66.2منها(، أي بنسبة إجناز بلغت  )دون احتساب اجلهوية خدمات إذاعية 4خدمة تقدمها، من بينها  12يف 
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: مقارنة بين التزامات وإنجازات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وصورياد القناة الثانية على مستوى 1رسم بياني رقم 
 2016البرمجة برسم سنة 

 
 خدمة 11التزاما مرتتبا عنها، حققت  165أما بالنسبة لإلذاعات اجلهوية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، فمن أصل 

. وقد س ّجلت أقل النسب يف اخلدمتني اإلذاعيتني اجلهويتني لكل من الداخلة 2016خالل سنة    %46نسبة  منها
 .%60والثانية نسبة  %66.6إذ حققت األوىل نسبة  أعلى النسب من نصيب مراكش ووجدة؛ واحلسيمة، يف حني كانت

هذه أصناف االلتزامات الكمية اليت أفضت إىل أدىن النتائج يف  أن 2016أة العليا خالل سنة اهلي سجلتمن جهة أخرى، 
اخلدمات اجلهوية، هي تلك املتعلقة بالنشرات اإلخبارية اجلهوية العامة وبربامج الوساطة اخلاصة بشكايات املواطنني، حيث 

 سجل شبه غياب هلا يف كل هذه اخلدمات. 

وكذا تلك املتعلقة باملسامهة يف اإلنتاج ، التزام تام على مستوى برامج التعبري األديب والفين اجلهوية واحملليةيف املقابل، سجل 
 يف مجيع اخلدمات اجلهوية.  % 100السمعي البصري الوطين، حيث بلغت نسبة 

ية من أجل احرتام االلتزامات اجملهودات الكبرية اليت بذلتها اإلذاعات اجلهو  2016كما عاينت اهليأة العليا خالل سنة 
املتعلقة بالربامج احلوارية اليت تتطرق للمستجدات الرياضية يف اجلهة وبرامج اخلدمات )االستهالك، الصحة، األسرة، 

 .% 90اإلجراءات اإلدارية، البيئة، مدونة السري...(، وذلك مبعدالت إجناز فاقت نسبة 

أنواع  حتديدمكن التتبع الذي تقوم به اهليأة العليا من ، األوىل والقناة الثانية ،اخلدمتني التلفزيتني العموميتنيفيما خيص 
 تعزيز التنوع اللغوي وتشجيع اإلنتاج الوطين. ويتعلق األمر ب، 2016االلتزامات الكمية األكثر تفعيال خالل سنة 
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 2016و 2015بين سنتي  الكمية للبرمجةلاللتزامات  األولى والقناة الثانية مقارنة نسب احترام: 2رقم رسم بياني 

 
واليت تتمحور حول الرتبية والثقافة، بلغت نسبة ذات الربجمة العامة جتدر اإلشارة إىل أن برامج اخلدمات التلفزية العمومية 

برامج أ نتجت  بثتاليت  األمازيغيةمنها مت إعدادها من طرف قناة  % 57.5، 2016من جمموع الربامج سنة  % 19.2
، بينما بلغت الربامج 2016من جمموع الربامج املبثوثة سنة  % 26.8 نسبة غالبيتها باملغرب. كما شكلت الربامج اإلخبارية

 معدة من طرف القناة الثانية.   % 47.5 منها، % 35.4الرتفيهية نسبة 

من جمموع الربامج   %12.5يف املقابل، مثلت الربامج اليت بثتها اإلذاعات العمومية الوطنية حول مواضيع الرتبية والثقافة 
اإلذاعة األمازيغية وراديو دوزمي. كما شكلت النشرات اإلخبارية نسبة  هاسجلتمن هذه النسبة   %77، 2016خالل سنة 

منها يف اإلذاعة الوطنية، يف حني بلغت نسبة الربامج  %37ل السنة نفسها، من جمموع الربامج املبثوثة خال  32.5%
 منها على راديو دوزمي.  % 30، ب  ّثت %44الرتفيهية 

 الخواصالمتعهدون  -2

أكثر مرونة على مستوى هتدف القاعدة العامة املنظمة ملهام القطاع السمعي البصري اخلاص إىل اخنراط هذا األخري يف نظام 
عض اجملاالت اخلاصة، كاإلشهار االلتزامات الكمية، وإن كان خيضع لاللتزامات نفسها اليت خيضع هلا القطاع العمومي يف ب

 التعددية خارج فرتات االنتخابات. و 
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عليا يف هذا السياق، جيدر التذكري بالصبغة التعاقدية لدفاتر حتمالت القطاع اخلاص، اليت تعترب أداة تعاقدية بني اهليأة ال
واليت تتحقق الحقا من خالل احرتام هذه اخلدمات للمقتضيات ، 77-03القانون رقم ملقتضيات  اواخلدمات املعنية هبا تنفيذ

 املتفق عليها.

ت النسب املئوية للتعهدااخلدمات جتاوزت بعض بالنسبة للخدمات اإلذاعية اخلاصة،  2016بناء على النتائج املسجلة سنة 
؛ (%105إذ فاقت النسبة املسجلة لدى اإلذاعات ذات الربجمة العامة السقف املئوي املطالبة به ) دفاتر حتمالهتا؛املقررة هلا يف 

( واالقتصادي %175اإلخباري )( و %181الرياضي )الذي مت تسجيله يف اإلذاعات ذات املضمون  نفسه املعطىوهو 
 9.9جنازات على مستوى مواضيع الصناعة التقليدية والثقافة )جلت أدىن اإليف املقابل، س. (%110( واملوسيقي )117%)

 (.% 39.32فضال عن الوساطة واحلياة اجلمعوية )(، % 39.27القرب والعامل القروي )(، %
 

 
: مقارنة نسب احترام الخدمات اإلذاعية الخاصة اللتزاماتها الكمية على مستوى البرمجة بين سنتي 3رسم بياني رقم 

 2016و 2015

 
 

، وخصصت 2016يف برامج اإلذاعات اخلاصة سنة  % 43.67بنسبة حصل "الفن" على مرتبة الصدارة ، يف نفس السياق
 ، كما هو مبني أدناه.%2.6 جملال "االقتصاد واملالية" نسبة
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 2016سنة  المواضيع المعالجة من طرف الخدمات اإلذاعية الخاصة خالل تصنيف: 4رسم بياني رقم 

 
، تبني أيضا أن التوزيع الوطين للمواضيع مت بصفة شبه مماثلة على مستوى جل أحواض حتليل البيانات املنجزة من خالل

االستماع، مقابل تسجيل استثناء واضح هبذا اخلصوص، يتجلى يف الفوارق الكبرية اليت عرفتها مواضيع السياسات العمومية 
 .10وكذا االقتصاد واملالية بني بعض أحواض االستماع

بعدما حققت هذه  ،السينمائيةو  التلفزيونيةالوثائقية و  يت يف، فسجل غياب لألفالم 1أما خبصوص القناة التلفزية ميدي 
مستوى اإلخبارية الربامج و  يةاملسلسالت التلفز برامج الثقافة واملعرفة و ، يف حني جتاوزت 2015سنة  %8.3األخرية نسبة 

 .%209و %250 %425بنسب وذلك على التوايل، التعهدات الواردة يف دفرت حتمالهتا، 

وع تذكري من طرف اهليأة العليا جتدر اإلشارة إىل أن تقييم مدى احرتام االلتزامات الكمية املتعلقة بالربجمة كانت موض
 .2015و 2013للمتعهدين العموميني واخلواص خالل اللقاءات املؤسساتية اليت عقدهتا معهم خالل سنيت 

 

                                                           
حوض استماع، قبل أن  14 إىلحيث مت توزيع جمموع الرتاب الوطين  ،(2006جليل األول من الرتاخيص )ااملسلسل التحضريي ملنح  إىل "أحواض االستماع"اعتماد مفهوم  عودي  10

اخلصائص الدميوغرافية واجلغرافية لكل حوض على حدة، على أساس أن يضم  إىل توزيعهذا ال استند(. 2009حوض استماع خالل اجليل الثاين من الرتاخيص ) 12يتم تقليصها إىل 
 مستوى على التزاماته خاص متعهد كل  حتمالت دفرت يتضمنن يشكل عامل جذب لالستثمار بالنسبة حلاملي املشاريع اإلذاعية والتلفزية. اقتصاديا ميكن أ كل واحد منها مركزا سوسيو

 الكثافة حسب إما، 2009و 2006 سنيت البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة أطلقتها اليت املنافسة إعالنات نظام حددها التزامات وهي فيها، يبث اليت االستماع أحواض تغطية
 .سكانه جمموع من % 80أو /و احلوض، هلذا اجلغرافية املساحة لثلثي األقل على السكانية،
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 في إطار التصدي التلقائي الخروقات المتعلقة باالتصال اإلشهاري واألخالقياترصد ثانيا: 

يف إطار املهام املخولة له، واملقاربة املعتمدة من لدنه، واملتمثلة يف مواكبة املتعهدين هبدف َتلك آليات الضبط والتقنني، 
والصادرة بناء على تصديات تلقائية، تعزيزا حلرية  قراراته املتضمنة جلزاءاتسعى اجمللس األعلى إىل إعطاء بعد بيداغوجي ل

مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وإرساء والنظام العام، ودعم  لكةالتعبري، يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية للمم
ومية واملرفق العام مشهد مسعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس اجلودة واالستقاللية وحيرتم مفهوم اخلدمة العم

 وكذا قيم الكرامة اإلنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف.

عن  أو عبارات تفصحفضمانا للكرامة اإلنسانية، اختذ اجمللس األعلى قرارات ترتبط بربامج تضمنت يف جمملها خطابات 
فئة من اجلمهور على هنج سلوك عنيف من شأنه إحلاق  يستشف منها حتريضياة اخلاصة، أو معطيات تندرج ضمن احل

 اجلمهور الناشئ.أو ختل باحرتام  حتث على التمييز ضد املرأة أوضرر بسالمة األشخاص أو بصحتهم، 

 اجمللس األعلى قرارات تتعلق بربامج تتخذ يف اخلدمات السمعية البصرية، أصدر واحرتاما ملبدأ قرينة الرباءة واملساطر القضائية
من اجلرمية موضوعا هلا أو بربامج تتطرق للمساطر القضائية بشكل عرضي، حيث تضمنت يف جمملها خروقات تتعلق بعدم 

ألشخاص موضوع حبث إتاحة اجملال لألطراف املعنية أو ممثليهم للتعبري عن وجهة نظرهم، باإلضافة إىل الكشف عن هوية ا
األظناء هم من قاموا باملنسوب إليهم دون ترك مسافة أو جمال للشك اعتربت املتهمني أو قضائي، وكذلك بث تصرحيات 

استعمال األوصاف وضة أمام أنظار القضاء، بدل أو االحتمال، وتقدميهم على أهنم كذلك رغم أن القضايا الزالت معر 
 املعمول هبا أثناء مراحل التقاضي.

بعد رصد جتاوزات  تتضمن جزاءات جتاه بعض املتعهدينرات أما فيما يتعلق باالتصال اإلشهاري، فاختذ اجمللس األعلى قرا
السم عالمة  ،بالصوت أو الصورة ،مرتبطة باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالرعاية، وكذلك خروقات تتعلق بتقدمي

هور يف اخلطأ أو خدمات يف الربامج بشكل متكرر وواضح هلدف إشهاري غري معلن عنه ومن شأنه أن يوقع اجلمجتارية 
تتعلق بتجاوز احلد األقصى للمدة الزمنية اإلمجالية للوصالت على عقوبات مالية حول طبيعة العرض. كما وجه اجمللس األ

 اإلشهارية خالل ساعة مسرتسلة واحلد األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني إشهاريتني.

رأيا  ،بشكل عام ،وتقدمي هارارات تتعلق بعدم حياد منشطياجمللس األعلى ق ، أصدروالربامج وضمانا ملبدأ نزاهة األخبار
وحيدا، مع عدم إتاحة اإلمكانية لتحقيق التوازن الكايف من خالل مساءلة تصرحيات الضيوف أو عرب عرض كل الطروحات 

يني باألمر أو املتعلقة باملوضوع، وكذلك التعبري عن املواقف واآلراء الشخصية ملنشطي الربامج دون َتكني األشخاص املعن
 من ينوب عنهم، من التعبري عن مواقفهم.

املتعلق بالتماس اإلحسان العمومي ينص  1971أكتوبر  12الصادر بتاريخ  400-71من القانون رقم  1وحيث إن الفصل 
مبنازل  ن التماس اإلحسان العمومي ال جيوز تنظيمه أو إجنازه أو اإلعالن عنه يف الطريق واألماكن العمومية أوأعلى: "

"، فقد أصدر اجمللس األعلى قرارات األفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إال بإذن من األمني العام للحكومة
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متعهدين خواص جراء تقدميهم مواد إعالمية تعلن وتذيع طلبات موجهة للجمهور قصد احلصول على جتاه  تتضمن جزاءات
من عوز مادي دون اإلشارة إىل رقم اإلذن املنصوص  وأعانون من مشاكل صحية أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم ألفراد ي

 .عليه يف القانون السالف الذكر

 ، موزعا كاآليت:11قرارا 36ما جمموعه  2017و 2016بشكل عام، أصدر اجمللس األعلى خالل سنيت 
 

 2017و 2016برسم سنتي  المتضمنة لجزاءاتالقرارات عدد  تصنيف: 1جدول رقم 
 القراراتعدد مجموع  2017 2016 

 11 3 8 املتعهدون العموميون

 25 8 17 املتعهدون اخلواص

 36 11 25 المجموع

 
 2016رسم سنة بالمتعهدين العموميين ب الخاصةالقرارات المتضمنة لجزاءات عدد : تصنيف 2جدول رقم 

 عدد القرارات المتعهد
 4 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 4 صورياد القناة الثانيةشركة 

 8 المجموع

 
 2016 ةرسم سنب ينيالمتعهدين العمومب المتضمنة في الجزاءات الخاصةالخروقات  تصنيف: 3جدول رقم 

 العدد 12الخرق موضوع
 3 اخلطاب اإلشهاري والرعاية

 3 التحكم يف البث

 2 نزاهة األخبار والربامج

 1 تعددية

 1 الكرامة اإلنسانية

 1 املساطر القضائيةتغطية 

 11 المجموع
 
 

                                                           
 دون احتساب قرارات لفت انتباه املتعهدين إىل بعض اخلروقات.  11
 ميكن أن يتضمن القرار الواحد عدة خروقات  12
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  2016 ةسن برسم المتعهدين الخواصب الخاصة المتضمنة لجزاءاتالقرارات عدد  تصنيف: 4جدول رقم 

 عدد القرارات الخدمة المتعهد
 3 يت يف 1ميدي  يت يف 1شركة ميدي 

 3 إم إف إم شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة

 3 ميد راديو Audiovisuelle Internationaleشركة 

 3 راديو بلوس شركة راديو بلوس

 2 أصواتراديو  الشركة املغربية لإلذاعة والبث

 1 شدى إف إم شركة شدى راديو

 1 راديو مارس 20شركة راديو 

 1 أطلنتيك راديو شركة إيكو ميديا

 17 المجموع
 

 2016 ةم سنالمتعهدين الخواص برسب الخاصةالمتضمنة في الجزاءات الخروقات  تصنيف: 5جدول رقم 
 العدد 13الخرق موضوع

 7 تغطية املساطر القضائية
 7 التحكم يف البث

 4 تعددية
 4 االتصال اإلشهاري والرعاية

 2 التمييز ضد املرأة
 1 الكرامة اإلنسانية

 1 خدمات تلماتيكية
 26 المجموع

 

 

                                                           
  13  ميكن أن يتضمن القرار الواحد عدة خروقات.



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

32 

 

 
 
 

 2017رسم سنة بالمتعهدين العموميين الخاصة بالقرارات المتضمنة لجزاءات  عدد : تصنيف6جدول رقم 
 عدد القرارات المتعهد

 1 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 2 شركة صورياد القناة الثانية

 3 المجموع

 
 2017رسم سنة ين بيالمتعهدين العمومالخاصة ب: تصنيف الخروقات المتضمنة في الجزاءات 7جدول رقم 

 العدد 14الخرق موضوع
 1 اخلطاب اإلشهاري والرعاية

 1 محاية اجلمهور الناشئ
 1 نزاهة األخبار والربامج

 3 المجموع
 

 2017م سنة المتعهدين الخواص برسب الخاصةالقرارات المتضمنة لجزاءات عدد : تصنيف 8جدول رقم 
 عدد القرارات الخدمة المتعهد

 3 إم إف إم وتلفزةشركة إم إف إم إذاعة 

 2 ميد راديو Audiovisuelle Internationaleشركة 

 1 شدى إف إم شركة شدى راديو

 1 يت يف 1ميدي  يت يف 1شركة ميدي 

 1 ميدينا إف إم الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه

 8 المجموع

 
 
 

 

                                                           
 ميكن أن يتضمن القرار الواحد عدة خروقات  14
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 2017م سنة المتعهدين الخواص برسالخاصة ب: تصنيف الخروقات المتضمنة في الجزاءات 9جدول رقم 
 العدد 15الخرق موضوع

 3 التحكم يف البث

 3 التمييز ضد املرأة

 2 نزاهة األخبار والربامج

 2 االتصال اإلشهاري والرعاية

 2 اإلحسان العمومي

 1 الكرامة اإلنسانية

 13 المجموع
 

 

 

                                                           
  15  ميكن أن يتضمن القرار الواحد عدة خروقات.
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 المحور الرابع:

 جديدة للتقنينضوابط وضع 

 
 

 

 

 

 

 



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

35 

  

 جديدة للتقنينضوابط وضع المحور الرابع: 

السمعي البصري والقانون  املتعلق باالتصال 77-03 قماملغري واملتمم مبوجبه القانون ر  66-16 دخل كل من القانون رقم
 22و  19يخبتار  ، باجلريدة الرمسيةالتوايل ، حيز التنفيذ بعد صدورمها علىتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العلياامل 11-15 رقم

 .2016 شتنرب

االشتغال  أفضى، لسالفة الذكراإعماال ملستجدات النصوص القانونية  األوراش اهليأة العليا جمموعة منفتحت تبعا لذلك، 
 أربعة ضوابط جديدة للتقنني.اجمللس األعلى  إىل اعتماد عليها

 حداث واستغالل خدمات سمعية بصريةإل مسطرة منح التراخيصأوال: 

وقراطية، اقتصادية، ه من رهانات دميحبكم ما حيمليشكل توسيع النسيج السمعي البصري املغريب انشغاال رئيسا للهيأة العليا، 
ذات ات القانونية والتنظيمية الوطين أو اجلهوي، وقد تعزز هذا التوجه باملستجد املستوىسواء على ثقافية، جتماعية و ا

 .الصلة

ملتعلق باالتصال ا 77-03 ملغري واملتمم مبوجبه القانون رقما 66-16 القانون رقم من 24و 23املادتني  فطبقا ملقتضيات
معنوي يستويف  مسعية بصرية من لدن اجمللس األعلى لكل شخصالسمعي البصري، مينح الرتخيص إلحداث خدمات 

ينها تقنية البث وأحواض االستماع من ب ،الشروط القانونية اجلاري هبا العمل، مع األخذ بعني االعتبار جمموعة من املعطيات
عرض نفس اخلدمات  ،خلصوصويف حالة تعدد الطلبات اليت يكون الغرض منها با ؛اليت تدخل يف نطاق التغطية املطلوبة

 أ إىل اإلعالن عن املنافسة.ن تلجَتنح اهليأة العليا ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أ ،أو تغطية نفس املنطقة اجلغرافية

 يتلقى"اجمللس األعلى على أن منه،  4 لق بإعادة تنظيم اهليأة العليا، ومبقتضى املادةاملتع 11-15القانون رقم  كما ينص
ات السمعية البصرية وفقا طلبات الرتاخيص املتعلقة مبجال االتصال السمعي البصري ومينح الرتاخيص باستغالل اخلدم

 ."للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

 األعلى، أصدر اجمللس سالفة الذكراليتعلق بالرتاخيص مع املقتضيات فيما هبدف مالءمة املسطرة اجلاري هبا العمل 
املتعلق باعتماد مسطرة الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية  04-17 قراره رقم، 2017 يناير 19 بتاريخ

بطلب من السلطة احلكومية  ،إعالنات التعبري عن االهتمامإصدار كل من   طريقةحيدد شكل ومضمون و  ، والذي16البصرية
مث الرتخيص  هبا يف هذا اإلطار،إيداع ومعاجلة طلبات الرتاخيص املتوصل ، وكذا واإلعالن عن املنافسةاملكلفة باالتصال، 

 ، بالرتاضي.واألنرتنيت الساتل عرب مسعية بصريةخدمات  واستغالل إلحداث

إهنا تنطوي باملوازاة مع البعد اإلجرائي هلذه املسطرة والذي يؤكد مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص كما هي مكرسة دستويا، ف
رارات الرتاخيص على بعد اسرتاتيجي يتمثل يف اعتبار مسلسل حترير اجملال السمعي البصري ال خيتزل فقط يف ق أساسا

                                                           
 .(2017 أغسطس 31) 1438 احلجة ذو 9 بتاريخ 6600 عدد الرمسية اجلريدة  16
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وما تستوجبه من اشتغال حصري على معطيات السوق وتدبري املوارد الرتددية، مالت املتعهدين املرفقة هبا، املمنوحة ودفاتر حت
يف قلب املعادلة السمعية البصرية، َتاشيا مع  ة اليت تضع املواطن)ة(ببقدر ما هو مسار يستحضر كافة الشروط املناس

 خصوصا على مستوى أمناط استهالك املادة اإلعالمية. ،املستجدات القطاعية

 لبث وتوزيع خدمات سمعية بصرية األذونمسطرة منح ثانيا: 

وذلك  ،17القاضي باعتماد املسطرة املتعلقة باألذون 05-17رقم  قراره، 2017يناير  25بتاريخ اجمللس األعلى  أصدر
 .مع املستجدات القانونية ذات الصلة ،هبدف مالءمة املسطرة اجلاري هبا العمل فيما يتعلق باألذون

 :وذلك من أجل ،اإلذنرة مضمون وشكل وطريقة منح حتدد هذه املسط

 بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة -1

 املسطرة الشروط اليت جيب أن تتوفر يف طلب منح اإلذن فيما يلي: حددت
 ضي؛تقدمي الطلب من طرف منظم أو منظمي تظاهرة ذات هدف ثقايف أو فين أو جتاري أو اجتماعي أو ريا  -
 ن تكون التظاهرة موضوع الطلب، ملدة حمدودة؛أ  -
 أنشطة التظاهرة املراد تغطيتها؛ن تكون للربامج السمعية البصرية عالقة مباشرة برتويج أ  -
 دم تزامن املدة مع فرتة محلة انتخابية؛ ع  -
 اهرة املراد تغطيتها.عدم جتاوز مدة اإلذن ملدة التظ -

 الخدمات ذات الولوج المشروط توزيع -2

برسالة مقابل وصل العليا،  )ة( اهليأةع هذا النوع من اخلدمات إىل رئيسألزمت املسطرة مقدم الطلب بتوجيه طلبه لتوزي
عترب اجمللس األعلى أن الطلب وعندما ي .( يوما قبل التاريخ احملدد النطالق تسويق اخلدمة60بالتسلم، وذلك خالل ستني )

ية وشروط اإلذن املنتظر منحه وكذا ي بلغ مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم، مبوافقته املبدئ ،يستويف الشروط املطلوبة
ند الضمان البنكي عندما يتم تسويق منوذج سند الضمان البنكي الواجب تقدميه ومبلغ املقابل املايل. وألزمت املسطرة تقدمي س

 سبقا. اخلدمة يف إطار اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى م

 توزيع الخدمات السمعية البصرية حسب الطلب -3

ألزمت املسطرة مقدم  حيث ،تفعيلهوعملت املسطرة على  77-03 رقم تعديل القانون تضمنه اجديد امقتضى قانوني يعد
)ة( اهليأة العليا، برسالة مقابل وصل بالتسلم، وذلك خالل ع هذا النوع من اخلدمات إىل رئيسالطلب بتوجيه طلبه لتوزي

( يوما قبل التاريخ احملدد النطالق تسويق اخلدمة، وعندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط 60)ستني 

                                                           
 (.2017 سبتمرب 70) 1438 احلجة ذو 16 بتاريخ 6602 عدد الرمسية اجلريدة  17
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وكذا منوذج سند  ي بلغ مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم، مبوافقته املبدئية وشروط اإلذن املنتظر منحه ،املطلوبة
الضمان البنكي الواجب تقدميه ومبلغ املقابل املايل. وألزمت املسطرة تقدمي سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق اخلدمة 

 .يف إطار اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقا

 إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة -4

العليا، برسالة مقابل وصل  )ة( اهليأةع هذا النوع من اخلدمات إىل رئيسبتوجيه طلبه لتوزيألزمت املسطرة مقدم الطلب 
 77-03قتضيات القانون رقم وتنفيذا مل يوما قبل التاريخ احملدد إلنشاء هذه الشبكات. (60بالتسلم، وذلك خالل ستني )

ال يعطي منح كما أشهر،   ستة اإلذن إال لفرتة أقصاهاوضوع املتعلق باالتصال السمعي البصري، ال ميكن إحداث احملطات م
 اإلذن احلق يف بث برامج موجهة للعموم.

بنتائج اإلعالن م بالغا خترب فيه العمو  ،لعلى موقعها اإللكرتوين ويف جريدتني، على األق تصدر ة العلياأاهليجتدر اإلشارة إىل أن 
سخة من قرارات اجمللس األعلى نللسلطة احلكومية املكلفة باالتصال  األذون املمنوحة، كما ترسلو الرتاخيص و عن املنافسة 
اجلريدة الرمسية"، كما توضع بلقرارات "ا هذه األذون، ويتم نشروكذا مبنح  رتبطة هباالرتاخيص ودفاتر التحمالت امل املتعلقة مبنح

 لكرتوين للهيأة العليا.على املوقع اال

 مسطرة الشكاياتثالثا: 

مارس  02املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا حيز التنفيذ، اعتمد اجمللس األعلى بتاريخ  11-15 رقم القانونعقب دخول 
السمعي البصري للقوانني أو األنظمة  االتصال الشكايات اخلاصة خبرق أجهزة ومتعهديعاجلة مسطرة متعلقة مب ،2017

 .201718 مارس 02املؤرخ يف  07-17، وذلك مبوجب قراره رقم القطاعاملطبقة على 

السيما تلك املتعلقة بصفة و حتدد هذه املسطرة قواعد وشكليات إيداع ومعاجلة الشكايات اليت يتلقاها اجمللس األعلى، 
 .املشتكي، موضوع الشكاية، دراسة ملف الشكاية ومداوالت اجمللس األعلى

ق بإعادة تنظيم اهليأة املتعل 11-15 رقم من القانون 7خبصوص صفة املشتكي، حددت املسطرة تنفيذا ملقتضيات املادة 
ان، رئيس احلكومة، املنظمات رئيسي جملسي الربمل العليا، اجلهات اليت ميكن أن يتلقى منها اجمللس األعلى شكايات يف:

كل جتدر اإلشارة إىل أن   هات واألفراد.السياسية، املنظمات النقابية، مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بالشأن العام، جمالس اجل
رض، دون أي إجراءات أخرى، التصال السمعي البصري تعاملطبقة على قطاع اللقوانني ولألنظمة  خبروقاتشكاية ال تتعلق 

 على مداوالت اجمللس األعلى، ألجل حفظها املعلل، ويتم إخبار املشتكي بذلك.

                                                           
 .(2017 سبتمرب 7) 1438 احلجة ذو 16 بتاريخ 6602 عدد الرمسية اجلريدة  18
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ة( اهليأة العليا، مع إمكانية سليمها و/أو تسلمها من رئيس)( يوما ابتداء من تاريخ ت60الشكاية داخل أجل ستني ) تعاجل
 املعين بالشكاية ت للمتعهدميكن للمجلس األعلى طلب توضيحا كما  .( يوما إضافية30التمديد املعلل هلذا األجل ملدة )

 ، قبل أن يقرر يف مآل الشكاية.العناصر اليت يراها ضرورية من أجل التداول فيما خيص

 .  19ذلك، وينشر يف اجلريدة الرمسية إذا قرر اجمللس األعلى املعين اجمللس األعلى إىل املشتكي وإىل املتعهديرسل قرار 

 إعداد دفتر تحمالت نموذجي جديد للمتعهدين الخواصرابعا:  

من الدستور  165مة، تتوىل طبقا للفصل مؤسسة دستورية مستقلة للتقنني واحلكاإىل اهليأة العليا ب ، مت االرتقاء2011يف يوليوز 
ان السمعي البصري، وذلك يف إطار "السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر، واحلق يف املعلومة يف امليد

تسائل يات الدستورية األخرى اليت كما تضمن الدستور جمموعة من املقتض  .احرتام القيم احلضارية األساسية وقوانني اململكة"
  عام.قوق األساسية بشكل خصوصا يف جمال احرتام احلريات واحل، اإلعالم السمعي البصري إما بشكل صريح أو ضمين، دور

املتعلق باالتصال  77-03ون رقم املغري واملتمم مبوجبه القان 66-16، دخل حيز التنفيذ كل من القانون رقم 2016ويف شتنرب 
ومها النصان اللذان جلريدة الرمسية. املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا، عقب نشرمها با 11-15السمعي البصري والقانون رقم 

عددة الروافد واملنفتحة على خمتلف عمال على تفعيل هذه املبادئ والتوجهات الدستورية، خصوصا تعزيز بناء اهلوية الوطنية مت
الثقافية والسياسية للمجتمع املغريب و الثقافات واحلضارات، والسهر على ضمان حق املواطن يف اخلرب، واحرتام التعددية اللغوية 

 وتفعيل مبادئ احلكامة اجليدة.

ل مراجعة دفاتر حتمالت متعهدي مسلس 2017املنطلقات الدستورية والقانونية، أطلقت اهليأة العليا خالل سنة  هلذهاستنادا 
ثمني رصيد وجتربة اهليأة تاالتصال السمعي البصري اخلواص، من خالل العمل على إعداد دفرت حتمالت منوذجي يهدف إىل 

 واملتعهد، ذه اآللية التعاقدية بني املقننهباملوازاة مع استثمار هذه املستجدات يف تعزيز وتقوية مسامهة العليا يف جمال التقنني، 
ت وخدمة املصلحة العامة وإسهامه يف مسلسل تأهيل هذا اجملال، مبا يضمن استجابته حلاجيات وانتظارات املواطنني واملواطنا

 واالندماج االجتماعي. يف كسب رهانات التنمية والتحديث والدمقرطة

وصه مقاربة تشاورية مع ، حيث اعتمد اجمللس األعلى خبص2018امتد هذا الورش، حبكم طابعه اهليكلي، إىل غاية سنة 
جتماعات اليت َتيزت بإدراج املتعهدين، قبل مصادقته على الصيغة النهائية لدفرت التحمالت النموذجي عقب سلسلة من اال

 احرتام إطار يفوذلك لبصرية، اتعديالت خمتلفة على مقتضياته بغية جتويدها، حىت تشكل نقلة نوعية يف املمارسة السمعية 
 .حرية واستقاللية املتعهدين

 

                                                           
 : مراحل معاجلة الشكايات داخل اهليأة العليا.3ملحق رقم   19
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 المحور الخامس: إصدار قرارات معيارية لتأطير المضامين السمعية البصرية

 هارغم اختالف مواضيعباملضامني السمعية البصرية. فصلة املعيارية ذات ال اجمللس األعلى لقراراتخيصص هذا احملور 
، الربامج الصحية، قرينة الرباءة وتغطية املساطر القضائية(، فإن اجلامع بينها هو ارتباطها، من 2016)االنتخابات التشريعية 

ر املمارسة السمعية بتطو  ، ومن جهة ثانية، تأثرها امللحوظ، كما هي مكرسة دستوريا، عموماجهة، مبجال احلقوق واحلريات
البصرية وظهور تصورات براجمية جديدة، صارت تضع على احملك تأطري املضامني املرتبطة هبا، وهو ما جعل اهليأة العليا 

مع املتعهدين وفاعلني آخرين، يف االشتغال على هذا اجلانب، من خالل تنظيم لقاءات للتبادل تشاورية تعتمد مقاربة 
 هبا. َتهيدا إلصدار القرارات املتعلقة والتفاعل،

ضمان التعددية السياسية في خدمات االتصال السمعي البصري خالل االنتخابات إصدار قرار بشأن أوال: 
  2016التشريعية العامة لسنة 

ضي وضع معايري يكتسب النقاش السياسي خالل الفرتات االنتخابية بعدا مهما واستثنائيا يف اجملال السمعي البصري، مما يقت
من  28عرب املادة واضحة تضمن احرتام التعددية مع السهر على تتبعها الدقيق. هلذه األسباب، أناط املشرع باهليأة العليا 

االتصال السمعي صالحيات لضمان الولوج املنصف للمنظمات السياسية والنقابية واملهنية إىل وسائل ، 11-15القانون رقم 
، فضال عن مهمتها يف ضمان احرتام التعبري التعددي االنتخابية، مبا يتناسب مع أمهيتها وَتثيليتهاخالل الفرتات البصري 

 لتيارات الفكر والرأي خالل الفرتة العادية.

، إذ ال ت ؤهَّل هاإىل اهليأة العليا مبوجب الظهري القاضي بإحداث ،يف بادئ األمرهذه املهام واالختصاصات، أ سندت 
"... يف حالة عدم وجود نصوص " إال القواعد الالزمة الحرتام تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي...لتحديد... "

 ".تشريعية أو تنظيمية سارية املفعول، إن اقتضى احلال...

الفرتات السمعي البصري خالل يف اجملال عمل اجمللس األعلى على تقنني بعض مظاهر التعددية  ،تبعا هلذا اإلطار التشريعي
واستنادا لالرتقاء املؤسسي باهليأة العليا إىل مؤسسة دستورية تتوىل  .العادية واالنتخابية، حمققا بذلك إجنازات مهيكلة مهمة

السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر، واحلق يف املعلومة يف امليدان من الدستور " 165طبقا للفصل 
س هذه املقاربة اإلجيابية يكر تاملشرع  ، أعاداململكة"يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية وقوانني  السمعي البصري، وذلك

 ،السمعي البصرياملؤطر لالتصال مراجعة اإلطار القانوين  يف ،فيما خيص التعدديةهليأة التقنني املرتبطة بالوظيفة املعيارية 
القاضي بإعادة  11.15القانون رقم  وأ 77.03القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  66.16من خالل القانون رقم سواء 

 تنظيم اهليأة العليا.
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التمييز بني  ،ية خالل الفرتات االنتخابيةتستدعي اإلحاطة باملرتكزات القانونية اليت يستند عليها املقنن لتفعيل وظيفته املعيار 
 حمددين أساسيني:

لعامة اجلماعية والتشريعية، احلق الذي َتنحه مدونة االنتخابات لألحزاب واملرشحني املشاركني يف االنتخابات ا -
دولة لألحزاب السياسية، لدعم الذي تقدمه العلى غرار اللولوج إىل وسائل االتصال السمعي البصري العمومي، 

 ؛كما حدده الدستور  ،طننيحبكم الدور الذي تلعبه يف تأطري وتكوين املواطنات واملوا
ا اخنرطت يف تغطية االستحقاق كلم  ،احلرية اليت تتمتع هبا مجيع وسائل االتصال السمعي البصري، العمومية واخلاصة -

 لذكر.سالفة اال، يف ضمان تغطية املستجدات االنتخابية بصرف النظر عن اجلوانب االنتخايب

استعمال وسائل االتصال السمعية املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء و  57-11بناء على القانون رقم 
، كما مت تغيريه وتتميمه، يتم 2011أكتوبر  28البصرية العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية، الصادر بتاريخ 

 احلكومةك جيمع من جهة، ؛ وهو جمال اختصاص مشرت ""برامج احلملة االنتخابية الرمسية من خالل تصريف احملدد األول
عنيني هبذا األمر، والسيما حتدد مبوجب مرسوم حجم الربامج وشروط إعدادها بعد إجراء مشاورات مع الفاعلني املاليت 

  ،وجب قرارمب ، من خالل حتديدهايةمن جهة ثاناهليأة العليا من جهة ثانية، وسائل اإلعالم العمومية واملنظمات السياسية، و 
 .كيفية إنتاج هذه الربامج والقواعد األخالقية املعمول هبا

 اضطلع بدورهت لت هيأة التقننيفقد ظ"برامج الفرتة االنتخابية"، الذي يتم تصريفه من خالل الثاين  بالنسبة للمحددأما 
   مبوجب التشريعات اجلاري هبا العمل.هبذا اخلصوص، املعياري 

سي للحوار الدميقراطي، حيث بناء على ما سبق، وإدراكا من اجمللس األعلى أن وسائل االتصال السمعي البصري منرب أسا
ساعدته على تكوين رأيه بكل حرية تؤدي وظيفة مهمة يف العملية االنتخابية، تتمثل يف تنوير املواطن يف اختياراته هبدف م

 ،2016النتخابات التشريعية لسنة ان العام، قرر مواصلة أداء دوره املعياري خالل وممارسة حقه يف املشاركة يف تدبري الشأ
رقم  هقرار خالل  من 2011تشريعيات و  14.07رقم  همن خالل قرار  2007 تشريعياتخالل النهج املعتمد غرار على 

46.11 . 

استنادا ملقاربة تشاورية مع متعهدي االتصال السمعي البصري، عموميني ، و أجنزت هبذا اخلصوص اعتمادا على دراسة
املتعلق بضمان التعددية السياسية يف خدمات  2016يوليوز  21بتاريخ  33-16رقم  هقرار أصدر اجمللس األعلى وخواص، 

واملوجه للمتعهدين العموميني واخلواص على حد  2016االتصال السمعي البصري خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
  . 20سواء

اإلطار تعديالت على  ،والربجمة على مبدأي اإلنصاف والتوازن فيما يتعلق بشروط الولوجأساسا، املستند  هذا القرارأدرج 
القانوين واملؤسسايت  التقدمضوء  لىعوذلك  ،للهيأة العليا خاصة اجلانب املتعلق بربامج الفرتة االنتخابية السابق املعياري

  .املسجل واخلربة املكتسبة
                                                           

 .33-16يكلة القرار رقم هل ضيحية: خطاطة تو 4رقم  ملحق  20
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على سيدا ملبدأ اإلنصاف، لحصص املخصصة لكل جمموعة من األحزاب السياسية، جتلموازنة يف هذا اإلطار، أقر القرار 
جم من احل %50 على فريق برملاين من نسبة اجملموعة اليت تتوفر يف إحدى غرفيت الربملان أساس أن تستفيد

تستفيد اجملموعة املمثلة ، يف حني (2011املعتمدة يف تشريعيات  %35امج الفرتة االنتخابية )بدال من لرب  إلمجايلا الزمين
(، أما اجملموعة 2011املعتمدة يف تشريعيات  %35)بدال من  %30 يف الربملان واليت ال تتوفر على فريق برملاين من نسبة

املعتمدة  %30النتخابية )بدال من ا الفرتة من احلجم الزمين اإلمجايل لربامج %20فتستفيد من نسبة  ،غري املمثلة بالربملان
 .(2011يف تشريعيات 

حلجم الزمين اإلمجايل هلذه النساء بنسبة ال تقل عن الثلث من امن جهة أخرى، ألزم القرار املتعهدين بضمان مسامهة 
 رامج الفرتة االنتخابية.يف ب قضايا التعددية اللغوية إدراجو الشباب وذوي االحتياجات اخلاصة ، مع إشراك الربامج

 :على غرار التجارب السابقة، مييز القرار بني

مع اإلشارة إىل أهنا ال تتوفر على أي هامش للتدخل  العمومية،وهتم فقط اخلدمات ، 21برامج احلملة االنتخابية الرمسية -
 ؛مبا أهنا تتصرف هنا كجهاز للبث فقطالتحريري فيها، 

الصادر  33-16قتضيات القرار رقم مب املؤطرةاالنتخابية )خاصة النشرات اإلخبارية واجملالت احلوارية(، الفرتة برامج  -
ري، العمومية واخلاصة، املتعلق بضمان التعددية السياسية يف خدمات االتصال السمعي البص 2016يوليوز  21بتاريخ 

 .2016خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

لسياسية يف خدمات االتصال ، أصدرت اهليأة العليا تقريرا حول "ضمان التعددية ا33-16تنفيذا ملقتضيات القرار رقم 
يتضمن هذا التقرير  رتوين." ونشرته على موقعها اإللك2016تخابات التشريعية العامة لسنة السمعي البصري خالل االن

فصلة خبصوص تفعيل ممعطيات كمية ونوعية  ،2016أكتوبر  07غشت إىل  25اخلاص بالفرتة االنتخابية املمتدة من 
 خاصة. 16عمومية و 8خدمة مسعية بصرية، منها  24مقتضيات هذا القرار من طرف 

نشرة إخبارية  2273الل بثها خاخنراط معظم اخلدمات، العمومية واخلاصة، يف تنشيط الفرتة االنتخابية من التقرير سجل 
يف اخلدمات نشرة  1263ية، ويف اخلدمات العمومنشرات  1010وحلقة من حلقات الربامج احلوارية اإلخبارية، موزعة بني 

 اخلاصة.

 

 

 

                                                           
 املتعلق باستعمال وسائل االتصال السمعي البصري خالل احلمالت االنتخابية. 610.11.2مرسوم رقم   21
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: توزيع مشاركة الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة في تنشيط فترة االنتخابات التشريعية 5رسم بياني رقم 
 2016العامة 

 
 بينت نتائج تتبع جمموع الربامج املخصصة للفرتة االنتخابية ما يلي:

 ؛حيدد نسبة الثلث للشخصيات النسائية( 33-16مشاركة نسائية )علما أن القرار رقم  عرفت  23% -
 تناولت كليا أو جزئيا موضوع حقوق النساء ومشاركتهن يف تدبري الشأن العام؛  18% -
 تطرقت لقضايا الشباب ومشاركتهم يف االنتخابات؛ % 23 -
  ،استضافت متدخلني من ذوي االحتياجات اخلاصة % 3 -
 لقضايا ومواضيع وانشغاالت هذه الفئة من اجملتمع؛تطرقت  7% -
 وأساتذة جامعيني.عرفت حضور خرباء  % 23 -

أما خبصوص توزيع احلجم الزمين اإلمجايل لربامج احلملة االنتخابية بني األحزاب السياسية، فقد سجل بذل اخلدمات 
 .33-16إلعمال مبدأ اإلنصاف وفق تصنيف القرار رقم  ،السمعية البصرية جملهود ملحوظ على العموم

 

 

غري معين
33%

خاص
50%

عمومي
17%
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ى الخدمات السمعية البصرية خالل : توزيع الحصص الزمنية لولوج الفئات الثالث لألحزاب السياسية إل6رسم بياني رقم 
 2016فترة االنتخابات التشريعية العامة 

 
 ةخالل الفرتة االنتخابية، أربع بشأن برامج مبثوثة تتضمن جزاءات جتدر اإلشارة إىل أن اجمللس األعلى أصدر مخسة قرارات

، وعدم التحكم يف البث، 33-16اختذت هذه القرارات جراء خرق مقتضيات القرار رقم  منها ال هتم االنتخابات حتديدا.
 . فكر والرأيوانعدام احلياد، وعدم ضمان التوازن، وعدم إتاحة إمكانية التعبري عن تعددية تيارات ال

من اخلدمات  خدمة ةاجمللس األعلى بأي شكاية من أي حزب سياسي أو أي فاعل آخر ضد أي يف املقابل، مل يتوصل
ناء إثارة االنتباه من طرف حزب سياسي، السمعية البصرية املشاركة يف تنشيط الفرتة االنتخابية، مبا فيها يوم االقرتاع، باستث

 نصوتو كلنا".لعمومية حتت عنوان "ا خلدماتحول حمتوى وصلة حتسيسية ب ثت يف ا

 بشأن البرامج الصحية في الخدمات السمعية البصريةإصدار توصية ثانيا: 

 15اعتبارا للمكتسبات الدستورية ذات الصلة باحلق يف الصحة، واستنادا ملهامه التقنينية، أصدر اجمللس األعلى، بتاريخ 
 .22، توصية بشأن الربامج الصحية يف اخلدمات السمعية البصرية2017يونيو 

يأيت إصدار هذه التوصية تكريسا الحرتام حق املواطن يف املعلومة الصحية واعتبارا خلصوصية الربامج الصحية يف خدمات 
ميكن أن حتمل  االتصال السمعي البصري، واليت بقدر ما قد تشكل قيمة مضافة يف جماالت التثقيف والتوعية الصحية،

                                                           
 السمعية البصرية اخلدمات يف الصحية الربامج بشأن توصية بإصدار 2017 يونيو 15 بتاريخ الصادر 14-17 رقم األعلىاجمللس  قرار  22

الفئة األوىل
59%

الفئة الثانية
18%

الفئة الثالثة
23%
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وتساهم يف نشر معلومات خاطئة أو احلث على سلوكات من شأهنا إحلاق  ،نيخماطر هتدد السالمة اجلسدية والنفسية للمتلق
 .الضرر بصحتهم

اخلطابات اإلشهارية ذات الصلة، و عالوة على تذكريها مبجموع املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالربامج الصحية 
ن الربامج من خالل حث املتعهدين ني يف هذا النوع محتدد التوصية مجلة من الضوابط األخالقية املرتبطة من جهة، باملتدخل

القية املرتبطة مبهنة الطب، ومن على ضمان تنويعهم وعدم جتاوزهم جملاالت ختصصهم والتزامهم باملقتضيات القانونية واألخ
ووصفات لحاالت املرضية على عدم تقدمي تشخيص ل ،جهة ثانية، بأخالقيات املضامني املتعلقة بالصحة باحلرص أساسا

أو التشهري هبم أو استغالل هذه  عالجية للجمهور أو التقليل من أمهية العالجات الطبية وإهانة أداء زمالء يف مهنة الطب
دية اللغوية يف هذه الربامج، الربامج كوسيلة الستقطاب الزبناء. كما تنص التوصية على حرص املتعهدين على ضمان التعد

املعلومة من خمتلف الشرائح  لغة اإلشارات يف الربامج الصحية التلفزية، وذلك لتقريب مع التأكيد على أمهية استعمال
 .اجملتمعية

العليا يف اشتغاهلا على موضوع  السياق الرتاكمي املمتد يف الزمن الذي دشنته اهليأة يف تعزيزهذه التوصية  بذلك تساهم
تنظيم لقاء مجع متعهدي االتصال و اإلعالم والصحة، والذي َتيز بإحداث جلنة داخلية يف املوضوع وإجناز تقارير موضوعاتية 

استنادا  ،لتفكري يف املوضوعاات مؤسسية إلنضاج السمعي البصري واملؤسسات واهليئات الصحية وخرباء يف اجملال، كمبادر 
 كمبدأ مؤسس للممارسة اإلعالمية.  ،دائما لثنائية احلرية واملسؤولية

 :23 أربعة حماور تتضمن توصية اجمللس األعلى السالفة الذكر جتدر اإلشارة إىل أن
 الضوابط املرتبطة باملتدخلني يف الربامج الصحية؛ -
 بالصحة؛ضوابط املضامني املرتبطة  -
 ؛الضوابط املؤطرة للخطابات اإلشهارية ذات الصلة بالصحة -
  .مقتضيات ذات طبيعة عامة -

 لسمعية البصريةاالمساطر القضائية في الخدمات تغطية قرينة البراءة و إصدار قرار بشأن ثالثا: 

 ،اخلاصة وسرية املساطر القضائية ةانسجاما مع املقتضيات الدستورية ذات الصلة برتسيخ مبادئ قرينة الرباءة واحرتام احليا
أجنزت من جهة أخرى،  ،اخلربو من جهة، واحرتاما حلرية االتصال السمعي البصري وحق املواطنات واملواطنني يف اإلعالم 

واليت مت بثها  ،لفزية ذات الربجمة العامةتغطية املساطر القضائية يف النشرات اإلخبارية باخلدمات التا حول تقرير اهليأة العليا 
 .2014 يونيو 30يناير إىل  01خالل الفرتة املمتدة من 

قات تتعلق لتضمنها خرو  ،جزاءاتبشأهنا حاالت منها صدرت  9ربورتاجا تناول تغطية مساطر قضائية،  60رصد التقرير 
 املختلفة بشأن املوضوع املعاجل.ر بعدم احرتام قرينة الرباءة، والكشف عن هوية األشخاص املعنيني، وعدم تقدمي وجهات النظ

                                                           
  www.haca.maنص التوصية منشور على البوابة اإللكرتونية للهيأة العليا   23
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املتضمنة املتعلقة بتغطية املساطر القضائية والقرارات  2005توصية سنة على ضوء تراكمات املؤسسة هبذا اخلصوص، مبا فيها 
دجنرب  17بتاريخ  أبداه سبق أن الذي 01-14رأي اجمللس األعلى رقم ، و جلزاءات جراء رصد خروقات هبذا اخلصوص

، بادر ة موضوعا هلا، عالوة على التقرير املشار إليهبشأن الربامج اليت تتخذ من اجلرمي ،ن رئيس احلكومةبطلب م، 2014
إىل إصدار قرار يؤطر احرتام املساطر القضائية ومبدأ قرينة الرباءة يف اخلدمات  2017نونرب  21بتاريخ اجمللس األعلى 
 .24السمعية البصرية

 مواد تتعلق مبا يلي: يتضمن القرار أربع
 احرتام مبدأ قرينة الرباءة؛ -
 محاية احلياة اخلاصة؛ -
 احرتام املساطر القضائية؛ -
 الضوابط املؤطرة للربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا. -

مالت املتعهدين العموميني واخلواص مبجموع املقتضيات الدستورية والقانونية ومقتضيات دفاتر حت يف هذا اإلطار، وبعد تذكريه
ملقتضيات املتعلقة باحرتام مجلة من االقرار تضمن . باملوضوعوجمموع القرارات الصادرة عن اجمللس األعلى ذات الصلة 
العموميني  ،ل السمعي البصريتوجب على متعهدي االتصااملساطر القضائية ومبدأ قرينة الرباءة واحلياة اخلاصة، اليت ي

 .احرتامها عند تقدمي أخبار أو ربورتاجات أو برامج أو بالغات مرتبطة باملوضوع ،واخلواص

ال أو حيمل أصفادا أو بعدم بث صور لشخص يف حالة اعتق املتعهدينعلى ضرورة التزام  ،ركز القرار بشكل خاصكما 
َتثيل وقائع اجلرمية، وعدم الكشف  قيودا، وعدم الكشف عن هوية الظنني أو املشتبه به أو املتهم عند تقدمي اخلرب أو إعادة

لسجنية، وعدم املؤسسات اعن هوية املعتقلني وعائالهتم، دون موافقتهم، عند تقدمي حتقيقات أو استطالعات تتعلق ب
الفضلى خالل كل  الكشف عن هوية األحداث واألشخاص يف وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية، مبا حيرتم مصلحتهم

 .مراحل التقاضي

رمية موضوعا هلا، هبدف تثمني ذكر القرار جبملة من الضوابط اليت جيب أن تؤطر الربامج اليت تتخذ من اجلمن جهة أخرى، 
 .حتقيقها، وجتاوز االختالالت اليت مت رصدها يف هذا اجملالاملكتسبات اليت مت 

مع خمتلف الفاعلني املعنيني، من خالل تنظيم يوم دراسي  اوريةاجمللس األعلى مقاربة تشَتهيدا إلصدار هذا القرار، اعتمد 
الثقافة واالتصال، ، َتيز مبشاركة قطاعات حكومية يف جمال حقوق اإلنسان والعدل و 2017شتنرب  26يوم حول املوضوع 

ومشاركة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسات التكوين يف اجملالني القضائي واإلعالمي وخمتلف ممثلي متعهدي االتصال 

                                                           

 مجادى 5 بتاريخ 6650 عدد رمسية البصرية )جريدة السمعية اخلدمات يف القضائية واملساطر الرباءة قرينة مبدأ احرتام بشأن 2017 نونرب 21 يف املؤرخ 42-17 اجمللس األعلى قم قرار  24
 (.2018 فرباير 22) 1439 اآلخرة
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أسفر هذا اللقاء عن بلورة مجلة من االقرتاحات والتوصيات الرامية  .ةالسمعي البصري ومجعية اإلذاعات والتلفزات املستقل
، وإدماج مواضيع تتعلق لقضاء، ودعم تكوين مهنيي اإلعالمإىل دعم جسور التواصل بني اإلعالم وا ،على اخلصوص

 باالتصال السمعي البصري ضمن برامج التكوين القضائي.

 

 

 

 

 

 

 

 :السادس محورال

 معالجة الشكايات وطلبات بث بيان حقيقة أو جواب
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 السادس: معالجة الشكايات وطلبات بث بيان حقيقة أو جواب المحور

يتلقى اجمللس األعلى لالتصال على اآليت: " ،منه 7يف املادة  قاضي بإعادة تنظيم اهليأة العلياال 11-15القانون رقم ينص 
مجعيات اجملتمع املدين  السمعي البصري من رئيسي جملسي الربملان أو رئيس احلكومة أو املنظمات السياسية أو النقابية أو

املهتمة بالشأن العام وجمالس اجلهات، شكايات متعلقة خبرق أجهزة ومتعهدي االتصال السمعي البصري للقوانني أو 
 ".لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري

لسمعي البصري للقوانني أو حيق لألفراد أن يوجهوا إىل اجمللس األعلى الشكايات اخلاصة خبرق متعهدي االتصال اكما 
 ". لألنظمة املطبقة على القطاع

 وبالتايل، فقد أتاح املشرع جماال أوسع فيما يتعلق باحلق يف تقدمي الشكايات إىل اجمللس األعلى، وال سيما بالنسبة:
اجلمعيات املعرتف مقتصرا على يف السابق، لكافة مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بالشأن العام، بينما كان هذا احلق  -

 هلا بصفة املنفعة العامة؛
التصدي التلقائي لتفادي أن مير خرق  إعمال مسطرة جلميع األفراد، علما أن اجمللس األعلى كان يلجأ سابقا إىل -

 دون جزاء العتبارات شكلية.

الرد أو بيان احلقيقة وعلى خالف الشكايات اليت كان النص القانوين السابق حيصرها يف بعض الفئات احملددة، فإن حق 
كل شخص   …متاحا ل "مع التعديل الذي عرفه هذا األخري،  ،والزال، كان 03-77من القانون رقم  10طبقا للمادة 

  ".َتس بشرفه أو يبدو أهنا ختالف احلقيقة معلومة حلق به ضرر من جراء بث

تداخال بني نصني قانونني، حبيث أن القانون رقم عرفت الفرتة موضوع هذا التقرير  جتدر اإلشارة إىل أنسلف،  بناء على ما
 يدخل حيز التنفيذ إال يتعلق باحلق يف تقدمي الشكايات إىل اجمللس األعلى، ملفيما والذي صار يتيح جماال أوسع  15-11

 .2016شتنرب  22بتاريخ د نشره باجلريدة الرمسية بع

 شكاية، موزعة كاآليت: 47ما جمموعه  2017-2016بشكل عام، عاجلت اهليأة العليا خالل الفرتة 
 

 2016تصنيف الشكايات المعالجة الخاصة بالمتعهدين العموميين حسب صفة المشتكي برسم سنة  :10جدول رقم 
 صفة المشتكي عدد الشكايات

 مجعية 6
 أفراد 4
 حزب سياسي 1
 هيأة حكومية 1

 المجموع 12
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بالمتعهدين العموميين حسب موضوع الشكاية برسم سنة  الشكايات المعالجة الخاصةتوزيع  :7رسم بياني رقم 
2016 

 
 

 2016بالمتعهدين الخواص حسب صفة المشتكي برسم سنة  صنيف الشكايات المعالجة الخاصة: ت11جدول رقم 
 صفة المشتكي عدد الشكايات

 أفراد 4
 نقابة 2
 مجعية 2
 المجموع 8

 
 
 
 

8% 0%
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8%

34%
17%

8%

17%

نزاهة األخبار والربامج طلب حق الرد أو بيان حقيقة 
صورة املرأة تغطية املساطر القضائية
أخالقيات  االتصال اإلشهاري
عدم احرتام مبدأ احلياد خمتلفات
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 2016بالمتعهدين الخواص حسب موضوع الشكاية برسم سنة  الخاصة توزيع الشكايات المعالجة :8رسم بياني رقم 

 
 
 

 2017بالمتعهدين العموميين حسب صفة المشتكي برسم سنة  الخاصةالشكايات المعالجة تصنيف : 12جدول رقم 
 صفة المشتكي عدد الشكايات

 أفراد 3
 نقابة 3
 حزب سياسي 3
 هيأة حكومية 1

 المجموع 10
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11%

11%
11%

نزاهة األخبار والربامج الكرامة اإلنسانية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
طلب حق الرد عدم احرتام مبدأ احلياد
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 2017بالمتعهدين العموميين حسب موضوع الشكاية برسم سنة  الخاصةالشكايات المعالجة توزيع  :9رسم بياني رقم 

 
  

 
 2017حسب صفة المشتكي برسم سنة  بالمتعهدين الخواص الخاصةالشكايات المعالجة تصنيف :13جدول رقم 

 صفة المشتكي عدد الشكايات
 أفراد 7
 مجعية 4
 نقابة 3
ب سياسيحز  1  
 هيأة حكومية 1
 إدارة عمومية 1

 المجموع 17
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10%

خمتلفات حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة طلب حق الرد
نزاهة األخبار والربامج تغطية املساطر القضائية 
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 2017بالمتعهدين الخواص حسب موضوع الشكاية برسم سنة  الخاصةالشكايات المعالجة توزيع : 10رسم بياني رقم 
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29%
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6%

12%

12%
6%

الكرامة اإلنسانية طلب حق الرد  نزاهة األخبار والربامج
التمييز العنصري عدم احرتام مبدأ احلياد حقوق املؤلق واحلقوق اجملاورة
تغطية املساطر القضائية خمتلفات التحكم يف البث
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 المحور السابع:

 معالجة طلبات منح التراخيص واألذون 

 إلحداث واستغالل خدمات سمعية بصرية
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 المحور السابع: معالجة طلبات منح التراخيص واألذون إلحداث واستغالل خدمات سمعية بصرية

"يتلقى اجمللس األعلى طلبات الرتاخيص املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا  11-15من القانون رقم  1الفقرة  4طبقا للمادة 
املتعلقة مبجال االتصال السمعي البصري ومينح الرتاخيص واألذون املذكورة وفقا للنصوص التشريعية  واألذون والتصاريح

والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف امليدان. ويتم البت يف الطلبات وتبليغ القرار لطاليب الرتاخيص واألذون خالل أجل ال 
ها عند االقتضاء، ثالثة أشهر أخرى بالنسبة للرتاخيص، ( أشهر بعد التوصل بالطلبات، وتضاف إلي03يتجاوز ثالثة )

 وخيرب اجمللس األعلى السلطة احلكومية املكلفة باالتصال وكذلك العموم جبميع الرتاخيص واألذون املمنوحة".

 التراخيصأوال: 

خيتص النظام القانوين املتعلق بالرتاخيص باخلدمات السمعية البصرية التابعة للقطاع اخلاص وال تطبق مقتضياته على القطاع 
خيضع لرتخيص وفق " :املتعلق باالتصال السمعي البصري على أنه 77-03 رقم من القانون 13املادة تنص العمومي. 

 وال سيما عرب: و مها معاأ لبث خدمات االتصال السمعي البصري لاستغال األشكال احملددة يف هذا القسم إحداث أو
 شبكة هرتزية أرضية؛  -
 ؛(الساتلاألقمار االصطناعية )و   -
 وشبكات الكابل لتوزيع خدمات االتصال السمعي البصري؛  -
 وكل وسيلة تقنية أخرى".  -

منها باخلدمات السمعية البصرية  18طلب ترخيص، تعلقت  23قامت اهليأة العليا بدراسة ، 2017و 2016خالل سنيت 
طلبات  5طلب إحداث خدمات إذاعية و 13اهلرتزية، أي اخلدمات املرتبطة بشبكات اإلرسال األرضي، واليت انقسمت إىل 

 طلبات تراخيص إلحداث خدمات تلفزية عرب االنرتنيت.  5 عالوة على، خدمات تلفزيةإلحداث 

 األذونثانيا: 

 املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تعديله وتتميمه، لنظام اإلذن: 77-03من القانون رقم  14خيضع طبقا للمادة 
بث برامج مسعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات ملدة حمدودة وذات طابع ثقايف أو فين أو جتاري أو اجتماعي  -

 التماس اإلحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛ أو رياضي، مثل املهرجانات واملعارض التجارية وتظاهرات
 إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة؛  -
من طرف  (الساتلاألقمار االصطناعية ) بواسطة ذات الولوج املشروط توزيع خدمات لالتصال السمعي البصري  -

 متعهدين ال يوجد مقرهم بالرتاب الوطين؛
 بصرية حسب الطلب؛توزيع خدمة مسعية  -
 تقدمي خدمات االتصال السمعي البصري عرب أجهزة البث املباشر ملدة حمددة. -
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املتعلق باالتصال  77-03 رقم املغري واملتمم مبوجبه القانون 66-16 رقم أن املشرع عمل من خالل القانونيتضح بداية، 
 .دمات حسب الطلبأصبح يشمل أيضا توزيع اخلنطاق اخلدمات املعنية باإلذن، حيث السمعي البصري، على توسيع 

طلبات أذون متعلقة بتغطية تظاهرات ثقافية  825بدراسة  2017و 2016يف هذا اإلطار، قامت اهليأة العليا خالل سنيت 
 2016وفنية وجتارية ذات مدة حمدودة، تعلقت أغلبها بتغطية التظاهرات الثقافية. كما توصلت اهليأة العليا خالل سنيت 

طلبات لتوزيع اخلدمات ذات الولوج املشروط عرب األقمار االصطناعية )الساتل( أو عرب احملمول أو  7مبا جمموعه  2017و
 توفرين على مقر بالرتاب الوطين.من طرف املتعهدين غري امل

  .ت حسب الطلبطلبات لألذون تتعلق بتوزيع اخلدما 9عرفتا إيداع  2017و 2016جتدر اإلشارة إىل أن سنيت 

 جديدة أو تعديل أذون سابقة. تتعلق إما مبنح أذون ،قرارا هبذا اخلصوص 13تبعا لذلك، أصدر اجمللس األعلى ما جمموعه 

 2017و 2016برسم سنتي  طبيعتها وحامليهاحسب : تصنيف قرارات األذون 14جدول رقم 
 تعديل اإلذن منح اإلذن صاحب اإلذن
 5 1 اتصاالت املغرب

BEIN FOR GENERAL TRADE & distribution SA 1 - 
TANGER MED PORT AUTHORITY SA 3 - 

 - 2 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
MEDI TELECOM 1 - 

 5 8 المجموع

 2017و 2016: توزيع قرارات األذون حسب موضوعها برسم سنتي 11رسم بياني رقم 

 

                                                           
 .2017 سنة خالل طلبات 3و 2016 سنة خالل طلبات 5 هتم  25
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املشروطتوزيع خدمة مسعية بصرية ذات الولوج مي بث برامج مسعية بصرية من طرف منظ
تظاهرات ملدة حمدودة

بتوزيع خدمة مسعية بصرية حسب الطل

منح اإلذن تعديل اإلذن
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 الخواص متعهدي االتصال السمعي البصري تعديل دفاتر تحمالتالمحور الثامن: 
 

تتضمن عددا من االلتزامات القانونية وهي تقنني تعاقدية بني اهليأة العليا واملتعهدين اخلواص،  تعد دفاتر التحمالت أداة
 تقيدراقبة مدى والتحريرية واملالية والتقنية، جتمع بني ثنائية احلرية واملسؤولية. َتكن هيأة التقنني من ممارسة مهامها املتعلقة مب

ومنوذجها  املعنية السمعية البصرية ضمن جمموعة من االلتزامات تتالءم وطبيعة اخلدمةاملتعهدين هبا؛ ويف نفس الوقت تت
فال ميكن للمتعهد إدراج أي تعديل على هذه الدفاتر دون احلصول على قرار من اجمللس األعلى  وبالتايل، .االقتصادي

 بذلك. 
برسالة من شركة "إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية" تطلب  2016نونرب  15توصلت اهليأة العليا بتاريخ يف هذا اإلطار، 

من دفرت  2من خالهلا مصادقة اجمللس األعلى على تغيري توزيع حصص املسامهة فيها، كما مت حتديده يف امللحق رقم 
ف حتمالهتا، وذلك من خالل تعزيز مسامهة إحدى الشركات وتقليص مسامهة أخرى وإدراج مساهم جديد ضمن حتال

 املسامهني.

، القاضي باملصادقة على تغيري توزيع حصص 2016دجنرب  15بتاريخ  61-16تبعا لذلك، أصدر اجمللس األعلى قراره رقم 
 "، والذي عدل مبقتضاه امللحق املذكور.يت يف 1املسامهة يف الشركة اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "ميدي 

توسيع تغطية خدمتها بشأن  2017يناير  09كما توصلت اهليأة العليا بطلب من "الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه" بتاريخ 
اإلذاعية "مدينا إف إم" إىل أحواض االستماع التالية: "مراكش، األطلس الكبري وعبدة، "سوس ماسة وامتداداته"، "أبواب 

 الصحراء" و"األقاليم الصحراوية".

القاضي بتوسيع تغطية اخلدمة اإلذاعية "مدينا  2017مارس  23بتاريخ  27-17، أصدر اجمللس األعلى قراره رقم عليه بناء
فرباير  23بتاريخ  16-09مبقتضى قرار اجمللس األعلى رقم  من خالله تعديل الرتخيص املمنوح للشركةإف إم"، والذي قرر 

ا إم"، بغرض السماح بتوسيع تغطيته واستغالل اخلدمة اإلذاعية "مدينا إف، القاضي مبنح ترخيص من أجل إحداث 2009
 ىل أحواض االستماع املشار إليها.إ

شأن بطلبا  2015دجنرب  28على اهليأة العليا بتاريخ  AUDIOVISUELLE INTERNATIONALEشركة أحالت كما 
-17رقم  خبصوصه القرارأصدر اجمللس األعلى وهو ما  املؤهل؛يري املتعهد مصادقة اجمللس األعلى على الرفع من رأمساهلا وتغ

 ، القاضي باملصادقة على تغيري بنية املسامهة يف الشركة. 2017أكتوبر  02بتاريخ  34
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 المحور التاسع:

 التردداتتدبير 
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 المحور التاسع: تدبير الترددات
كما هو حمدد يف لوائح   طيف ترددات االتصال السمعي البصري مراقبةو للهيأة العليا صالحية ختطيط وتعيني أسند املشرع 

هبذا االنفتاح ، مع املعد من قبل احلكومة االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت واملخطط الوطين للرتددات
  .نني املواصالتعلى التعاون املؤسسايت مع الوكالة الوطنية لتقاخلصوص، 

شكل التقطيع الرتايب ألحواض االستماع ، ولقد تبنت اهليأة العليا رؤية اسرتاتيجية من أجل مقاربة املشهد اإلذاعي الوطين
إحدى خياراهتا، حيث اعترب هذا التقطيع الرافعة األساسية من أجل حتقيق التوازن الرتايب والسماح ألكرب عدد من املشاهدين 

 متنوع ومتكامل. بصريلرتاب الوطين من االستفادة من عرض مسعي جمموع ا واملستمعني يف

 تخطيط وتنسيق التردداتأوال: 
لنطاق الرتددات، اآللية الرئيسية اليت تضمن حقوق البلدان األعضاء باالحتاد الدويل  التخطيط الدويل أو اجلهوي يعترب

الراديوكهربائية. ويقوم هذا التخطيط على املبادئ واملعايري احملددة  لالتصاالت، مما يسمح هلا بالولوج العادل لطيف الرتددات
 ددات.يف توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت تشكل مرجعا دوليا فيما يتعلق بالتنسيق الثنائي أو متعدد األطراف للرت 

الرتددات اليت  نطاق معني، جمموعيف حتديد، داخل يتمّثل التخطيط بالنسبة للنطاق املخصص للبث اإلذاعي أو التلفري، 
يف معني. لذا، يتم استغالهلا يف بث خدمات االتصال السمعي البصري لبلد ما، انطالقا من مواقع توجد داخل نطاق جغرا

 تطمح تدرجييا إىل حتقيق ثالثة أهداف:  فهي عملية دينامية
 حتسني التغطية واستخدام الطيف بطريقة فعالة؛ -
 حتياجات اليت هتدف إىل تطوير القطاع؛تلبية أكرب عدد من اال -
سواء بالنسبة للمحطات الوطنية أو حمطات البلدان  ،إتاحة استغالل الرتددات دون التعرض ملخاطر التشويش  -

 اجملاورة.

حتقيقا هلذا الغرض، اعتمدت اهليأة العليا على نظام معلومايت لتخطيط الرتددات حيتوي على منوذج رقمي لألرض يتيح إجناز 
كل حسابات توافقها، وذلك وفقا لنماذج االنتشار اخلاصة بالرتددات وتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت السارية على 

 طنية لتقنني املواصالت. خدمات البث اإلذاعي، ويتم استعمال النظام نفسه من قبل الوكالة الو 

والسكىن املنجز  العام للسكان على نتائج اإلحصاء كما يتضمن النظام خريطة َتثل الكثافة السكانية الوطنية باالعتماد
 حملطات البثمن قبل املندوبية السامية للتخطيط، وت ستعمل هذه اخلريطة هبدف حتديد املواقع األكثر مالءمة  2014سنة 

 هذه األخرية للساكنة. وتقدير تغطية 

ى األطياف الالزمة من أجل االستجابة إىل ووعيا منها بضرورة وضع خطة ترددات تغطي مجيع جهات اململكة وتتوفر عل
، بنشاط دينامي يرمي إىل حتديد ترددات جديدة للبث اإلذاعي بالتشكيل 2005 سنة الطلبات، تضطلع اهليأة العليا منذ

 ، وذلك هبدف: FMالرتددي 
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 االستجابة حلاجيات القطاع؛ -
 اليت يتم بثها على الرتددات غري املخطط هلا؛محاية طيف الرتددات الوطين من اخرتاق اخلدمات غري املرخص هلا  -
 إغناء طيف الرتددات الوطين املقيد بالسجل الدويل لالحتاد الدويل لالتصاالت.  -

  على املنهجية التالية:تعتمد هذه العملية  ،األهدافهذه لتحقيق 
مواقع جديدة بغية القضاء استهداف املناطق ذات التغطية الضعيفة، من خالل التخطيط حملطات صغرية احلجم يف  -

 على مناطق الظل؛
تزويد املواقع القائمة برتددات جديدة مع إعطاء األولوية للمواقع اليت تعرف خصاصا بعد تعيني ترددات خمطط هلا  -

 للمتعهدين، وذلك استعدادا ملنح تراخيص جديدة. 

رجة في المخطط الوطني أو المبلغة لالتحاد دلترددات اإلذاعية بالتشكيل الترددي الم: تطور عدد ا12رسم بياني رقم 
 2016إلى سنة  2004من سنة  لالتصاالت قصد إدراجها الدولي

 
ة يف جمال التنسيق الدويل للرتددات، ينبغي التأكيد على أن اهليأ 2004 سنة ورغم غياب تعاون بني املغرب واجلزائر منذ

 حتديدها مع البلدان اجملاورة األخرى: اسبانيا والربتغال ومضيق جبل طارقاحملطات اليت مت /العليا جنحت يف تنسيق الرتددات
 وموريتانيا. 

 ، مت حتديد املوارد الطيفية التالية: 2016فيما خيص سنة 
 )إقليم الصويرة (إمنتليتلبث اخلدمات اإلذاعية املقدمة من طرف متعهد عمومي، عرب حمطات ترددا  16 -

 وبوعنان )إقليم فكيك(؛ )إقليم زاكورة (ونقوب ) إقليم ورزازات (وتازناخت
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ترددان الحتياجات بث خدمات متعهدمين خاصَّني، خدمة إذاعية وأخرى تلفزية، عرب موقعي فريديوة وطنجة  -
 )إقليم فحص أجنرة(. املتوسط

دراسة حول الشروط املثلى لالستفادة من اخلطة الوطنية املتعلقة برتددات البث اإلذاعي  2016أجرت اهليأة العليا سنة  كما
(، وذلك سعيا إىل توقع طلبات الرتددات املستقبلية، حيث مكنت هذه الدراسة من حتديد GE84) FMبالتشكيل الرتددي 

 ما يلي:  
م تغطية الطريق السيار على امتداد هبدف إنشاء شبكة للبث اإلذاعي مبحتويات خمصصة هت اجديد اموقع 36 -

 كلم؛  1800حوايل 
-له يف أحواض استماع منطقة الشمال، الريف، الدار البيضاء الكربى اخمطط اموقع 22ترددا جديدا يف  47 -

مكناس، مقدمة الريف، الوسط، مراكش -الغرب، مناطق زيان وزعري، فاس-سال-ورديغة، الرباط-الشاوية
 سوس ماسة واملناطق احمليطة هبا، إضافة إىل املناطق الشرقية؛ومرتفعات األطلس وعبدة، 

 ميكن من القضاء على نقاط الظل وتعزيز البث اإلذاعي. اجديد اموقع 28ترددا جديدا يف  117 -

 .2015 ترددا سنة 251ترددا حمددا حديثا، مقابل  255أي ما يعادل جمموع 

 ترددا، موزعا على النحو التايل: 70ما جمموعه  2016حددت اهليأة العليا خالل سنة بالتلفزة الرقمية األرضية، يتعلق فيما 
 موقع بث لالستجابة لطلبات املتعهدين العموميني؛ 21ترددا يف  41 -
مواقع بث وضعت قيد التنسيق مع اسبانيا والربتغال، وذلك يف إطار العملية اجلديدة  8ترددا جديدا يف  13 -

خلدمة اهلاتف  Mhz 700، بعد حترير موجة الرتدد  Mhz  694-470موجة الرتدد لتخطيط الرتددات داخل 
 احملمول؛

هبدف تكثيف األطياف املتاحة حسب املناطق من أجل استباق تطوير املشهد  اموقع 13ترددا جديدا يف  16 -
 السمعي البصري الوطين من خالل خدمات جديدة ذات تغطية وطنية وجهوية.

ترددا يهم البث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي "إف إم" لفائدة  70قامت اهليأة العليا بتخصيص ، 2017سنة  خيصفيما 
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، موزعة كالتايل:

)أكادير إدا وتنان( و"أزوكار" )إقليم  )إقليم الناضور( و"أسقال" حمطات إذاعية يف "أعزانن" 08ترددا هتم  18 -
)إقليم القنيطرة(  )إقليم شتوكة آيت باها( و"مهدية" )إقليم الصويرة( و"ماسة" احلديد"إفران( و"الصويرة جبل 

 )إقليم تطوان(؛ )إقليم شيشاوة( و"طوريس" و"أوسود"
 )إقليم الرحامنة( وتكتسوفرا )إقليم الدريوش(؛ ترددات هتم حمطتني إذاعيتني يف صخور الرحامنة 08 -

 )إقليم تازة(؛  أصيلة( وآسفي وصفرو وتازكا-)عمالة طنجةترددات يف كل من حمطة كاب سبارطيل  04 -
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)إقليم  وبين بونصر ) إقليم فكيك(وعني الشواطر ) إقليم فكيك(عني الشعري :حمطات إذاعية 10ترددا يف  40 -
) إقليم  )إقليم ورزازت( وبوعنان )إقليم احلسيمة( وبومية )إقليم ميدلت( وحماميد أوالد حالل احلسيمة( وبين كميل

 .)إقليم زاكورة(ونقوب ) إقليم ورزازات (وتازناخت )إقليم الصويرة (وإمنتليت فكيك(

قصد  "إف إم" سط يتعلق بتعيني تردد إذاعي واحدالبحر األبيض املتو  توصلت اهليأة العليا بطلب من إذاعة يف هذا اإلطار،
توسيع شبكة بثها يف موقع أخفنري قرب مدينة طانطان. واستجابة لطلب املتعهد، قامت املديرية العامة بتحديد الرتدد 

للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من أجل املوافقة عليه، قبل إحالة وثائق دراسة موضوع الطلب وبعث خصائصه التقنية 
 شأن قرار تعيينه.الطلب على اجمللس األعلى للتداول يف 

"ملسيد" و"أبطح" ضواحي  ترددات يف حمطتني للبث التلفزي الرقمي األرضي يف ةأربع بتخصيصكما قامت اهليأة العليا 
الوطنية لإلذاعة  "سوق اثنني" بإقليم خريبكة لفائدة الشركة مبحطة للبث التلفزي الرقمي األرضي يف مدينة طانطان، وترددين

ذلك كخطوة َتكنه من اقتناء وإعداد أجهزة البث مبواصفات مطابقة للخصائص التقنية للرتددات احملددة ، و والتلفزة املغربية
 قبل البدء يف تشغيلها.، واليت من املفروض تعيينها بقرار من اجمللس األعلى يف مرحلة الحقة

إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مع البلدان اجملاورة حول جمموع  تقتضي عملية تنسيق الرتدداتجتدر اإلشارة إىل أن 
 املتوقعة. الرتددات املخطط هلا مع خاصياهتا التقنية واجلغرافية، بغية ضمان عملها دون تعرضها ملخاطر التشويش

ت، تنفيذا للمقتضيات املتعلقة تعتمد هذه العملية على حسابات ودراسات نظرية تبني التطابق الكهرومغناطيسي بني احملطا
 ب:

 نظام توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت؛ -
لإلذاعة ذات GE84 و AMلإلذاعة ذات التشكيل الرتددي  GE75اتفاقيات جهوية تنظم خمططات الرتددات ) -

 ؛كذا التلفزة التناظرية والرقمية(لإلذاعة الرقمية و  GE06 و FMالتشكيل الرتددي 
 إبرامها مع دول اجلوار. اتفاقيات ثنائية سبق -

يبلغ مكتب االتصاالت اإلذاعية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت بالرتددات موضوع االتفاقيات املربمة من أجل تسجيلها 
 باملخطط املناسب أو بالسجل الدويل للرتددات.

بلدان ويبلغ عن احملطات اليت ميكن يصدر االحتاد الدويل لالتصاالت مرتني يف الشهر جمموع اإلضافات املقرتحة من طرف ال
 أن تتسبب يف التشويش.
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يف هذا السياق، تنص االتفاقية اإلطار بني اهليأة العليا والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، املؤسسة الوطنية املكلفة بالتنسيق 
مساطر التعاون من أجل إجناح مسلسل  مع االحتاد الدويل لالتصاالت واليت تتوىل تدبري طيف الرتددات الراديوكهربائية، على

 تنسيق الرتددات اليت مت تعيينها للبث اإلذاعي.

 : الترددات المخصصة على الصعيد الوطني لإلذاعة بالتشكيل الترددي والمعروضة للتنسيق الدولي15جدول رقم 
  المملكة المتحدة الجزائر البرتغال إسبانيا
142 74 152 5 2016 

2 0 2 0 2017 

 
 : الترددات المخصصة لإلذاعة بالتشكيل الترددي المعروضة على المغرب للتنسيق من طرف دول الجوار16جدول رقم 

  المملكة المتحدة الجزائر البرتغال إسبانيا
58 61 47 0 2016 
43 16 0 0 2017 

 
 المعروضة للتنسيق مع دول الجوار: الترددات المخصصة على الصعيد الوطني للتلفزة الرقمية األرضية، 17جدول رقم 

  موريتانيا المملكة المتحدة الجزائر البرتغال إسبانيا
82 27 99 58 8 2016 

320 0 0 0 0 2017 
 

، حيث تسببت جمددا حمطة إذاعية اسبانية يف 2017و 2016حالة خبصوص مشاكل التشويش سنيت  63كما سجلت 
( والناظور MHz 107,3( وتطوان )MHz 106,9يتم تعيينها بعد يف طنجة )التشويش على الرتددات املغربية اليت مل 

(106,3 MHz مع اإلشارة إىل أن هذا املشكل ،)وهو حاليا يف طور التسوية 2015معاجلته سنة  سبقت. 
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 2017و 2015حاالت التشويش على الترددات المغربية المعالجة بين سنتي عدد : تطور 13رسم بياني رقم 

 
 

 
 تعيين التردداتثانيا: 

 شركات وطنية لالتصال السمعي البصري العمومي ي قصد بتعيني الرتددات الرتخيص الذي مينح بقرار من اجمللس األعلى إىل
 أو إىل املتعهدين اخلواص احلاصلني على ترخيص أو إذن الستغالل تردد راديو كهربائي يف موقع معني خباصيات تقنية حمددة.

من القانون رقم  5يتم تعيني الرتددات بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، وذلك تنفيذا ملقتضيات املادة 
 البصري، كما مت تغيريه وتتميمه. املتعلق باالتصال السمعي 77.03

 :وفق ما يلياهليأة العليا لدى ميكن إيداع طلبات تعيني الرتددات 
-03واملواد الالحقة من القانون رقم  46الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي، مبقتضى املادة  -

 ؛77
 من نفس القانون؛ 36و 29و 14اإلذن مبوجب مقتضيات املواد   -
 من نفس القانون، حيث ميكن أن يتعلق طلب التعيني مبا يلي: 28و 18و 13الرتخيص وفقا ملقتضيات املواد  -

 مناطق تغطيها احملطات احملددة يف دفرت حتمالت املتعهد؛ 
  )حمطات ال ترد يف دفرت التحمالت، واليت ي شكل تشغيلها إضافة للتغطية )القضاء على نقاط الظل

 داخل أحواض االستماع املرخص هلا؛
  طلب توسيع شبكة بث املتعهد لتشمل أحواض استماع جديدة غري تلك اليت م نحت سابقا مبوجب
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، وذلك سعيا 2011مسطرة لدراسة الطلبات مت حتيينها سنة  2009يتعلق باحلالة األخرية، اعتمد اجمللس األعلى سنة فيما 
 ات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب.االستجابة هلذه الطلب رتددات وجعلها أكثر فعالية، وكذاإىل حتسني عملية تعيني ال

 السمعي البصري من ثالث مراحل وهي:وقد مرت عملية حترير املشهد 
 : إطالق اجليل األول من املتعهدين؛2006 -
 : إطالق اجليل الثاين من املتعهدين وتوسيع اجليل األول؛ 2009 -
 : توسيع اجليلني األول والثاين.2011 -

مات اإلذاعية من ترددا للجيلني األول والثاين من متعهدي اخلد 387بتعيني  2017و 2007قام اجمللس األعلى بني سنيت 
 هذه اخلدمات.  الوفاء بالتزاماهتم املتعلقة بانتشارأجل َتكينهم من 
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 2017و 2015بين سنتي  : تطور مجموع عدد الترددات المعينة لمتعهدي الخدمات اإلذاعية14رسم بياني رقم 

 
خيص خدمات االتصال السمعي البصري العمومي، إىل أن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة تستغل شبكة فيما جتدر اإلشارة، 

ترددا استجابة  378ترددات منها، كما خصص  108بتعيني  2006إذ قام اجمللس األعلى سنة  ؛FMترددا  486مكونة من 
 .2017و 2006لطلبات هذا املتعهد العمومي خالل الفرتة املمتدة ما بني 
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جل بث : تطور مجموع عدد الترددات المعينة لشركات االتصال السمعي البصري العمومي من أ15رسم بياني رقم 

 2017و 2015الترددي بين سنتي  خدماتها اإلذاعية بالتشكيل

 
 11يتكون من تضمن إذاعات عمومية وخاصة متنوعة؛ إذ ي FMوقد أصبح املشهد اإلذاعي الوطين بالتشكيل الرتددي 

إذاعات ذات تغطية حملية، وذلك وفق أحواض  8إذاعة ذات تغطية وطنية وإذاعة واحدة ذات تغطية متعددة املناطق احمللية و
 االستماع املعنية:

 إذاعات ذات تغطية متعددة اجلهات؛ إذاعتني ومخسما بني  -
 ذات تغطية جهوية. إذاعة وإذاعتنيما بني  -
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    حضور الخدمات اإلذاعية العمومية والخاصة عبر أحواض االستماع لمجموع التراب الوطنيخارطة توضيحية ل
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 احلسيمة-تطوان-طنجة -1
 الشرق  -2
 مكناس-فاس -3
 القنيطرة-سال-الرباط -4
 خنيفرة-بين مالل -5
 سطات-الدار البيضاء -6
 آسفي-مراكش -7
 تافياللت-درعة -8
 ماسة -سوس -9

 واد نون-كلميم -10
 احلمراءالساقية -العيون -11
 واد الذهب-الداخلة -12

 

 

 

 الدار البيضاء الكربى، الشاوية ورديغة -1
 سال، الغرب وزعري –الرباط  -2
 مكناس ومقدمة الريف -فاس -3
 هضبة الفوسفاط وتادلة -4
 الوسط -5
 الكبري وعبدةمراكش األطلس  -6
 الشمال -7
 الريف -8
 ماسة وامتداداته -سوس  -9

 الشرق  -10
 أبواب الصحراء -11
 األقاليم الصحراوية -12

 
 

 

 

 جهات الو  االستماع أحواضالمجالية بين  التقاطعات: 19 رقم دولج
 مقارنة اتالجه االستماع ضاحو أ

 اجلهة يف احلسيمة احتساب دون احلسيمة-تطوان-طنجة الشمال
 استماع حوض يف احلسيمة احتساب دون الشرق الريفالشرق + 

 الريف
مكناس ومقدمة الريف + -فاس

 الوسط
 استماع حوض يف خنيفرة احتساب دون مكناس-فاس

 الوسط
 اجملال نفس القنيطرة-سال-الرباط ، الغرب وزعريسال –الرباط 

 اجلهة يف خنيفرة احتساب دون خنيفرة-مالل بين هضبة الفوسفاط وتادلة
الشاوية  ،الدار البيضاء الكربى

 ورديغة
 اجملال نفس سطات-البيضاء الدار

 اجملال نفس آسفي-مراكش مراكش األطلس الكبري وعبدة
 اجملال نفس تافياللت-درعة أبواب الصحراء

 االستماعاحتساب طاطا يف حوض  دون نون واد كلميم+   ماسة سوس ماسة وامتداداته -سوس 
 الداخلة+  احلمراء الساقية العيون األقاليم الصحراوية

 الذهب واد
 اجملال نفس

 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 التوزيع الجغرافي للجهات التوزيع الجغرافي ألحواض االستماع
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 متعهدي االتصال السمعي البصري انتشارثالثا: المراقبة التقنية وتتبع 

رة بني كل جهات اململكة يف جمال إدا هلا اهليأة العليا لضمان اإلنصافجناعة كافة اجملهودات اليت تبذ بدرجة كبرية، تتوقف
على فعالية املراقبة الذي تقوم هبا، وذلك من خالل التحقق من االمتثال للمقتضيات  ،طيف الرتددات السمعية البصرية

تلك املهام  . وبغية أجرأةللمتعهديندفاتر التحمالت أثناء استعمال الرتددات الراديو كهربائية املمنوحة  القانونية واللتزامات
 ،مؤسساتية وإجرائية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املتعلقة باملراقبة، طورت اهليأة العليا يف هذا اجملال آليات

 املعايري الدولية املعمول هبا.  تكفل توافق اجلوانب التقنية املتعلقة باالتصال السمعي البصري مع

 كما تتجسد عمليا اآلليات املتعلقة باستمرارية اخلدمة اليت مت تطويرها يف:
 تتبع ودراسة طلبات تعيني الرتددات اليت يقوم متعهدو االتصال السمعي البصري بإيداعها؛  -
 ؛هدون باستمرار إىل اهليأة العليااستعمال البيانات اليت يرسلها املتع -
 إرسال بعثات ميدانية ملراقبة التجهيزات التقنية ملنصات اإلنتاج والبث؛ -
يف مناطق تغطية حمطات  FMات البث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي تنظيم محالت لقياس مستويات ومميزات إشار  -

 ، وذلك بتعاون مشرتك مع الوكالة الوطنية لتقنني املوصالت؛نتعهدياملبث 
عرب منصة خاصة موجودة حاليا يف عشر مدن  FMإجراء رصد جزئي عن بعد للبث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي  -

والعيون وفاس واحلسيمة ووجدة وتطوان وطنجة( واليت تواصل امتدادها )الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير 
 لتشمل باقي مناطق اململكة.  

أداة مت تطويرها داخل اهليأة العليا ومبواردها  FMجتدر اإلشارة خبصوص هذا النشاط األخري، إىل أن منصة الرصد عن بعد 
املركزي املرتبط بالشبكة  مت إلرسال إنذار للخادماخلاصة، وهي عبارة عن شبكة مزودة مبعدات للرصد عن بعد صم

 مبقر اهليأة العليا بالرباط، بعد الكشف عن خلل، إما جراء: املوجودة
 انقطاع اإلشارات الراديو كهربائية أو التشويش عليها؛ -
 تدهور اإلشارات الصوتية أو انعدامها؛ -
 جتاوز العتبات احملددة ملراقبة اخلاصيات التقنية للبث؛ -
 ظهور إشارات غري مرغوب فيها صادرة عن بلدان اجلوار أو عن ترددات جمهولة.  -
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 لبث اإلذاعي بالتشكيل التردديالقار لمراقبة الرسم توضيحي لنظام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية إلبالغ اإلذاعات ذات التشكيل  2014نبغي اإلشارة إىل أن اهليأة العليا وضعت منذ شهر أكتوبر يف هذا الصدد، ت
 الكرتوين يبعثه النظام تلقائيا. بأي انقطاع لإلشارات عن طريق الربيد  FMالرتددي 

على االختالالت اليت قد تشوب حمطات البث،  ،يسمح هذا اإلجراء ملتعهدي االتصال السمعي البصري باالطالع آنيا
 ي. والسيما انقطاع اإلشارة، مما يتيح هلم الفرصة لتدارك األمر يف أقرب اآلجال واستئناف عملهم بشكل طبيع

 إىل: ،هتدف هذه املقاربة التشاركية املعتمدة من قبل اهليأة العليا مع متعهدي االتصال السمعي البصري
 ودة اخلدمة وسري عملها على النحو السليم وفقا للمعايري املعمول هبا؛على ضمان ج مساعدهتم -
جتميع البيانات اإلحصائية اليت من شأهنا تيسري حتليل األسباب الرئيسية لالختالالت وإجياد احللول املناسبة جلعل  -

 شبكات البث أكثر فعالية من أجل ضمان استمرارية وجودة اخلدمات املقدمة للجمهور.
 
واملراقبة التقنية وسيلة أساسية أخرى للهيأة العليا لضمان الولوج املنصف  املتعهدينأخرى، يشكل تتبع انتشار  ن جهةم

بواسطة هذا التتبع، احرتامهم إىل اخلدمات السمعية البصرية، كما تضمن  ،الرتاب الوطين جمموع للمواطنني واملواطنات عرب
يتعلق بتغطية كافة جهات اململكة، وذلك لفائدة مستعملي هذه اخلدمات، استنادا السرتاتيجية اجمللس فيما اللتزاماهتم 

 األعلى وقراراته. 
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، وبتنفيذ االلتزامات بشكل منتظم للهيأة العليا استعمال البيانات اليت يرسلوهناب املتعهدينيف هذا اإلطار، يتم تتبع انتشار 
 جميع املعلومات اليت توفرها بعثات التقييم التقين امليدانية. القانونية والتنظيمية وكذا بت

 2016انقطاعا خالل سنة  1692من تسجيل إف إم" "مكنت املنصة الثابتة لرصد البث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي  كما
بالفحوصات الالزمة حيث مت إخبار املتعهدين املعنيني فورا باالنقطاعات قصد القيام  ،2017انقطاعا خالل سنة  2444و

واختاذ التدابري االحرتازية لتفادي حدوث انقطاع اإلشارة مستقبال. كما مت تسجيل معطيات نظام املراقبة عن بعد يف قاعدة 
 بيانات املتعهدين.

واإلذاعية يف قد رامت تقييم تغطية اخلدمات التلفزية ف ،2017و 2016أما فيما يتعلق باملهام امليدانية املنجزة خالل سنيت 
 ،عدد من مدن اململكة خاصة الساحلية منها، وكذلك معاجلة حاالت تشويش مت رصدها أو تسجيل شكاية خبصوصها

 ختصة للوكالة الوطنية للمواصالت.بتنسيق مع املصاحل امل

 وفيما يلي جرد ألهم ما مت إجنازه:

رقمي األرضي حملطة مهدية جهاز اإلرسال التلفزي المعاجلة شكاية السلطات الربتغالية املتعلقة بالتشويش الناتج عن  -
  باملغرب؛

معاجلة شكاية سلطات جبل طارق املتعلقة بتشويش ناتج عن تداخالت راديو كهربائية واردة من جهاز إرسال اخلدمة  -
  ؛اإلذاعية "إم إف إم" مبحطة تطوان واليت تشوش على خدمات املالحة اجلوية لسلطات جبل طارق

ناتج عن تداخالت مع ، يهم بثها يف مدينة تطوان تقدمت هبا إذاعة شدى إف إم خبصوص تشويش ةمعاجلة شكاي -
املعمول به يف معاجلة قضايا  وطبقا للربتوكول الثنائي ،جهاز إرسال إذاعي إف إم يبث انطالقا من إسبانيا. وبناء عليه

ة الوطنية لتقنني املواصالت بشكاية يف املوضوع قصد مبوافاة الوكال اهليأة العلياالتشويش بني املغرب وإسبانيا، قامت 
  باين بضرورة وضع حد هلذا التشويش؛إبالغ اجلانب اإلس

اإلسباين غري مرخص  " انطالقا من حمطات توجد على الرتابRadio Adventistaإذاعة "امللف املتعلق ببث  معاجلة -
 مؤثرة على بث حمطات وطنية؛ واملسببة لتشويشاتهلا طبقا للمعلومات الواردة من السلطات اإلسبانية، 

ناتج ، مدينة القصر الصغري تقدمت هبا الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خبصوص تشويش يهم بثها يف معاجلة شكاية -
البحر األبيض املتوسط املتمركزة يف منطقة "فرديوة" بالقرب من مدينة القصر  إذاعةتداخالت مع حمطة إرسال  عن

 ؛الصغري
على مستوى مدينة إم" وأجهزة إرسال تابعة لألجهزة األمنية  معاجلة حاالت تشويش بني أجهزة إرسال إذاعية "إف -

 الرباط ونواحيها؛
إجناز مهمات ميدانية للمراقبة والقياس مهت مدن سطات، برشيد، الدار البيضاء، حد السوامل، بري جديد ودار بوعزة،  -

 ؛اإلذاعية للمتعهد "هيت راديو" والكشف عن التشويشات احملتملة للمتعهد "إم إف إم"اهلدف منها تقييم التغطية 
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وعرباوة وقصر الكبري والعرائش وأصيلة وطنجة والقصر الصغري وتطوان  مدن القنيطرة ميدانية للمراقبة مهت إجناز مهمة -
ورصد التشويشات  تصل الرتاب املغريبوواد الو، اهلدف منها قياس مستوى إشارة أجهزة إرسال الدول اجملاورة اليت 

 تملة للمحطات اإلذاعية الوطنية؛احمل
إجناز مهمات ميدانية للمراقبة والقياس مهت مدن بوزنيقة وبن سليمان واحملمدية، اهلدف منها تقييم التغطية اإلذاعية  -

 "؛للمتعهد "هيت راديو
 20كالة الوطنية للمواصالت للمراقبة يف الفرتة املمتدة من القيام مبهمة ميدانية مشرتكة بتنسيق مع املصاحل املختصة للو  -

من  )إقليم تطوان( وطوريس احلسيمة-إعزانن  -الناظور -السعيدية- وجدة-، مهت حمور تازة 2017نونرب 25إىل 
 أجل قياس مستوى إشارة أجهزة إرسال الدول اجملاورة ورصد التشويشات احملتملة للمحطات اإلذاعية الوطنية.
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 :العاشر المحور

 عالقات التعاون والشراكة

 
 

 

 

 

 

 



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

76 

  

 المحور العاشر: عالقات التعاون والشراكة

تشكل عالقات اهليأة العليا مع حميطها الوطين والدويل واجهة أساسية ضمن تصورها االسرتاتيجي ألدوارها التقنينية ومهامها 
، على تعزيز وتوسيع فضاءات التواصل والتفاعل مع حميطها، مبا يراعي 2017و 2016اجملتمعية. وقد عملت خالل سنيت 

خصوصية عملها وكل طرف من األطراف املعنية، وفق مقاربة تستند على اإلبداع يف األشكال واآلليات الكفيلة بتنشيط 
 وتدبري وتتبع هذه العالقات ووضع نظام يقظة خبصوصها. 

 يعلى المستوى الوطنأوال: 

 مع مبادرات مؤسساتية التفاعل .1

 سبل وآليات تعزيزعلى توطيد والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت اهليأة العليا كل من عملت   ،املتميزةا متكريسا لعالقاهت
مراجعة  من خالل، سواء مع مراعاة املهام واملسؤوليات املنوطة بكل مؤسسة، والتعزيز املشرتك لروح املواطنة ،بينهماالتعاون 

 إدراج املؤشرات املتعلقة بإمكانية ولوج املواطنني، أو من خالل العمل على 2013ط الوطين للرتددات يف نسخة املخط
حول تكنولوجيا من طرف الوكالة  اجملراة إىل القطاع السمعي البصري الرقمي ضمن الدراسة االستقصائية واملواطنات

 .2017ت واالتصاالت يف املغرب سنة املعلوما
تنقيح على  ت املؤسستانعململكانة املغرب يف جمال تقنني قطاعي السمعي البصري واالتصاالت،  وترسيخا، ذاتهيف السياق 

املستجدات القانونية والتكنولوجية ، من أجل مالءمتها مع 2005 بينهما منذ سنةاالتفاقية واإلجراءات اليت تنظم العالقة 
 .ذات الصلة

يات متضمنة مبعطالوطنية بشأن تزويدها عدد من املؤسسات استجابت اهليأة العليا للطلبات الواردة من من جهة أخرى، 
وقرارات اجمللس األعلى والدراسات  املتعهدين حتمالتيف النصوص القانونية ذات الصلة باالتصال السمعي البصري ودفاتر 

 يتعلق األمر باملؤسسات التالية: و املنجزة، 
  ، وذلك يف إطار:وزارية حلقوق اإلنساناملندوبية ال -

 ؛التقرير األويل إلعمال االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف جمال االتصال السمعي البصري •
  ؛الصيغة النهائية للتقرير الوطين برسم اجلولة الثالثة من آلية االستعراض الدوري الشامل •
 .املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ن والتنوع الثقايف"التفاقية "حقوق اإلنساتنفيذ املغرب  •

 ؛حول "املضامني الثقافية والبيئية"يف إطار دراسته  اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي -
االستبيان حول املراجعة اإلقليمية الثالثة خلطة عمل يف إطار  وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية -

 ؛2002مدريد الدولية حول الشيخوخة 
 .حتيني مشروع اخلطة الوطنية يف جمال الدميوقراطية وحقوق اإلنسانيف إطار  وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان -
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 مبادرات مؤسساتيةإطالق  .2

 عالم مث البيئة والتنمية املستدامة.األرشيف السمعي البصري، الرتبية على اإلتتمحور هذه املبادرات حول ثالثة مواضيع: 

  تدبير وحماية األرشيف السمعي البصريأ. 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نظمت اهليأة العليا بشراكة مع الشبكة الفرنكوفونية هليئات 
 بالصخريات، 2016أكتوبر وفاتح نونرب  31ل السمعي البصري بالكوت ديفوار، يومي تقنني اإلعالم واهليأة العليا لالتصا

  .26"تراث وذاكرة مشرتكة: محاية األرشيف السمعي البصري"ندوة دولية حول 

صناع القرار السياسي ووسائل  يهمفحتسيس الفاعلني املعنيني، مبن  يف بعده الوطين، هلذا اللقاءكهدف   العلياحددت اهليأة 
ختيارات املقرتحة املتعلقة بأنظمة تعميق التفكري حول أفضل االيف هذا اجملال و السياسات العمومية  بأمهية تعزيز ،اإلعالم

 .واستغالهلا يمها وإدارهتاني بتصمللمسؤولني املكلف املخصصةالدعامات وجماالت التكوين  األرشفة وأساليب إدارة هذه

إطالق بوابة وطنية رقمية موصولة  اختاذ تدابري مستقبلية شاملة وواقعية يف اآلن ذاته، مثل االقرتاحات املطروحة، من بني
ؤسسات، والذي تواجهه بشبكة متطورة ال تعمل فقط على حفظ وحتديث أرشيفنا السمعي البصري املوزع بني خمتلف امل

باحثني، مع إمكانيات استغالل ني واملبدعني واليللمواطنني واملهن ن مؤسسة ألخرى، بل وجتعله متاحاعدة خماطر ختتلف م
 .أو الربجمة خمتلفة ومرحبة ألمنائها، وأيضا تبادل الشراكات بني مالكي هذه الدعامات، لغرض اإلبداع

ية تعتمد يادة مشاورات مؤسساتوإذا ما استلزمت هذه اإلجراءات اختاذ قرارات تنظيمية أو تشريعية، فسيكون من اليسري ق
كما   .ق اهلدف األمسىلتحقي عموميةة بسياسة لكل املهتمني، معزز  ةتطوعي األساس، من أجل إجناحها، على مشاركةب

لعالية يف أنظمة األرشفة، استتطلب هذه اإلجراءات هندسة تكوين وطنية ناجعة وتوظيفا للموارد البشرية ذات الكفاءة 
 .ع املستمرين يف اجملال الرقمياملتجددة باستمرار بفضل التقدم واالخرتا 

 ة على اإلعالموالتربي الطفولةحماية ب. 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نظمت اهليأة العليا بشراكة مع منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة )يونسكو( والشبكة اإلفريقية هليئات تقنني االتصال، مؤَترا إفريقيا حول موضوع "محاية الطفولة والرتبية على 

عشرين لليوم العاملي حلقوق الطفل، بالرباط، احتفاال بالذكرى الثامنة وال 2017نونرب  24و 23اإلعالم"، وذلك يومي 
 .27هيأة عضو بالشبكة اإلفريقية هليئات تقنني االتصال 15ومبشاركة 

                                                           

دولية للفرنكوفونية وعدة مؤسسات متخصصة مثل املعهد هيأة تقنني ومنظمة دولية على غرار اليونسكو واملنظمة ال 45 ميثلونمن أوروبا وإفريقيا  مشاركا 120حضر أشغاهلا أزيد من   26
ة أرشيف املغرب واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسس يةالوطين السمعي البصري بفرنسا، إىل جانب وسائل اإلعالم السمعية البصرية الوطنية واملركز السينمائي املغريب واملكتبة الوطن

 .واملعهد العايل ملهن السمعي البصري والسينما ومدرسة علوم املعلومات واملعهد العايل لإلعالم واالتصال
، )الكتابة التنفيذية للشبكة( بننياهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ب، بالكامريون )نيابة رئاسة الشبكة(اجمللس الوطين لالتصال ، بغانا )رئاسة الشبكة( ية لإلعالماللجنة الوطن 27

ملستقلة لالتصاالت اهليئة ا، لس األعلى لالتصال ببوركينا فاسواجمل، اجمللس األعلى لالتصال بغينيا، ا لالتصال السمعي البصري بالطوغواهليأة العلير، اجمللس األعلى لالتصال بالنيج
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ستهدف اليت ت وضوع الرتبية على اإلعالممليندرج تنظيم هذا املؤَتر ضمن اسرتاتيجية اهليأة العليا واألمهية اخلاصة اليت توليها 
طة العمل اليت أعدهتا الشبكة يال خلتفع، وكذا تنمية الفكر النقدي جتاه املضامني اإلعالمية بدعاماهتا الكالسيكية واجلديدة

 العاملي للرتبية على اإلعالم واملعلومة. فريقية هليئات تقنني االتصال هبذا اخلصوص، إضافة إىل تزامنه مع االحتفاء باألسبوعاإل

لعرض عدد من  إلعالم"،الذي اعتمد "إعالن الرباط حلماية الطفولة والرتبية على ا جلسات هذا اللقاءخصصت إحدى 
ة، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الوطنية كوزارة الرتبية الوطنيقدمها ممثلو جمموعة من املؤسسات  ،التجارب هبذا اخلصوص

ي، املديرية العامة لألمن الوطين، ماية املعطيات ذات الطابع الشخصالوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، اهليأة الوطنية حل
 . يت يف 1الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وميدي 

قاية املتعلقة بالرتبية على اإلعالم واملعلومة يف هذا اإلطار، ركزت جتربة اهليأة العليا على اجملاالت املكرسة ملقاربة احلماية والو 
إىل االتصال اآلمن بشبكة  ،صوصالقانونية اليت تنظم قطاع االتصال السمعي البصري الوطين. كما تطرقت باخليف الرتسانة 

 اإلنرتنت والدور الرئيسي للمدرسة يف الرتبية على اإلعالم واملعلومة.

 الميثاق الوطني لإلعالم والبيئة والتنمية المستدامةج. 

بالرباط، حفل التوقيع  2017أكتوبر 31نظمت اهليأة العليا يوم حممد السادس،  حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك
، من طرف ثالثني شريكا ميثلون قطاعات وزارية وهيئات ترابية والقطاع على "امليثاق الوطين لإلعالم والبيئة والتنمية املستدامة"

 .28االتصال السمعي البصري والصحافة املكتوبةاخلاص ومؤسسات التكوين والبحث ومجعيات اجملتمع املدين ومتعهدي 

بالدنا يف إطار احتضان يأة العليا مبدينة مراكش، مببادرة وتنسيق من اهل 2016نونرب  9 ولد هذا املشروع املشرتك، كفكرة، يف
حيث نظمت لقاءا حول ، COP 22ملناخ اللدورة الثانية والعشرين ملؤَتر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري 

م كدعامات قوية للتنشئة موضوع "مهنيو اإلعالم، فاعلون أساسيون حلماية البيئة"، من أجل إبراز موقع وسائل اإلعال
متعهدي االتصال ، وذلك مبشاركة جمهااالجتماعية، ودورها يف معاجلة اإلشكاليات البيئية وكذا األمهية اليت توليها هلا يف برا

  ومية ومهنية ومدنية.العموميني واخلواص، وعدد من الفعاليات ذات العالقة بالبيئة واإلعالم، حكالسمعي البصري 

                                                           
األعلى  اجمللس، صال السمعي البصري بالكوت ديفواراهليأة العليا لالت، اهليأة العليا لالتصال مبايل، بط االتصال التنزانيةهيأة ض، اإلذاعة والتلفزة بالرأس األخضر هيئة، جبنوب افريقيا

 اهليأة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري بتونس.و  بالسينغال لتقنني السمعي البصري اجمللس الوطين، لالتصال بإفريقيا الوسطى
الجتماعي والبيئي، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وقع على هذا امليثاق كل من اهليأة العليا، كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة، وزارة الثقافة واالتصال، اجمللس االقتصادي وا  28

ة البيئة، املعهد العايل لإلعالم واالتصال، مجعية اإلذاعات والتلفزات املستقلة، وزارة الدولة املكلفة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، شركة صورياد القناة الثانية، مؤسسة حممد السادس حلماي
ملهن السمعي البصري لة املكلفة باملاء، املعهد العايل حبقوق اإلنسان، وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، كتابة الدو 

اه والغابات وحماربة التصحر، مجعية رؤساء يت يف، النقابة الوطنية للصحافة املغربية، املركز السينمائي املغريب، كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري، املندوبية السامية للمي 1والسينما، ميدي 
علنني باملغرب، الفيدرالية املغربية لناشري الصحف، االحتاد العام ملقاوالت املغرب، االئتالف املغريب من أجل العدالة املناخية، اجلهات، اجلمعية املغربية لرؤساء جمالس اجلماعات، جتمع امل

 االئتالف املغريب من أجل املناخ والتنمية املستدامة ومؤَتر رؤساء اجلامعات املغربية. 
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جلنة تنسيق متعددة تشكيل ل من خال ،اليت حثت أساسا على الفعل املشرتك هتوصياتذا اللقاء، انطلقت عملية متابعة ه بعد
الق اهليأة العليا ملسلسل للميثاق ونصه، أعقبه إطاألرضية املشرتكة مشروع األطراف عملت عرب حمطات عدة، على صياغة 

 دينامية.لاللتحاق هبذه ال تعبوي من أجل مصادقة الشركاء على هذا املشروع، مع حتفيز فاعلني آخرين

مشروعا تعبويا  ارهاسم أهدافه، باعتبجتدر اإلشارة إىل أن الشركاء أمجعوا على أن يظل امليثاق وثيقة "مفتوحة" أمام كل من يتق
ات الكربى اليت يعرفها املغرب يف متعدد األطراف يهدف إىل الرفع من تأثري اإلعالم الوطين بكافة دعاماته يف مواجهة التحدي

هم انشغال متقاسم بالتحديات البيئية جماالت البيئة والتنمية املستدامة، وإجياد اتفاق مبدئي، معنوي وأخالقي، بني شركاء حيذو 
  .يتفاعلون معها من زاوية املهام والوظائف اجملتمعية لكل منهماليت 

ع املغريب، الذي اعترب موضوع البيئة ومحايتها مفهومي البيئة والتنمية املستدامة، وفق التعريف املعتمد من قبل املشر تبىن هذا امليثاق 
والثقافية، واليت هتدف إىل االستجابة  االقتصادية واالجتماعيةجزءا ال يتجزأ من السياسات التنموية، إىل جانب أبعادها األخرى، 

 األجيال املقبلة يف هذا اجملال. حلاجيات احلاضر دون املساس بقدرات

إطار ممارستها حلريتها التحريرية،  تسعى وسائل اإلعالم الوطنية، ويف املستند على مرجعيات وطنية ودولية، مبوجب هذا امليثاق
نقاش العمومي والتوعية املواطنة ومشرتك جلهودها من أجل جعل قضايا البيئة والتنمية املستدامة موضوعا للإلعطاء نفس جديد 

ع كافة األطراف املعنية، كما تعمل ممبقاربات وأدوات متجددة، مع احلرص على تطوير كفاءاهتا املهنية يف هذا اجملال والتعاون 
مهامها وتصوراهتا ودعامات  لى إدراج االنشغال البيئي، بشكل عرضاين، ضمناهليئات املنتمية ملختلف املهن اإلعالمية ع

 اشتغاهلا وبلورة ذلك يف منتوجاهتا وعرب حكامتها كمقاوالت خضراء. 

يف املقابل، تلتزم القطاعات احلكومية واهليئات املنتخبة واملؤسسات الوطنية وهيئات احلكامة والتقنني املعنية والفاعلون 
بتمكني وسائل اإلعالم من املعلومات  ادميي ومجعيات اجملتمع املدين، على اخلصوص،ومعاهد التكوين والبحث األك اديوناالقتص

الصحيحة واحملينة والدراسات والتقارير ذات الصلة، وتيسري انفتاحها على ذوي اخلربة يف خمتلف اجملاالت واملواضيع ذات الصلة، 
 .29اسرتاتيجيتهاإضافة إىل إشراكها يف خمتلف التظاهرات البيئية، وتطوير مشاريع إعالمية بيئية ضمن 

عليا بنص امليثاق ومسار إعداده والتوقيع من مؤَتر األطراف املنعقدة ببون األملانية مناسبة لتعريف اهليأة ال 23وقد شكلت الدورة 
ارب ومشاريع مستقبلية" بالرواق عليه، وذلك خالل مشاركتها يف اللقاء املنظم حتت عنوان "األنشطة حول املناخ بإفريقيا، جت

 بية.اخلاص باململكة املغر 

 

 

 

                                                           
 .www.haca.ma ة العليانص امليثاق منشور على البوابة اإللكرتونية للهيأ  29
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 على المستوى الدوليثانيا: 

 داخل الشبكات العالقات الثنائية وتنشيط المشاركةتقوية . 1

 على مستوى العالقات الثنائيةأ. 

 الشبكات اليت تنخرط فيها، يفتقوية عالقاهتا الثنائية مع نظرائها ، واصلت اهليأة العليا بعزم 2017و 2016 خالل سنيت
اقتسام اخلربة على تبادل التجارب و ل برهاناهتا وحتدياهتا املشرتكة، سواء من خالل تبادل الزيارات املؤسساتية أو تعزيز جما

 أو املشاركة يف ندوات ولقاءات موضوعاتية.  والتقين املعياري املستويني

يأة العليا اسرتاتيجية التعاون الدويل للمؤسسة، عملت اهل نوب، باعتباره خيارا أساسيا ضمنج-بالتعاون جنو ففي إطار 
 من:  يتعلق األمر بكلو الشبكة اإلفريقية هليئات ضبط االتصال، على تعزيز عالقاهتا مع أعضاء 

 اهليأة العليا لالتصال مبايل؛  
 ديفوار؛ اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري بكوت 
 بتونس؛ البصري السمعي لالتصال املستقلة العليا اهليأة 
 بالنيجر؛ لالتصال الوطين اجمللس 
 بنني؛لالتصال السمعي البصري ب اهليأة العليا 
 الوسطى؛ بإفريقيا لالتصال االنتقايل األعلى اجمللس 
 ؛بتنزانيا االتصال ضبط هيأة 
  وغوطالعليا لالتصال السمعي البصري باهليئة. 

، )MEDIA SOLUTIONS: HACA  HMS(30املبتكر من طرف اهليأة العليا  ةالربامج السمعية البصري نظام رصد وتتبعشكل 

األطر تكوين و  هذا النظام بعدد من هيئات التقنني قامت املؤسسة برتكيبحيث  وضوع الرئيس إلطارات التعاون هذه،امل
 هليئات أخرىتتبع عن بعد للقاعات التقنية التابعة إشرافها على صيانة و  باملوازاة مع استخدامه،اليت ستسهر الحقا على 

الفريق التقين للهيأة العليا صيانة منتظمة للموقع ضمان عالوة على  ،سبق أن كان فيها هذا النظام موضوع تعاون ثنائي
 . للشبكة اإلفريقية هليئات ضبط االتصالاإللكرتوين 

إخضاع ستديرة هبدف ، نظمت هيئات التقنني بكل من املغرب وتونس وكوت ديفوار مائدة م2016وخالل شهر أكتوبر 
، لتحديد مدى شبكة للقراءة على للتجربة بناء ضر خطاب الكراهية،ن حبشأ "خطة عمل الرباط"العناصر الستة الواردة يف 

 .وجود هذا النوع من اخلطاب من عدمه يف املشهد السمعي البصري هلذه البلدان

                                                           
 .HMSورقة تعريفية بنظام  :5 ملحق رقم 30
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من طرف نظريها رئيس اجمللس األعلى للسمعي البصري  2016يناير  26 من جهة أخرى، أستقبلت رئيسة اهليأة العليا يوم
بفرنسا، حيث اتفق الطرفان على تكثيف اتصاالهتما وتقوية تعاوهنما سواء على املستوى الثنائي أو على مستوى الشبكة 

 .أنشطة مشرتكة تنظيم من خاللاملتوسطية، ئات التقنني الفرنكوفونية هليئات تقنني االتصال وشبكة هي

الذي صادقت " إعالن تقنني املضامني السمعية البصرية"كانا وراء   الفرنسي جتدر اإلشارة إىل أن اهليأة العليا واجمللس األعلى
بإيطاليا، كما لعبا معًا دوراً حامسًا يف تأسيس الشبكة  2008عليه الشبكة املتوسطية خالل مجعها العام العاشر يف أكتوبر 

 .ببوركينا فاسو 2007 الفرنكوفونية وعقد مؤَترها األول للرؤساء يف يوليوز

 اللجن التنفيذيةالجموع العامة و المشاركة في على مستوى  .ب

داخل شبكات هيئات التقنني اليت تنخرط ا وحيويتها والتزامها القوي بذلت اهليأة العليا جمهودات قّيمة لتحافظ على حضوره
 ا العامة أو اللجن املنبثقة عنها.، سواء من خالل مجوعهفيها

أشغال االجتماع الثاين للجنة  2017سنة  اهليأة العليات احتضن فعلى مستوى الشبكة اإلفريقية هليئات ضبط االتصال،
قصد التبادل حول عملية تفعيل خمتلف األنشطة املندرجة يف إطار خطة عمل  ،2018-2017 للشبكة للفرتةالتوجيهية 

اللجنة الوطنية لإلعالم بغانا واهليأة العليا باملغرب بغانا، وذلك مبشاركة كل من  2017الشبكة املصادق عليها شهر يوليوز 
اليت )بنني ي بالعليا لالتصال السمعي البصر واهليئة ( الذي يتوىل نيابة رئاسة الشبكة)واجمللس الوطين لالتصال بالكامريون 

العليا ، فضال عن اجمللس األعلى لالتصال بالنيجر واهليئة العليا لالتصال بغينيا وكذا اهليئة (الكتابة التنفيذية للشبكةتتوىل 
 .وغوطلالتصال السمعي البصري ب

تقنني دعامات البث "ملناقشة موضوع والذي خصص بنني باملؤَتر الثامن للشبكة أشغال يف  2016كما شاركت سنة 
هيأة افريقية  ة عشر يتحوايل اثنَتثل وفود  وذلك إىل جانب، "فرص وحتديات: نرتنيتاألعرب الرقمي وبث وسائل اإلعالم 

 بالقارة.قليمية وكذا متعهدي التلفزة الرقمية  جمموعة من املنظمات الدولية واإللتقنني االتصال، أعضاء الشبكة، إضافة إىل
 

، جمسدا بذلك "إعالن املساواة بني اجلنسني يف وعرب وسائل اإلعالم"وباقرتاح من اهليأة العليا، عرف املؤَتر تبين الشبكة 
ثقافة على النوع والنهوض بالتزام هيئات التقنني األعضاء الكامل من أجل حماربة مجيع أنواع التمييز والصور النمطية القائمة 

 .املساواة بني اجلنسني

رئيسة اهليأة العليا، إىل جانب رؤساء هيئات التقنني بالنيجر وغينيا وبنني، بوسام  مت توشيح ى هامش أشغال هذه الدورة،عل
 .بنني لالستحقاق الوطين من درجة قائد، الصادر مبرسوم من طرف رئيس اجلمهورية

التاسع الثامن عشر و  اجلمعني العامنيأشغال يف على التوايل،  2017و 2016سنيت  اهليأة العليا شاركت من جهة أخرى،
َتحورت مواضيعهما حول قضايا ذات راهنية تستأثر باهتمام  .إسبانيا وفرنسابكل من عشر لشبكة هيئات التقنني املتوسطية 
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: الرقمياالنسجام اجملتمعي والفضاء "، "النوع واإلعالم"، "لتغطية اإلعالمية لظاهرة اهلجرةا"الرأي العام الدويل على غرار 
 "ووسائل اإلعالم التنوع"، "الرتبية على اإلعالم ومحاية اجلمهور الناشئ"، "األمن ووسائل اإلعالم"، "التقنني السمعي البصري

  ".الم السمعي البصري والربامج الصحيةعاإل"و

، حيث اطلع املشاركون للشبكة املتوسطية التقنية للجنة مبدريد، يف االجتماع العاشر 2016اهليأة العليا سنة وقبلهما، شاركت 
 أجنزهتا اليت" التجارية اإلعالنات يف النمطية بالصور" املتعلقة الدراسة حصيلةعضو، على  هيئة 17و بلدا 14 املمثلون حلوايل

كما شكل االجتماع   .األندلسي البصري السمعي واجمللس املغربية العليا اهليأة رئاسة حتت" النوعاإلعالم و " عمل جمموعة
 واليت "الرياضية الربامج يف اجلنسني بني املناصفة" دراسة يف احملرز التقدم" الرياضة والنوع"عمل موعة جم فرصة أيضا لعرض

 .إجنازها يف أيضا اهليأة العليا سامهت
يف أشغال جبينيف،  2017 ، فشاركت اهليأة العليا سنةالشبكة الفرنكوفونية هليئات تقنني وسائل االتصالأما على مستوى 

 يف بإطالقها بادرت اليت طرافاأل عددةمتبالدينامية  األوليتعلق  .قدمت عرضنيالدورة اخلامسة الجتماع رؤسائها، حيث 
 مؤثر كفاعل  اإلعالم بدور التنويه بغية COP 22 األطراف ملؤَتر والعشرين الثانية للدورة املغرب تنظيم إطار يف 2016 نونرب

 احملرض اخلطاب وتعريف حتديد إشكالية على جوبةاأل بعض اقرتحف ،الثاين العرض أما. املستدامة والتنمية البيئة محاية دعم يف
 الذي النموذجي املشروع إطار يف والسيما اخلطاب، هذا انتشار من احلد يف العليا اهليأة دور إبراز عن فضال الكراهية، على

 بتونس، البصري السمعي لالتصال املستقلة العليا واهليأة بكوت ديفوار البصري السمعي لالتصال العليا اهليئة مع يربطها
 .نكفونيةللفر  الدولية املنظمة من بدعم

اخلامس ملنتدى ني الرابع و السنوي نييف االجتماععلى التوايل،  2017و 2016سنيت اهليأة العليا  من جهة أخرى، شاركت
. بكل من العربية السعودية وأندونيسيا ألعضاء مبنظمة التعاون اإلسالميللدول ا هيئات تقنني االتصال السمعي البصري

مؤسسة إفريقية،  14هيئة، من بينها  32 شملليتوسيع عضوية املنتدى   خلص إليها االجتماعانومن أهم النتائج اليت
 للفرتة ة مدة رئاستها للمنتدىبفضل جمهودات التعريف والتحسيس املبذولة يف هذا اإلطار من طرف اهليأة العليا طيل

 .املقبلالسنوي  هجتماعاملنتدى خالل اجتديد ميثاق اقرتحت اهليأة العليا  من جهة أخرى،. 2014-2015
 

عالم يف خدمة الوئام اإل "للمنتدى بأندونيسيا سبقه عقد مؤَتر دويل حول جتدر اإلشارة إىل أن االجتماع السنوي اخلامس 
األعضاء باملنتدى إىل جانب عدة شخصيات سياسية وإعالمية وأكادميية بارزة على الساحة الوطنية حبضور الدول " العاملي

أكدت رئيسة اهليأة العليا على املفارقات احلالية بشأن التقدم واالنطواء على الذات، ويف كلمة افتتاحية باملناسبة،  .والعاملية
الذي يهدف اىل تعزيز مبادئ حقوق  (1995سنة " )روح باندونغ" كما شددت على الصلة بني.  اليت تّولد التمييز والعنف

باعتبارها نتاجا  (2012 سنة" )خطة عمل الرباط"االنسان والتفاهم والتضامن بني الشعوب مع احرتام االختالف و
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القومية جل حظر خطاب الكراهية من أ تحدة السامية حلقوق اإلنسانملشاورات عاملية أجريت من طرف مفوضية األمم امل
 .أو العنصرية أو الدينية والنهوض بثقافة املساواة والتسامح

 
 بين الشبكات تقوية العالقات  2. 

ممثلني مبشاركة  ،ببنني 2016املنظم سنة  للشبكة اإلفريقية هليئات ضبط االتصالاملؤَتر الثامن مببادرة من اهليأة العليا، َتيز 
الذي  الشبكتني حتضريا لالجتماع ، وذلك يف إطار التفاعل بنيالسمعي البصريأمريكية لتقنني قطاع عن الشبكة اإلبريو 

وجيمع اهليئات األعضاء  حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس مبدينة فاس،اهليأة العليا  نظمته
  . 31بالشبكتني

رتني، إضافة إىل اسبانيا والربتغال تعد هذه القمة أول حدث من هذا النوع على املستوى العاملي، جيمع بني هيئات تقنني القا
يئة إفريقية ومثاين هيئات مشاركا عن أربع عشرة ه 60وفرنسا وكذا ممثلي اليونسكو، حيث شكلت فرصة ساحنة ألكثر من 

لتعددية ااخلربات والتجارب والنماذج املتعلقة مبهام التقنني، السيما حول مواضيع ادل أمريكية، لتب-اإلبريو من املنطقة
، فضال عن املهام املنوطة بالقطاع السياسية وتعددية الفكر والرأي وكذا التنوع الثقايف واالجتماعي واملساواة بني اجلنسني

اعتبارها فاعال بارزا يف إفريقيا ب اجلمعوية ل اإلعالموسائ قتضيهات العمومي لالتصال السمعي البصري، ورهانات التقنني اليت
 وأمريكا الالتينية.

واإلبريوأمريكية وممثلي القطاع السمعي البصري املغريب،  َتيز هذا اللقاء أيضا مبحادثات بني رؤساء ومسؤويل اهليئات اإلفريقية 
 . 32قبل أن ختلص أشغاله إىل اعتماد "إعالن فاس"اهليأة العليا،  إىل جانب ثلة من اخلرباء العامليني املدعوين من طرف

 أربعان مشاركة مشرتكة بني ، بادرت اهليأة العليا إىل إعداد الرتتيبات واإلجراءات الالزمة لضم2017وعلى مدى سنة 
التقنني شبكة هيئات ني االتصال، اإلفريقية هليئات تقنالشبكة  هليئات تقنني وسائل االتصال، الفرنكفونية الشبكة)شبكات 
للجنة وضع املرأة التابعة  والستني يةيف أشغال الدورة الثان (لتقنني قطاع السمعي البصري الشبكة اإلبريوأمريكيةو  املتوسطية

 . 2018بنيويورك شهر مارس  اليت عقدت لألمم املتحدة،

يئات تقنني االتصال السمعي هل االتفاق خالل االجتماع اخلامسمت  وتقوية النفتاح اهليئات اإلفريقية على شبكات أخرى،
إحدى اهليئات ب 2018خالل سنة  بأندونيسيا، على تنظيم الدورة املقبلةالبصري للدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي 

 والعامل العريب بإفريقيا األعضاءهليئات َتثيل الرئاسة بالتناوب اجلغرايف بني ا اإلفريقية وفقا مليثاق املنتدى، الذي ينص على
 .وآسيا

                                                           

الكونغو الدميوقراطية  تنزانيا ومجهويةحضور ممثلي هيئات التقنني اإلفريقية بكل من غانا والكامريون وبوركينا فاسو ومايل والنيجر وتشاد وبنني وغينيا وغيبيا بيساو وتونس و  القمة عرفت  31
 ومجهورية افريقيا الوسطى والكوت ديفوار واملغرب.

 إضافة إىل شيلي اليت تتوىل رئاسة الشبكة. ،واسبانيا والربتغال واملكسيك واإلكوادور وكولومبيا وأندلوسيا ت كل من كاطالونياأمريكي، فحضر ممثلو هيئا-اإلبريو أما عن اجلانب 
 www.haca.ma بوابة اإللكرتونية للهيأة العليااإلعالن منشور على ال  32
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لكل شبكة على مشاركاهتا يف اجلموع العامة  مل تدخر اهليأة العليا جهدا سواء من خالل عالقاهتا الثنائية أو أثناءكما 
يف خمتلف الشبكات، استثمارا للتقاطعات املمكنة بينها َتهيدا خللق فضاءات تعاون التعريف باجملهودات املبذولة حدة، يف 

  .ذات االهتمام املشرتك مشرتكة بينها حول القضايا
 

 االنفتاح على شبكات أخرى 3. 

، مثل للتقننيتعاون جديدة هتدف إىل االستجابة ملتطلبات حمددة فضاءات حضورا ملحوظا داخل  سجلت اهليأة العليا
والشبكة الشبكة األوربية هليئات التقنني واملؤَتر اإليبريي للمجالس السمعية البصرية، حيث تتمتع بصفة عضو ضيف، 

 لتقنني قطاع السمعي البصري، حيث تتمتع بصفة عضو مالحظ. اإلبريوأمريكية

الرابع واألربعني و  الثالث واألربعني جتماعاال على التوايل، يف 2017و 2016خالل سنيت شاركت اهليأة العليا يف هذا اإلطار، 
ملواضيع اليت َتت عالوة على أمهية ا. النمسا وأرمينا إسبانيا، بكل من للشبكة األوروبية هليئات التقنني السادس واألربعنيو 

اإلعالم على العهد "و" مسلسل النجاح واإلخفاق: تطبيق التقنني واحرتامه"و" مستقبل التلفزة اجملانية" ومنها ،مناقشتها
 ".ور الناشئ والرتبية على اإلعالماجلمه"الرقمي و

، والتعريف بالتجربة يئات يف إطار العالقات الثنائيةمع عدد من اهل اهليأة العليامناسبة لتباحث  اتاالجتماعهذه  تشكل
 .املغربية يف جمال تقنني االتصال السمعي البصري

هيئة تقنني َتثل الدول األعضاء يف جملس  53، من 1995تتكون الشبكة األوروبية هليئات التقنني، اليت تأسست سنة 
حول تفسري وتطبيق قوانني القطاع السمعي البصري يف االحتاد األورويب، سواء على  واملناقشاتأوروبا، وهتتم بتبادل األفكار 

      .املستوى األورويب أو الوطين

نظمة األمن والتعاون وروبا واملرصد األورويب للسمعي البصري واملكتب املمثل ملتعترب اللجنة األوروبية، باإلضافة إىل جملس أ
 .وروبية هليئات التقننيم، مراقبني دائمني لدى الشبكة األعالحرية وسائل اإليف أوروبا من أجل 

، املنعقد "املؤَتر اإليبريي للمجالس السمعية البصرية"يف اجتماع  2016من جهة أخرى، شاركت اهليأة العليا خالل سنة 
عاون بني هيئات تقنني االتصال السمعي ألجل النهوض بالت 2008تأسس هذا املؤَتر بلشبونة سنة  .بورتو الربتغاليةمبدينة 

 . البصري املستقلة للربتغال وإسبانيا

فيما يتعلق بتقنني القطاع  هاإجنازاهتا ومشاريعها وكذا التحديات اليت تواجهجتربة  قدمت اهليأة العليا خالل هذا االجتماع
اللغات "كما اغتنمت فرصة تنظيم ورشة حول موضوع   .السمعي البصري املغريب، مؤكدًة على َتاثل اإلشكاليات والرهانات

التقدم اليت  ي، مع إبرازعلى هامش هذا االجتماع، لعرض وضعية اللغة العربية يف العامل الرقم "اإليبريية يف العامل الرقمي
البالد واالنفتاح أحرزه املغرب، خصوصا من خالل دسرتة اللغة األمازيغية، صون احلسانية، محاية اللهجات املتحدث هبا يف 

 .على اللغات األجنبية
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 هاجتماعيف ا 2016سنة شاركت اهليأة العليا فقد ، أما على مستوى الشبكة اإلبريوأمريكية لتقنني قطاع السمعي البصري
الشبكة عضاء وقد عرب أ .لشبكة اإلفريقية هليئات ضبط االتصالقمة فاس بينها وبني اَتهيدا لتنظيم شيلي، باملنعقد العام 
نفس التحديات يف جمال   مقنين القارتني اللتني تشرتكانعن رغبتهم األكيدة يف تفعيل التعاون بني عشر أمريكية االثيناالبريو 

 .على مستوى سياق كل منهماجه التشابه واالختالف تقنني القطاع السمعي البصري، رغم أو 

، بدعوة من املعهد الفيدرايل "واإلعالم وتكنولوجيا املعلوماتالنساء "يف منتدى  شاركت اهليأة العليا 2017وخالل سنة 
واملبادرات اليت تقوم هبا داخل  اهليأة العليامت تقاسم جتربة  حيثت، الذي يتوىل رئاسة الشبكة االبريوأمريكية، لالتصاال

التواصل واملساواة بني  حرية ساعية لتوطيد أواصر التعاون املتعلقة مبيدان تتماشى فيه ،خمتلف الشبكات اليت تنخرط فيها
 .اجلنسني

 دولية قارية و االنفتاح على منظمات 4. 

مع اليونسكو ومنظمة  2017مارس  13يوم  وقعتمع املؤسسات التابعة لألمم املتحدة، حيث  تعاوهنااهليأة العليا  عززت
يف ومن خالل وسائل اإلعالم السمعية  والنساءالرجال األمم املتحدة للنساء على اتفاقية حول تعزيز ثقافة املساواة بني 

  .البصرية

تشمل هذه الشراكة جماالت تعاون عديدة، السيما تقاسم املعلومات واملعارف واخلربات واملمارسات الفضلى اخلاصة هبذا 
مر على اخلصوص القطاع السمعي البصري باملغرب، ويتعلق األ اجملال وتبادهلا وإنتاج آليات ناجعة يف إطار مواكبة مهنيي

مالئمة لطبيعة  من زاوية مقاربة النوع االجتماعيبعدة بيداغوجية متعددة املكونات، للتحسيس والتكوين، شبكة مؤشرات 
دة معلوماتية للتتبع تدمج مع إجناز ع ، أرضية رقمية لليقظة واإلنذار،عالم السمعي البصري ومتكيفة مع تنوع الربامجاإل

 .املعلومايت الذي مت إنتاجه داخليا وسجلت براءة اخرتاعه باسم اهليأة العليا نفس املقاربة ضمن النظام

يف فعاليات مؤَتر االحتاد  اة الثانيةالقنصورياد شاركت اهليأة العليا مبعية الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة و من جهة أخرى، 
غالية دكار، وذلك خالل الفرتة االحتاد بالعاصمة السيناالفريقي لإلذاعات، الذي تزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس هذا 

 .2017 فرباير 24 إىل 21املمتدة من 

لالحتاد االفريقي  هانضمامو  عودة املغرب إىل أسرته املؤسسية اإلفريقية، مشاركة الوفد املغريب يف أشغال هذا املؤَتر يف إطارتأيت 
على تصويت  احازت عة والتلفزة والقناة الثانية اللتنيالشركة الوطنية لإلذاكل من لإلذاعات، حيث مت الرتحيب والقبول بعضوية  

 .(اصوت 28)أعضاء اجلمعية باإلمجاع 

مبشاركة ما يقارب مائة مشارك ومشاركة، َتت مناقشة واقع ومستقبل االتصال السمعي البصري يف القارة اإلفريقية، وتوجهات 
يات والثقافات املتعلق باهلو الل التطرق إىل إشكالية املضمون ليت تواجهها، من خواسرتاتيجية هذه املنظمة حيال التحديات ا

 .وإشكاليات التمويل يف عالقتها بتشجيع اإلبداع محاية حقوق امللكية الفكريةرشيف السمعي البصري، احمللية، رقمنة األ
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يف أشغال اجتماع جلنة القيادة الثنائية حول الربنامج  2017شتنرب  27 شاركت اهليأة العليا يومأما على الصعيد األوريب، ف
برنامج " )ل جنوب املتوسطصوب حكامة دميقراطية قوية يف دو "املشرتك بني االحتاد األورويب وجملس أوروبا واململكة املغربية 

 (.II ،2015-2017 نوبج

مشرتكة يقوم االحتاد األورويب بتمويلها من  يةاسرتاتيج، مبادرة 2012جنازه سنة هذا الربنامج الذي أطلقت أشغال إيعترب 
لدميقراطية يف دول جنوب من جهة أخرى، وذلك بغية دعم اإلصالحات ا ،جهة، ويسهر جملس أوروبا على تنفيذها

 .املتوسط

، 2017 – 2015لفرتة لنشطة املشرتكة أتاح هذا اللقاء الفرصة أمام الطرفني الستعراض التقدم احملرز يف خمتلف املشاريع واأل
اهلجرة، الشباب، حماربة  مثلولوية، خاصة بالنسبة للمغرب، فرص تعاون جديدة يف جماالت ذات أمناسبة خللق  كما شكل

 .جنوب-ات جنوبالتطرف وتشجيع الشراك

ومن  على الرتبية"، وهي II نوبالثالثة كتتمة لربنامج ج باملواضيع االسرتاتيجيةمرتبطة اقرتاحات  فقدمت، اهليأة العلياأما 
احرتام قرينة "و "عالم السمعية البصريةوسائل اإلومن خالل مكافحة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف "و "خالل اإلعالم

 ".الرباءة واملساطر القضائية يف وسائل اإلعالم السمعية البصرية

نونرب  03خالل الدورة الثامنة واخلمسني الجتماع مكتب اللجنة التنفيذية للمرصد األورويب للسمعي البصري، املنعقد يوم و 
. ، اعرتافا مبسامهتها الفعلية ضمن فعاليات أنشطة اللجنةية املغرب، ممثال باهليأة العلياسرتاسبورغ، مت قبول عضو ب 2017

، بصفته العضو غري األورويب الوحيد من بني 2013للجنة التنفيذية للمرصد منذ سنة  واجلدير بالذكر أن املغرب قد انضم
والذي أصبح عضوا هبذا املركز املعين بالبحث والتحليل واإلحصاء يف اجملال السمعي البصري والسينما باالحتاد األورويب،  49

 . األبيض املتوسط لقطاع السمعي البصري يف منطقة جنوب حوض البحريويل اهتماما ملحوظا ل

لالحتاد الدويل  على التوايل، يف أشغال اجللستني السنويتني 2017و 2016سنيت ، شاركت اهليأة العليا من جهة أخرى
 بأخالقيات املهنية ،حيث َتت مناقشة مواضيع ذات صلة أساسا غينيا،و  بكل من مدغشقرللصحافة الفرنكوفونية، 
وروبا وآسيا وكندا، وافريقيا خاصة، مستندين يف ذلك اإلعالم، جبل الدول الفرنكوفونية يف أوسائل ل واالستقالل االقتصادي

 .على عدة حتليالت ودراسات حلاالت متنوعة

املعهد الدويل  كما انفتحت اهليأة العليا على جتارب وأنشطة مؤسسات ومنظمات أخرى تنتمي لسياقات خمتلفة مثل
املؤسسات ات اجلامعية ألمريكا الالتينية والكارييب، احتاد وسائل اإلعالم السمعية البصرية اآلسيوية، اإلذاعلالتصاالت، هيأة 

بعة األكادميية اجلديدة للتكوين والتدريب والتأهيل التا، "فرانس تلفزيون"جمموعة وهيأة اإلذاعة الربيطانية، اإلعالمية الكندية، 
للمؤسسة حضور بارز يف حمافل هامة عرفتها الساحة السمعية البصرية الدولية،  كما كان...  الحتاد إذاعات الدول العربية

 سنوية، مثل معرض اإلذاعة ومعرض تكنولوجيا الصورة والصوت بباريس. صارت تعقد كملتقيات
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 33موضوعاتية دراساتإصدار المحور الحادي عشر: 

، عملت اهليأة العليا على إصدار ةواجملتمعي بة وإغناء لبعض النقاشات القطاعية، ومواكيف إطار مهامها املتعلقة باملراقبة
 راز توجهات عامة خبصوصها. ، وفق مقاربة تبلور مؤشرات لتتبع مضامني مسعية بصرية معينة، هبدف إفموضوعاتية دراسات

 األعمال السينمــائيــة في الخدمـات التلفزيةأوال: 

ة يف واجب السهر على احرتام اخلدمات ينبع اهتمام اهليأة العليا مبوقع السينما يف فضائنا السمعي البصري من مهامها املتمثل
لذي مييز هذا الشكل التعبريي باعتباره االتلفزية اللتزاماهتا القانونية. يستقي هذا االنشغال مشروعيته أيضا من السياق العام 

 . ت كربى، وحتوله إىل عامل جذب حقيقي لإلعالم على اختالف تفرعاتهصناعة عاملية مبيزانيا

 اتيجية، ما يلي: املتعلق باالتصال السمعي البصري من بني أهدافه االسرت  77-03حتدد ديباجة القانون رقم 
 إشعاعه؛ وضمانلمي والتكنولوجي لألمة يف غناه وتنوعه عرب تشجيع اإلبداع الفين والع الثقايف "احلفاظ على الرتاث -
 شرية واملؤهالت الوطنية؛البصري الوطين واالعتماد باألولوية على الكفاءات الب السمعي دعم وتطوير اإلنتاج -
 العام". ة للقيام مبهام املرفقلالتصال السمعي البصري ومده مبقومات اجلودة واملنافس العمومي دعم وتطوير القطاع -

وي يتوىل، يف إطار املصلحة ق"...قطاع مسعي بصري عمومي يتوخى االرتكاز على  كما تؤكد الديباجة على أن هذا القانون
ودعم  تشجيع والرتفيه من خالل يةيات اإلعالم والثقافة والرتباملتمثلة يف االستجابة حلاج العمومي العامة، مهام املرفق

 ."اجملال هذا الوطنية العاملة يف والكفاءات مع األخذ بعني االعتبار أولوية اإلنتاج الوطين املتميزة... اإلنتاجات إبداع

يت  1لقناة الثانية" و"شركة ميدي ا-دبناء عليه، تلزم دفاتر حتمالت كل من "الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة" و"شركة صوريا
 .يف" خدماهتا التلفزية بالبث املنتظم لألعمال السينمائية

يت يف اليت تتضمن  1لثانية وميدي معطيات هتم برجمة كل من األوىل والقناة ا تقدم دراسةتبعا لذلك، أجنزت اهليأة العليا 
 دفاتر حتمالهتا التزامات بإدراج أعمال سينمائية.

 ، إىل ما يلي:  2016شهر فرباير  ةالصادر  لصت هذه الدراسةخ
، مقابل عدم التزامها ببث لوطينالتزام األوىل ببث فيلم تلفزيوين أو سينمائي مرة يف األسبوع، يف إطار اإلنتاج ا -

 أعمال سينمائية وتلفزية مغربية تعادل ضعف األعمال األجنبية؛
 قل يف األسبوع؛التزام القناة الثانية ببث فيلم تلفزيوين أو سينمائي )مطول أو قصري( مرة على األ -
برامج اخليال باللغة الفرنسية،  ، مقابل غياب% 72حضور اللهجة املغربية يف األفالم السينمائية على األوىل بنسبة  -

 لهجة املشرقية؛ل %23يف خمتلف برامج اخليال، مقابل  % 61مع اإلشارة إىل أن اللهجة املغربية مثلت 

                                                           
 www.haca.ma البوابة اإللكرتونية للهيأة العليا، املرجو زيارة تقاريرلالطالع وحتميل املعطيات التفصيلية هلذه ال  33
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، مقابل تصدر اللهجة املغربية جممل % 78حضور اللغة الفرنسية يف األفالم السينمائية على القناة الثانية بنسبة  -
 ؛% 9، متبوعة بالدارجة املشرقية حبوايل % 87سبة برامج اخليال بن

باللغة الفرنسية، مقابل تصدر اللهجة املشرقية جمموع  ،جمملهيف يت يف  1تقدمي العرض السينمائي على قناة ميدي  -
 ؛%16، والفرنسية بنسبة % 26، متبوعة باللهجة املغربية حبوايل % 40برامج اخليال بأزيد من 

العشرة اليت حققت أعلى نسب مشاهدة على األوىل، إىل اإلنتاج املغريب، مقابل تصدر املسلسالت انتماء الربامج  -
 الرتكية وباقي املسلسالت األخرى نسبة املشاهدة على القناة الثانية؛

 2007أعمال سينمائية مطولة، اثنان منها ب ثا ألول مرة، علما أن تاريخ إنتاجها يرتاوح ما بني سنيت  6بمّث األوىل  -
 يت يف أي فيلم سينمائي مغريب؛   1، مقابل عدم بث القناة الثانية وميدي 2014و

يت يف، كل واحدة على حدة، أربعة أفالم سينمائية أجنبية، تراوح تاريخ إنتاجها على  1بث القناة الثانية وميدي  -
 . 2010و 2005وما بني  2013و 2004ما بني  ،التوايل

ت التلفزية الثالث قدمت مسلسالت من جنسيات خمتلفة، حيث ركزت األوىل على املسلسالت جتدر اإلشارة إىل أن اخلدما
املغربية، مع حضور ضعيف للمسلسالت املصرية، مقابل بث القناة الثانية بشكل كبري، اإلنتاجات الرتكية واملكسيكية، مع 

عرض املسلسالت بني اإلنتاجات املشرقية يت يف، فقد توزع فيها  1حضور ضعيف لإلنتاجات املغربية. أما قناة ميدي 
 واملغربية. 

 . %12أما األفالم التلفزيونية، فسجل حضورها على األوىل والقناة الثانية فقط، ومل تتجاوز نسبتها يف أقصى احلاالت 

نسبة مشاهدة حققت لوحدها تركية مدبلجة على القناة الثانية، واستنادا لنسب املشاهدة، سجل التقرير أن أربعة مسلسالت 
 فاقت جمموع ما حققته برامج اخليال العشرة األوىل على األوىل. 

  2016تغطية الخدمات السمعية البصرية لمشروع قانون المالية لسنة ثانيا: 

اليت يعترب قانون املالية يف الدميقراطيات املعاصرة أهم عمل تشريعي سنوي تقوم به احلكومة والربملان. فهو الوثيقة األساسية 
وبقدر ما تؤثر نتائج املناقشات الربملانية خبصوصه يف مستقبل  من خالهلا تفعل احلكومة برناجمها االقتصادي واالجتماعي.

البالد االقتصادي واالجتماعي من خالل املصادقة النهائية على نفقات ومداخيل الدولة خالل سنة معينة، فإهنا تنعكس، 
للمواطن، مما جيعل هذا األخري املعين األول بتتبع كل النقاشات حول مشروع قانون املالية، بشكل مباشر، على احلياة اليومية 

 تفعيال ملبدأ الدميقراطية املواطنة والتشاركية املنصوص عليها يف الفصل األول من الدستور.

واطن بقانون املالية االتصال السمعي البصري مدعوة للقيام مبهمة تعريف املكم وظيفتها اإلعالمية، فإن خدمات وحب
ومبقتضياته والتحسيس بأمهيته سواء بالنسبة لالقتصاد الوطين )املستوى املاكرو اقتصادي( أو انعكاسه على املعيش اليومي 
للمواطن. كما أهنا مطالبة، وفقا ملبدإ التوازن بني اآلراء، بتقدمي خمتلف وجهات النظر خبصوص السياسات احلكومية املزمع 

لتغطية اإلعالمية ملسلسل مناقشة هذا املشروع )بدءا من إحالته على جملسي الربملان حىت التصويت النهائي اختاذها، فا
 عليه(، تندرج ضمن صميم اخلدمة العمومية امللقاة على عاتق وسائل االتصال السمعي البصري، خاصة العمومية منها. 



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

91 

  

حول التغطية اليت خصصتها خدمات االتصال السمعي دراسة  2016نونرب  8يف هذا الصدد، أصدرت اهليأة العليا بتاريخ 
، تاريخ تقدمي املشروع، وإىل 2015أكتوبر  20املمتدة من  ، وذلك طيلة الفرتة2016البصري ملشروع قانون املالية لسنة 

  .، أي بعد املصادقة النهائية عليه2015دجنرب  31غاية 

جم الزمين اإلمجايل الذي خّصصته جمموع اخلدمات السمعية البصرية من قسمني. يتمحور األول حول احل تتكون الدراسة
للمشروع وكذا أصناف املتدخلني فيها، بينما يستعرض القسم  احلوارية يف النشرات اإلخبارية واجملالت والربامج

 خدمات إذاعية وتلفزية، عمومية وخاصة، هلذا املشروع. 6خصائص التغطيات اليت أفردهتا  الثاين

 األول: ايف قسمه ت إليها الدراسةهم اخلالصات اليت خلصومن أ
دقيقة لتغطية  35ساعة و 44منها عمومية، حجما زمنيا بلغ  7خدمة مسعية بصرية،  20ختصيص أكثر من  -

 ؛% 64املشروع، وصلت نسبة مسامهة اخلدمات اخلاصة فيها 
استفادة الفاعلني السياسيني من نصف مدة تناول الكلمة، مع حصول املعارضة على أعلى نسبة، فيما حظي  -

 .% 4اجملتمع املدين واملواطنون بأقل حضور يف التغطيات اإلعالمية للمشروع بنسبة مل تتجاوز 

 أما القسم الثاين، فخلص إىل النتائج التالية: 
باإلطار املرجعي للمشروع،  %27تعلقت بالتدابري اجلديدة املقرتحة، و ،التغطيات موضوعمن حماور املشروع  42% -

باملعطيات الرقمية املتعلقة باملوارد اليت  %7ارتبطت مبختلف احملطات التشريعية اليت مر منها املشروع، و %18و
 باملقتضيات املتعلقة بربنامج العمل؛ %6ستعتمد عليها امليزانية، و

، مث املواقف %33، يليه االجتاه املنوِّه مبقتضيات املشروع بنسبة %42ملنتقد للمشروع بنسبة حضور االجتاه ا -
 ؛%25بنسبة احملايدة 

 تصدر البعد الوطين التغطيات املخصصة للمشروع، مقابل غياب البعدين احمللي واجلهوي؛ -
 غياب شبه تام للمواضيع املتعلقة بقضايا املرأة؛ -
 حضور ضعيف جدا للنساء؛ -
، مث األمازيغية بنسبة %24من احلجم اإلمجايل للتغطيات، تليها الفرنسية بنسبة  %63تعمال اللغة العربية يف اس -

13%. 

، تقارب 2016جتدر اإلشارة إىل أن التغطية اإلخبارية اليت أجنزهتا اخلدمات السمعية البصرية بشأن مشروع قانون مالية سنة 
ة السابقة، خصوصا على مستوى احلجم الزمين الذي استغرقته تغطية املشروعني، تلك املخصصة ملشروع السن ،إىل حد كبري

وكذا طابع املواكبة اإلخبارية، وتوزيع خمتلف املداخالت وحماور التغطيات، واألبعاد اجلغرافية، باإلضافة إىل مستوى االهتمام 
 . "النوع" ملوضوع الذي مت إيالؤه
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 2017األعمال السينمائية المغربية في الخدمات التلفزية العمومية خالل الفصل األول من سنة ثالثا: 

قنوات "األوىل" و"القناة الثانية" و"األمازيغية" و"أفالم"، على منهجية كمية مشولية )بدل  ت مهَّ اعتمدت الدراسة، اليت
منهجية العينة( هتدف إىل إبراز عدد األفالم السينمائية املغربية املبثوثة وحجمها الزمين، إىل جانب تبيان مدى جدهتا وتوقيت 

مال السينمائية املغربية اليت ت عرض يف القاعات السينمائية، بثها ولغتها وصنفها. كما مت رصد مدى حضور الدعاية لألع
وموقع النقاش حول الوضع السينمائي باملغرب يف شبكة برامج القنوات األربع، مع إعطاء صورة عن حجم املتابعة اليت 

 حتظى هبا هذه األعمال لدى املشاهد املغريب.

عمال سينمائيا خالل ثالثة أشهر، حبجم زمين بلغ حوايل  12ل من بني النتائج املستخلصة، عدم جتاوز عدد هذه األعما
أعمال،  8من جمموع برامج اخليال املبثوثة خالل نفس الفرتة. أما على مستوى توقيت البث، فإن  % 1ساعة، وبنسبة  24

 عمال سينمائيا، بثَّتها القنوات األربع ما بني الساعة التاسعة واحلادية عشر ليال. 12من بني 

من جمموع اللغات املوظفة يف هذه األعمال، مقابل  % 54هة أخرى، خلص التقرير إىل أن نسبة اللغة العربية بلغت من ج
وغلب عليها الصنف الدرامي،  2015و 2008للغة األمازيغية، كما تراوح تاريخ إنتاج هذه األعمال ما بني سنيت  % 39

 متبوعا باحلركي مث الكوميدي.

غربية يف إطار برنامج للنقاش إال على "األوىل". أما على مستوى الرتويج لألفالم املغربية املعدة للعرض ومل حتضر السينما امل
الثانية" لوصالت تروجيية خلمسة أعمال سينمائية، مقابل عدم بث القناة يف القاعات السينمائية، فسجل بث "األوىل" و"

 قنايت "األمازيغية" و"أفالم" ألية وصلة تروجيية.

 الصور النمطية القائمة على النوع من خالل اإلشهار والبرامج اإلخباريةرابعا: 

يف إطار مسامهتها يف النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني من خالل املضامني السمعية البصرية، أصدرت اهليأة العليا 
 ارية" و"من يصنع اخلرب".حتت عنوان " الصور النمطية القائمة على النوع من خالل الوصالت اإلشه دراستني

 الصور النمطية القائمة على النوع من خالل الوصالت اإلشهارية -1

النمطية القائمة  الدراسة على حتليل املضامني اإلشهارية على أساس ع دة منهجية هتدف إىل الكشف عن الصور اعتمدت
خالل شهر واحد )يوليوز وصلة إشهارية تلفزية بثت على األوىل والقناة الثانية  138على النوع واليت مت تطبيقها على 

عن طبيعة  فضال رصد ارتباط الرجال والنساء بالقطاعات واملنتوجات املروجة، تسعى هذه املقاربة إمجاال، إىل(. 2014
 شهارية.اإلالصفات واألدوار والعالقات بني اجلنسني عرب اإلرساليات 

ل كون القيم اليت تبثها الوصالت اإلشهارية املعاجلة، تعكس رؤية أبوية/ بطرريكية لوضعية الرجال والنساء أظهر التحلي
 والعالقات االجتماعية القائمة على النوع، ومن ذلك:
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  لدور التقليدي للزوجة واألم، احصر حضور املرأة أساسا يف الفضاء اخلاص )الفضاء املنزيل واحلياة العائلية( ويف
تقييماهتم النقدية. عندما يأيت و سؤولة عن راحة أفراد العائلة، واخلاضعة للدعم املادي للرجل ولنصائح اآلخرين امل

 من عند األم و/أو احلماة؛ ،التقييم من نساء أخريات، فهو يأيت عموما

 البيت، يظهر  ا يكون داخلحصر حضور الرجل عموما، بالفضاء العام )الفضاء املهين واحلياة االجتماعية(. عندم
لبيت، هو املمول، املسؤول عن عادة فاعال سلبيا يركز على نفسه )تغذيته، جريدته، برناجمه التلفزي...(. وخارج ا

 األمن والراحة املادية لألسرة؛

 رة، أو تتزود بالوقود يف من بني جمموع الوصالت اإلشهارية موضوع الدراسة، مل حيدث أن ظهرت امرأة تقود سيا
 ن، ومل حيدث أن ظهر رجل يطبخ أو يغري حفاظة رضيع.حمطة بنزي

يطة، مستقلة، تتوفر على رأي جتدر اإلشارة، إىل أن بعض الوصالت، على قلتها، تقدم النساء يف سياق تثميين )امرأة نش
ا إىل الدور التقليدي، مما حيد من خربة...(. لكن هذه املبادرات اإلجيابية سرعان ما ت كبح، يف الوصلة نفسها، بالعودة هبو 

 تأثريها.  

 الصور النمطية القائمة على النوع في البرامج اإلخبارية2-

 2015، يف نسخته لسنة 34(GMMP) العامليمشروع الرصد اإلعالمي  مسامهة اهليأة العليا يف يأيت هذا اإلصدار يف إطار
بلد، هبدف تسليط الضوء على حضور وَتثيلية النساء يف األخبار  100إىل جانب أزيد من  (1995)وهي اخلامسة منذ سنة 

 لكرتونية(، انطالقاة والتلفزة والصحافة الورقية واإلومصدر للخرب، يف شىت وسائل اإلعالم )اإلذاع مقارنة بالرجال، كموضوع
 من سؤال مركزي: "من يصنع اخلرب؟".

، وانصب 2015مارس  25هو يوم  هذا املشروع، مهت عملية التتبع يوما واحدا استنادا للمنهجية املعتمدة عامليا يف إطار
خاصة(، سبع  5عمومية و عمومية وواحدة خاصة(، ست إذاعات )واحدة 3الرصد، وطنيا، على أربع قنوات تلفزية عامة )

 جرائد ورقية وثالثة مواقع إلكرتونية.

شخصا  191ظهر من خالهلا يربورتاجا،  188فيما يلي أبرز النتائج اليت خلصت إليها عملية الرصد اليت مشلت عينة من 
 )رجاال ونساء(، باحتساب كافة الدعامات اإلعالمية:

 ؛% 80، يف حني ميثل الرجال % 20َتثل النساء  -
بل حضور ضعيف (، مقا% 60حضورا كبريا ضمن املواضيع املرتبطة بصنف "جمتمع وقانون" ) تسجل النساء -

 (؛% 5ضمن صنف "سياسة وحكم" )
 (؛% 4( أكثر من الرجال )% 13يتم ربط حضور النساء حبالتهن العائلية ) -

                                                           
34  2015-http://whomakesthenews.org/gmmpيالعامل التقرير يف وظفت اإلصدار . معطيات GMMP  .كما نشر اإلصدار ضمن التقارير الوطنية 

http://whomakesthenews.org/gmmp-2015
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من مقدمي األخبار، باحتساب كل الدعامات، يف حني ال َتثل النساء املراسالت الصحافيات  % 55َتثل النساء  -
 ؛% 37يف اإلذاعة والتلفزيون سوى 

 .% 14(، متبوعا "باقتصاد" بنسبة % 50تتطرق النساء بشكل كبري للمواضيع املرتبطة بصنف "جمتمع وقانون" ) -
م"، "علوم وصحة" و"مشاهري، فنون، وسائل إعالم ورياضة"، أما أصناف املواضيع الثالثة األخرى "سياسة وحك

 (. يف حني يأيت صنف "إجرام وعنف" يف املرتبة األخرية؛% 10فتقتسم نفس النسبة )
 (؛% 8( يف الربورتاجات اليت ينجزهنا مقارنة بالرجال )% 24تعطي النساء غالبا، موقعا مركزيا للنساء ) -
تندرج الربورتاجات اليت تويل إىل حد ما، اهتماما بالنوع ضمن صنف "جمتمع وقانون" وبنسبة أقل ضمن صنف  -

 من جمموع الروبورتاجات املعاجلة؛ % 5"اقتصاد" و"إجرام وعنف"، وذلك بنسبة 
بني اجلنسني يربز االختالف بني نسبة الربورتاجات املنجزة من طرف نساء حول مواضيع املساواة وعدم املساواة  -

وتلك املنجزة من طرف رجال، بشكل أكرب عندما يتعلق األمر بنساء؛ إذ أن الرجال ال يطرحون هذه املواضيع إال 
 إذا كانت هي نفسها حمورا مركزيا للربورتاج )مثال: مبناسبة ربورتاج حول حقوق اإلنسان(.

موضوعاتية أخرى داخلية، كآلية  دراسات الصادرة عن اهليأة العليا، مت إجناز الدراساتمن جهة أخرى، وإىل جانب هذه 
تكميلية أو داعمة يف مسلسل املعاجلة اآلنية أو االستشرافية لبعض القضايا ذات الطبيعة املركبة، نذكر منها على سبيل املثال 

 ال احلصر:

 ة باملغرب؛معاجلة القنوات األجنبية لالنتخابات العامة احمللية واجلهوي -
 حضور اجلمعيات يف اخلدمات السمعية البصرية؛ -
 ؛46-06بناء على مقتضيات القرار رقم  2015و 2012 سنيت تطور نتائج مداخالت الشخصيات العمومية بني -
 املضامني املوجهة إلعالن التماس اإلحسان العمومي؛ -
 الربامج التفاعلية الليلية يف اخلدمات اإلذاعية؛ -
 يف العرض التلفزي العمومي؛ الربامج الثقافية -
 برجمة قناة السادسة التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛ -
 ؛2016برامج الذروة يف اخلدمات التلفزية ذات الربجمة العامة خالل شهر رمضان  -
 ؛2016و 2015 من سنيت نسب املشاهدة واالستثمارات اإلشهارية خالل شهر رمضان -
 ؛2016ات الولوج املشروط برسم سنة اخلدمات السمعية البصرية ذ -
 املمارسة العقابية للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري. -
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 عشر: الحكامة الداخلية المحور الثاني

واردها البشرية وتطوير أدوات تواصلها تنمية قدرات م، حرصت اهليأة العليا على بالنظر لطبيعة املهام اليت أناطها هبا املشرع
هي وسيلة لتمكني املؤسسة من  وعملها الداخليني. وبطبيعة احلال، ليست عملية التطوير هذه هدفا يف حد ذاهتا، بقدر ما

 االضطالع على حنو أمثل، مبهامها التقنينية وأدوارها اجملتمعية.

 االرتقاء بالرأسمال البشري أوال: 

عند أواخر سنة  145مقابل ( 152) شخصا مائة واثين ومخسني، 2017بلغ عدد مستخدمي اهليأة العليا أواخر سنة 
  %.78نسبة تأطري تناهز و  سنة 40موزعني مناصفة بني الرجال والنساء، ومبتوسط أعمار يصل إىل  ،2016

 
 والنساء وحسب الفئات العمرية: توزيع مستخدمي الهيأة العليا بين الرجال 16م رسم بياني رق

 
إىل عملية التوظيف اليت  عزى هذا االرتفاعي  . 2015مقارنة بسنة  % 9كما س جلت زيادة يف عدد املناصب تقدر بنسبة 

ألساسي للمؤسسة. وقد تسىن ا، واليت تندرج يف إطار دعم املديريات املعنية بالنشاط 2017و 2016شهدهتا املؤسسة سنيت 
من  % 60) جماالت ختصصها يفللهيأة العليا من خالل هذا التوظيف، االستفادة من الكفاءات احلائزة على جتربة مثبتة 

 . (سنوات على األقل 5املستخدمني اجلدد تصل جتربتهم إىل 

20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

سنة فما فوق60من 

سنة59إىل 55من 

سنة54إىل 50من 

سنة49إىل 45من 

سنة44إىل 40من 

سنة39إىل 35من 

سنة34إىل 30من 

سنة29إىل 25من 

سنة24إىل 20من 

رجال نساء
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التنظيمي تدقيق الاليت أسفر عنها  35بإعمال اخلالصات 2016و 2015اهليأة العليا خالل سنيت  من جهة أخرى، قامت
 تفعيل عملية التدبري التوقعي للوظائف والكفاءات.  2016املنجز بغرض حتديث هياكلها. وقد عرفت سنة 

ختاذ القرارات لضمان اإلدارة اأتاح هذا النظام للهيأة العليا إمكانية احلصول على آليات حديثة وعلمية من شأهنا دعم 
، حىت يتسىن هلا اإلسهام على النحو الفعالة لرأمساهلا البشري. كما ساعدها على توفري الظروف املالئمة لكل الفئات املهنية

 ا االسرتاتيجية. األفضل يف مهام املؤسسة ومشاريعه

 الوصول إىل هدفني رئيسني: يف هذا اإلطار، أجريت عملية تشخيص لتنظيم اهليأة العليا وتدبري مواردها البشرية بغية
اخل اهليأة العليا، موزعة مهنة د 17مكن هذا التصميم من حتديد ت املهنية، كفاءات مهنية ووظيفية، خمطط الفئا -

 ؛فئات مهنية 5على 
ذ يعد أداة لتوزيع إ وف العمل املقررة من طرف املؤسسة؛بتحديد ظر دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يسمح  -

 املهام واملسؤوليات، وكذا مرجعا لتحديد الشروط املتعلقة بالكفاءات. 

شحني ات املر جعي حيدد مهار ، وكان مبثابة إطار مر 2017و 2016 يتوقد مت تنفيذ الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات سن
 للتوظيف خالل السنة نفسها. 

ديدة وتطوير كفاءاهتم، جيف إطار جهودها الرامية إىل حتديث منظومتها وَتكني موظفيها من اكتساب تقنيات ومعارف 
ري تطوير قدرات رأمساهلا البشل، اخنرطت اهليأة العليا يف ورش حتوالت وتطورات القطاعفرضها اليت تالتحديات وملواجهة 

 ومهاراته املهنية والسلوكية. 

دمني والتمكن من تلبيتها من أجل معرفة احتياجات التكوين لدى خمتلف فئات املستخ 2017للتكوين سنة دراسة أ جنزت 
ورات استكمال دمع  توفري دورات تكوينية "خاصة"، 2017مت سنة  عن طريق استهداف دورات تكوينية مالئمة، حيث

  .2016أخرى أ طلقت سنة 

 

 

 

 

                                                           
تدبري املعلومايت و التدبري  ،ريع املتعلقة بتوصيات هتم أساسااهليأة العليا إهناء جمموعة من املشا سجلت، الذكوريف إطار تنفيذ التوصيات املنصوص عليها يف التقرير النهائي للتدقيق   35

تصميم ووضع من جهة، و  وسريتها املعلوماتتداول ضمان سالمة و  يهلإولوج لتحسني الاخلاص باهليأة العليا  توثيق النظام املعلومايتاملوارد البشرية. تتمثل هذه اإلجنازات يف العمل على 
 من جهة أخرى. ،تفعيل عملية التدبري التوقعي للوظائف والكفاءاتمع  نظام جديد لتقييم األداءات
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 2017و 2016: معطيات كمية تتعلق ببرنامج التكوين خالل سنتي 20جدول رقم 
 2017سنة  2016سنة  مؤشرات

 49 23 عدد دورات التكوين املنظمة
 116 112 عدد املستفيدين
 77 87 عدد أيام التكوين
 427 209 عدد املشاركني

تقييم -اللغات -اإلدارة املالية -التسيري موضوع الدورات
 األداء

 -تطوير املهارات -املعلوميات -التسيري
السياسات  –التعددية  -املالية -تقييم األداء

 العمومية

 .%90 نسبة ناهزية واحدة على األقل، مبعدل حضور مستخدمني من دورة تكوين 110يف هذا السياق، استفاد أزيد من 

 إىل أربعة جماالت:  2017و 2016تطرقت الدورات التكوينية لسنيت 
 دورات التسيري: تتكون أساسا من برامج تكوينية حول نظام جديد لتقييم األداء؛ -
 جنليزية لفائدة خمتلف املستويات؛حتتوي على دورات لتعلم اللغة اإل دورات اللغات: -
املايل، اإلطار املرجعي، دورات تقنية: تتكون من برامج تكوين متعلقة باجلانب التقين لكل مهنة على حدة )التحليل  -

 ضريبية األجور، ...(.
 دورات حول املعلوميات. -

 
 : تصنيف الدورات التكوينية حسب الموضوع17رسم بياني رقم 

 
تظاهرة تتعلق جلها مبواضيع ذات راهنية  35يف أزيد من  أطرها ومسؤوليهاكما حرصت اهليأة العليا على ضمان مشاركة 

 .خاصة مبجال االتصال السمعي البصري
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: توزيع الندوات والتظاهرات التي شارك فيها أطر ومسؤولو الهيأة العليا حسب مواضيعها خالل سنتي 18رسم بياني رقم 
 2017و 2016

 
 

 االتصال الداخلي والتوثيقثانيا: 

 االتصال الداخلي1- 

أداة للحكامة واالنسجام العام والشامل للمستخدمني مع اسرتاتيجية ك  التصال الداخليتكريسا لألمهية املتميزة اليت توليها ل
تعتمد اهليأة العليا لتحسني عملية نقل املعلومات داخل املؤسسة  ،دعامة لديناميتها التشغيلية والثقافية الداخليةكاملؤسسة و 

إلخبار كل مستخدميها، كيفما كانت اختصاصاهتم )مهندسني وتقنيني ومراقبني ومستخدمي  على خمتلف السبل والوسائل
 الوطين والدويل، عموما. باحلقل املؤسسايتو  خصوصا، املؤسسة،مبهام وأنشطة ذات الصلة التنفيذ...(، باملستجدات 

 الشبكة الداخلية  .أ

تعمل الشبكة الداخلية، املطورة داخل اهليأة العليا، على تسهيل احلصول على وثائق متنوعة ونصوص مرجعية جلميع 
 . بشكل مرن وشفاف هممن أجل تيسري عمل، الصالحيات املخولة هلممستخدميها، حسب 
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اإلشهار التكنولوجيات احلديثة صورة املرأة التنوع
حقوق اإلنسان حرية التعبري والولوج إىل املعلومة األعمال االجتماعية التسيري
الرتبية التعاون الدويل األرشيف مواضيع أخرى
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 القارئات اإللكترونية .ب

اتصال عامة، تنفيذا لسياسة "صفر ورقة" اليت تقودها املؤسسة. ويتيح لكرتونية لتكون وسيلة اختيار وضع القارئات الفردية اإل مت
خصائص  إىل جانب ،تتجلى يف إمكانية نقل مكتبة وثائق العمل بأكملها ،خاصية إضافية على املستوى الوظيفي ااستعماهل
 أخرى.

 اإللكترونيةبوابة ال .ج

وإصدارات قانونية. كما تضم املراجع التشريعية والتنظيمية  تتميز بوظائف عديدة تشمل أساسا جوانب تقريرية وتشاركية وعملية
الوطنية اخلاصة بالتقنني السمعي البصري )القوانني ودفاتر التحمالت وقرارات اجمللس األعلى...(، فضال عن جمموع البالغات 

 وتقارير املؤسسة ودراساهتا املوضوعاتية.

 شاشات العرض .د

ورقات  حيث تقدمتعترب شاشات العرض املوضوعة يف مدخل اهليأة العليا وممراهتا، مماثلة أيضا جملموع األدوات املذكورة سالفا، 
علومات خاصة باملوارد البشرية ومذكرات داخلية تبني انعقاد لقاءات باهليأة العليا، عالوة على املعلومات متأطريية أو توجيهية و 
 األعمال االجتماعية واإلعالنات...(.املرتبطة باخلدمات )

 التوثيق2- 

يف وضع املعلومات اليت من شأهنا التعريف بأنشطة املؤسسة وقراراهتا رهن إشارة كافة التوثيق والنشر وحدة مثل مهمة تت
للتوثيق واإلخبار يفيد أطر ومدراء اهليأة العليا  تعد هذه الوحدة مركزامستخدمي اهليأة العليا، وذلك عرب خمتلف أنواع الوسائط. 

كما يعمل بتعاون وثيق مع خمتلف مديريات اهليأة العليا   ،وكذا مستخِدمني خارجيني )من بينهم باحثون، إعالميون، طلبة...(
أيضا بإعداد  دةوحقوم التمن أجل معرفة واستيعاب حاجياهتم من حيث املعلومات واألخبار، وكذا حتسني ومالءمة خدماته. و 

  وتطوير برامج توثيقية متخصصة.
سواء منها املكتوبة أو املنشورة يف وسائل االتصال احلديثة )مواقع التواصل االجتماعي،  تعترب القراءة يف الصحف ،يف هذا السياق

 : مصدرا مساعدا على ،مدونات...(
 ؛ذات الصلة مبجال االتصال السمعي البصري إجناز تقرير يومي عن القراءة يف عناوين الصحف -
 إعداد بيان رصد أسبوعي انطالقا من نظام لإلنذار؛ -
 إعداد ملفات موضوعاتية دورية تتعلق مبهام وأنشطة اهليأة العليا؛ -
النوع، اجلمهور إعداد ملخص بطلب من اجمللس األعلى أو من املديرية العامة للمقاالت اليت تتطرق ملوضوع معني ) -

 نسان، ذوي االحتياجات اخلاصة...(.شئ، حقوق اإلالنا
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على اإلخبار فقط، بل تعترب أوال وقبل كل شيء، أداة ووسيلة ال تقوم القراءة يف عناوين الصحف  در اإلشارة إىل أنجت
  يف إطار املهام املنوطة باملؤسسة. لإلنذار

منها نشرت باللغة  526مقاال،  981، بلغ عدد املقاالت اليت تطرقت إىل أنشطة اهليأة العليا 2017و 2016خالل سنيت 
 باللغة الفرنسية. 462العربية و

 توزعت هذه املقاالت حسب املواضيع التالية:  
 السمعي البصري؛االتصال قانون  -
 التعددية السياسية/ االنتخابات؛ -
 اخلاصة؛الذكرى العاشرة النطالق اإلذاعات  -
 اإلشهار وصورة املرأة يف اإلعالم؛ -
 األرشيف السمعي البصري؛ -
 مشروع قانون املالية؛ -
 ؛(22الدورة الثانية والعشرون ملؤَتر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ )كوب  -
 ؛اجلزاءات املتضمنة يف قرارات اجمللس األعلى -
 الربجمة الرمضانية. -

 
 2017و 2016بين سنتي التي تطرقت إلى "الخدمات التلفزية" الصحفية  المقاالت: توزيع عدد 19رسم بياني رقم 
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 2016التي تطرقت إلى "الخدمات اإلذاعية العمومية" بين سنتي الصحفية : توزيع عدد المقاالت 20رسم بياني رقم 
 2017و

 
 

 2016التي تطرقت إلى "الخدمات اإلذاعية الخاصة" بين سنتي الصحفية : توزيع عدد المقاالت 21رسم بياني رقم 
 2017و

 
 

 

34

19

5
3

5
7

3 2
0

10

20

30

40

ميإذاعة حممد السادس للقرآن الكر  األذاعات الوطنية واجلهوية إذاعة دوزمي اإلذاعة األمازيغية

2016 2017

37 35
29

24 24
17 16

8 8
46 7

61

6 4 3 3 2

27

2 5

0
10
20
30
40
50
60
70

يك
النت

 أط
ديو

را

ف إم
ى إ

شذ

ديو
د را

مي

ف إم
إم إ

رس
و ما

رادي

وات
أص

ديو
ت را

هي

ديو
ب را

كا

وس
و بل

رادي دي
مي

1 دينة
م

ديو
س را

لوك

2016 2017



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

103 

  

 2016: توزيع عدد المقاالت الصحفية حسب الموضوع ولغة اإلصدار خالل سنة 22رسم بياني رقم 

 
 

 2017: توزيع عدد المقاالت الصحفية حسب الموضوع ولغة اإلصدار خالل سنة 23رسم بياني رقم 

 
كما جيمع بيان رصد األخبار األسبوعي مجلة من مقاالت متعلقة باألخبار الدولية اخلاصة بالقطاع السمعي البصري. يتم 
اقتباس هذه األخبار أساسا من مواقع االنرتنيت املتخصصة يف االتصال السمعي البصري وعرب اإلنذارت اليت يرسلها موقع 

 .(..املستجدات وبيانات إحصائية وتظاهرات وآخر اإلصدارات.غوغل )أخبار على االنرتنيت وآخر 

   تعطى األولوية للمقاالت املرتبطة بأنشطة هيئات التقنني اليت جتمع بينها وبني اهليأة العليا روابط تعاون متينة ووثيقة.
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 التطوير المعلوماتي ثالثا:

لكرتوين على مراسالهتا الرمسية مع متعهدي االتصال السمعي البصري، أطلقت اهليأة العليا مشروعا يف إطار إضفاء الطابع اإل
بتعبئتها عرب بوابة هيأة التقنني. يشمل هذا التطبيق نظاما ماليا  املتعهدونلتطوير منصات آمنة )توثيق آمن ومشفر(، يقوم 

 آخر تقنيا ونظاما خاصا بالربجمة.و 

احلكامة الداخلية، ابتكرت اهليأة العليا بوسائلها اخلاصة تطبيقا تفاعليا خمصصا جلدولة اإلجازات واألذون لتطوير آليات 
هبذا  املهنية والشخصية، إضافة إىل التنقالت. كما تسمح املؤسسة ملستخدميها بإدخال املعلومات املتعلقة بطلباهتم

 إلكرتونيا. اخلصوص،

ها، مما يا عملية متابعة امللفات املودعة إليها ابتداء من اعتماد القرارات إىل حني إصدار عالوة على ذلك، تسهل اهليأة العل
 لكرتوين على جزء من القسم اإلداري للهيأة العليا.ميكن من إضفاء الطابع اإل

ل بني املنسقني ويف إطار تطوير وسائل االتصال الداخلية، َتت بلورة شبكة داخلية مبديرية املعلوميات لتسهيل توزيع األعما
وتيسري تبادل املعلومات بشكل سلس، إذ أنه صمم خصيصا حسب كل مستخدم ووظيفته. كما تتيح هذه املنصة 
ملستخدمي اهليأة العليا الولوج إىل منتدى خمصص للمناقشة، وَتكنهم من االطالع على أنشطة مجعية األعمال االجتماعية 

ت املؤسسة والدراسات اليت تنجزها، فضال عن أجندات الدورات التكوينية وعلى جمموعة من الوثائق املتعلقة مبستجدا
كما مت   ...،HMSوكذلك الدراسات املنجزة من طرف أطر اهليأة العليا، وجدول أعمال دورات التدريب، نظام  املربجمة،

 .Outlook 2013التحول حنو خدمة الرسائل الداخلية 

حيث شرعت يف استعمال التطبيق شيف السمعي البصري للهيأة العليا، ملشروع األر من جهة أخرى، َتت االنطالقة الفعلية 
كما مت إعداد ورقة تقدميية ،  املعلومايت املتعلق بتدبري واستغالل األرشيف السمعي البصري بوصف وفهرسة عينة من الربامج

رات اخلاصة بالنوع، َتاشيا مع املشروع الذي مت للنظام املعلومايت املزمع تطويره من أجل تكييف نظام التتبع احلايل مع املؤش
 .واملساواة بني الرجال والنساء" السمعي البصري حرية االتصال" حتت عنوانمبقر اهليأة العليا،  2017يونيو  20تقدميه يوم 

لكرتوين، وذلك قصد إدخال ة العليا بإعادة تصميم موقعها اإليف إطار تطوير وسائل االتصال اخلارجية، قامت اهليأو 
تعديالت على واجهتها املرئية مع حتسني إطارها املرجعي وآليات تفاعلها. كما أضيفت وظائف عديدة على املنصة اجلديدة، 

، واالستمارة اخلاصة بوضع الشكايات اخلاصة خبرق أجهزة ومتعهدي االتصال للمتعهدينمن أمهها الفضاء املهين املخصص 
لقوانني أو األنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري، وكذا بطلبات بث بيان حقيقة أو السمعي البصري ل

 جواب.
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 خاتمة

تصدير هذا التقرير، بعض اجملاالت  املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا، الواردة يف 11-15 رقم من القانون 29حتدد املادة 
 2017و 2016رها ألنشطة سنيت تعني أن يتطرق إليها، وهو املقتضى الذي عملت اهليأة العليا على أجرأته يف تقريياليت 

 من خالل مدخلني متكاملني، روحا ومبىن.

  أوهلما مدخل مباشر/صريح من خالل استعراض األنشطة املؤسسية يف بعض اجملاالت اليت تشري إليها املادة
الفرتة موضوع التقرير، على غرار التعددية، أخالقيات املهنة، اإلشهار والشكايات وغري  املذكورة، املنجزة داخل

 100، ما جمموعه 2017-2016، حيث بلغ عدد قرارات اجمللس األعلى هبذا اخلصوص، خالل الفرتة ذلك
  ؛36قرار

  اهتا وتراكمها ودالالهتا منطلقوثانيهما مدخل غري مباشر/ضمين َتثله التوجهات اليت يعكسها جممل األنشطة يف
منيا، عالوة على كوهنا مرتبطة ضغري احملصورة بالضرورة باملعطى الزمين الذي يؤطر هذا التقرير، مما جيعلها تؤسس 

 حباالت أو بوضعيات آنية، القرتاحات تتوخى االرتقاء باملمارسة السمعية البصرية.

ستجدات تعديل اإلطار القانوين مرف، يندرج مثال تفاعل هذا التقرير مع يف هذا اإلطار، وجتاوزا للمنطق الكرونولوجي الص
كان ،  2016إال عند هناية سنة  لكل من االتصال السمعي البصري واهليأة العليا. فلكون هذا األخري مل يدخل حيز التنفيذ

ين صورة عامة عن تفعيل أيضا، بشكل يتيح، قدر اإلمكان، تكو  2017من الطبيعي أن ميتد التقرير ليشمل أنشطة سنة 
املشروع قبلة، على غرار بدورها، ستجد هلا امتدادات يف التقارير امل 2017هذه املستجدات. كما أن بعض أنشطة سنة 

إىل وضع نظام  لبصري، الراميااهليكلي الذي أطلقته اهليأة العليا منذ مدة بتفاعل وتوافق مع متعهدي االتصال السمعي 
لواردة يف دفاتر حتمالهتم، امعلومايت يسمح بتجميع بيانات ومعلومات دقيقة وذات مصداقية خبصوص تفعيلهم لاللتزامات 

ونية وإكراهات واقع القطاع الذي مبا فيها تلك املتعلقة باإلنتاج السمعي البصري، مع األخذ بعني االعتبار الشروط القان
 ة أخرى. ير وإعادة اهليكلة، من جهة، ومتطلبات التطوير والتنمية، من جهميزج بني متطلبات التحر 

سق إىل التجميع امليكانيكي مل ين 2017و 2016استنادا ملا سبق، ميكن القول إن تقرير أنشطة اهليأة العليا برسم سنيت 
وة على أمهية الطابع احليوي للعامل عاللألنشطة دون فكرة/أفكار قائدة؛ إذ أن مراعاة التكامل بني املدخلني املشار إليهما، 

 مة من حيث التصور واألفق.الزمين يف مقاربة اجملاالت ذات الطبيعة املركبة، أتاح قدر اإلمكان، تقدمي أنشطة منسج

 
 

 

                                                           
  .2017-2016: جمموع قرارات اجمللس األعلىلالتصال السمعي البصري خالل سنيت  6ملحق رقم   36
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 1رقم ملحق 
 مجموع الخدمات اإلذاعية والتلفزية

 السمعي البصري الوطنيالمكونة للمشهد 
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 صري الوطنيمجموع الخدمات اإلذاعية والتلفزية المكونة للمشهد السمعي الب :1رقم ملحق 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات التلفزية التي تقدمها الشركتان الوطنيتان لالتصال السمعي البصري العمومي
 طبيعة البث

 الهوية البرامجية
الخدمة 
 التلفزية

أرضي  المتعهد
 تناظري

 فضائي أرضي رقمي

X X X األوىل عامة 

الشركة 
الوطنية 
لإلذاعة 
 والتلفزة

- X X )الرياضية موضوعاتية )قناة رياضية 

- X X 
 واملعرفةموضوعاتية )قناة للثقافة 

 (والرتفيه والرتبية
 الثقافية

- X X املغربية إخبارية عامة 
- X X )السادسة موضوعاتية )قناة دينية 
- X - )أفالم موضوعاتية )قناة للسينما والفرجة 
- X X األمازيغية عامة 
- X X قناة العيون هويةج عامة 

- X X 2 عامةM  صورياد القناة
 الثانية
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 الخدمات اإلذاعية التي تقدمها الشركتان الوطنيتان لالتصال السمعي البصري العمومي

البرامجيةالهوية  مدة البث اليومي اإلذاعية ةالخدم   المتعهد 

ساعة 24  اإلذاعة الوطنية عامة، ناطقة أساسا بالعربية 

الشركة الوطنية 
 لإلذاعة والتلفزة

ساعة 24  اإلذاعة األمازيغية عامة، ناطقة أساسا باألمازيغية 
ساعة 24 األجنبية منفتحة على الثقافاتعامة،   الدولية الرباط إذاعة   
ساعة 24 دينيةذاعة موضوعاتية، إ   إذاعة حممد السادس 

 احملطات اجلهوية حمطات للقرب )انظر اجلدول أسفله(

ساعة 24  صورياد القناة الثانية راديو دوزمي عامة 
 

 لمحطات الجهوية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةا
 ساعات البث

 المحطات الجهوية
 من إلى

24h الدار البيضاء 

24h أكادير 

24h مكناس 

24h وجدة 

14h 08h تطوان 

14h 08h طنجة 

14h 08h مراكش 

14h 08h فاس 

14h 08h الداخلة 

01h 19h العيون 

19h 14h الحسيمة 
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 الخواص اإلذاعية التي يقدمها متعهدو االتصال السمعي البصريو  التلفزية الخدمات

 المتعهد الخدمة الهوية البرامجية
عامة، تغلب عليها الربامج اإلخبارية وبرامج املعرفة 

يت يف 1ميدي  والثقافة تي في 1ميدي    

1ميدي  عامة شركة إذاعة البحر األبيض  
 المتوسط الدولية

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

  اقتصاد وجمتمع
 أصوات

 
لإلذاعة والبثشركة المغربية   

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

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

 برجمة جهوية للقرب

ازا إف إمك  
 إم إف إم سايس
 إم إف إم سوس
 إم إف إم أطلس

 إذاعة وتلفزةشركة إم.إف.إم 

 برجمة جهوية للقرب

 راديو بلوس أكادير
 راديو بلوس مراكش

 راديو بلوس الدار البيضاء
 راديو بلوس فاس

 شركة راديو بلوس

(والفالحة موضوعاتية )العامل القروي إف إم امدين   
الشركة الخاصة لالتصال 

 والترفيه

(واحلياة اجلمعوية موضوعاتية )الوساطة  ميد راديو 
االتصال السمعي شركة 

 البصري الدولية
(رياضية)موضوعاتية 20شركة راديو  راديو مارس   

(، األدب والثقافةموضوعاتية )الصناعة التقليدية  شركة راديو فاي لوكس راديو 

 



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

111 

  

 والخدمات حسب الطلب مشروطال ولوجال ذات خدماتال
 الخدمة حامل اإلذن

MAROC TELECOM 
TV via ADSL 

TV sur Mobile 
Bein Sports Connect 

MEDI TELECOM Orange Films et Series 
Bein For Trade General & Distribution Bein Sports 

Iflix Maghreb Iflix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 2017و 2016 سنتي برسم تقرير عن أنشطة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 

112 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 2ملحق رقم 
 النتائج العامة لبيانات التعددية

 2017و 2016خالل سنتي  
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ملحق 
رقم 

2:
 

 
النتائج العامة لبيانات التعددية خالل سنتي 

2016
و 

2017
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 2017و   2016للقطاع العمومي خالل السنتين  توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في النشرات اإلخبارية

 المجموع الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2016 07:36:46 05:06:20 01:52:39 14:35:45 
2017 05:17:40 04:03:29 02:02:23 11:23:32 

 
 2017و 2016خالل السنتين  للقطاع الخاص توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في النشرات اإلخبارية

 المجموع الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2016 12:29:39 10:36:05 00:47:00 23:52:44 
2017 10:16:17 08:22:52 00:38:23 19:17:32 

 
 2016توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في النشرات اإلخبارية للقطاع العمومي خالل السنتين 

 2017و

 السنة
 رجال نساء

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2016 13:44:20 14% 85:57:23 86% 99:41:43 
2017 09:46:24 10% 86:03:25 90% 95:49:49 

 
 2016توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في النشرات اإلخبارية للقطاع الخاص خالل السنتين 

 2017و

 السنة
 رجال نساء

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2016 08:42:41 11% 70:25:18 89% 79:07:59 
2017 04:39:21 7% 59:03:16 93% 63:42:37 
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 2017و   2016 للقطاع العمومي خالل السنتين توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في المجالت اإلخبارية

 المجموع الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2016 16:25:46 10:20:10 03:42:24 30:28:20 
2017 13:46:26 06:48:42 02:26:18 23:01:26 

 
 2017و 2016للقطاع الخاص خالل السنتين  توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين في المجالت اإلخبارية

 المجموع الغرف المهنية المنظمات المهنية المنظمات النقابية السنة
2016 51:22:32 66:40:04 06:49:50 124:52:26 
2017 47:43:48 59:31:36 04:16:10 111:31:34 

 
 2016توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في المجالت اإلخبارية للقطاع العمومي خالل السنتين 

 2017و

 السنة
 رجال نساء

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2016 29:32:28 17% 145:35:20 83% 175:07:48 
2017 11:39:10 10% 99:26:29 90% 111:05:39 

 
 2016توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب الجنس في المجالت اإلخبارية للقطاع الخاص خالل السنتين 

 2017و

 السنة
 رجال نساء

 المجموع
 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

2016 53:03:37 13% 352:26:14 87% 405:29:51 
2017 32:22:32 11% 264:43:11 89% 297:05:43 
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 3ملحق رقم 

 مراحل معالجة الشكايات داخل 
 الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
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ملحق رقم 
3:

 

 مراحل معالجة الشكايات داخل الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
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 4ملحق رقم 

التصال توضيحية لهيكلة قرار المجلس األعلى لخطاطة 
المتعلق بضمان التعددية  33.16السمعي البصري رقم 

السياسية في خدمات االتصال السمعي البصري خالل 
 2016االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
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ملحق رقم 
4:

 
س األعلى لالتصال السمعي 

خطاطة توضيحية لهيكلة قرار المجل
البصري رقم 

16
-

33 
المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات االتصال السمعي البصري 

خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
2016
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 5ملحق رقم 

 HMSورقة تعريفية بنظام 
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ملحق رقم 
ورقة تعريفية بنظام  5

H
M
S
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 6ملحق رقم 
 مجموع قرارات المجلس األعلى

 لالتصال السمعي البصري  
 2017و 2016خالل سنتي 
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 6ملحق رقم 
 2017و 2016خالل سنتي  لالتصال السمعي البصري مجموع قرارات المجلس األعلى

 
 إبداء الرأي

 بشأن مقرتح القانون  2016ماي  19الصادر يف  01.16   رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛77.03الوارد من رئيس جملس النواب واملتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم 

  املتعلق بالطلب الوارد  2017يوليوز  27الصادر يف  01.17رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 م لتفعيل مشروع القناة الربملانية.من رئيس جملس النواب بشأن اخليارات املمكنة خبصوص اإلطار القانوين املالئ

 
 مساطر التقنين

  املتعلق بإحداث مسطرة  2017يناير  19الصادر يف  04.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية؛ 

  القاضي باعتماد املسطرة  2017يناير  25الصادر يف  05.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 املتعلقة باألذون؛

  خبصوص مسطرة  2017مارس 02الصادر يف  07.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 الشكايات.

 
 القرارات المعيارية

  املتعلق بضمان التعددية  2016يوليوز  21الصادر يف  33.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛2016السياسية يف خدمات االتصال السمعي البصري خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

  بإصدار توصية بشأن 2017يونيو  15الصادر يف  14.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم ،
 الربامج الصحية يف اخلدمات السمعية البصرية؛

  بشأن احرتام مبدأ قرينة  2017نونرب  21الصادر يف  42.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية.
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 االتصال اإلشهاري
  بشأن شروط إدراج  2016أكتوبر  26الصادر يف  56.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 القناة الثانية"؛-اإلشهار من طرف شركة "صورياد
  بشأن شروط إدراج  2016أكتوبر  26الصادر يف  55.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 اإلشهار من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛
  املتعلق بسلسلة "دار  2016يونيو  23ادر يف الص 27.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 الضمانة" اليت تبثها الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛
  املتعلق بربنامج " 2016فرباير  11الصادر يف  05.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقمMars 

Champion’s  ؛20" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية التابعة لشركة "راديو" 
  بشأن شروط إدراج  2017دجنرب  07الصادر يف  43.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 القناة الثانية؛-اإلشهار من طرف شركة "صورياد
  املتعلق بربنامج "أنت  2017يوليوز 12الصادر يف  19.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

  اخلدمة اإلذاعية "ميدينا إف إم" التابعة للشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه. وزهرك مع شهرك" الذي تبثه
 

 األخالقيات
  املتعلق باحرتام التعددية  2016أكتوبر  13الصادر يف  51.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 ؛2016السياسية من قبل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
  املتعلق بربنامج "حريتك  2016أكتوبر  13الصادر يف  50.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 على أطلنتيك" الذي تبثه "إيكو ميديا"؛
  املتعلق حبلقة إذاعية  2016أكتوبر  13الصادر يف  49.16ار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم قر

 "؛Audiovisuelle internationaleخاصة بثتها شركة "
  املتعلق بربنامج "صباح  2016أكتوبر  13الصادر يف  48.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 اخلري يا بالدي" الذي تبثه شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
  املتعلق بربنامج "مسري  2016أكتوبر  13الصادر يف  47.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 الليل" الذي تبثه شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
  املتعلق بربنامج "ضيف  2016أكتوبر  13الصادر يف  46.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 األوىل" الذي تبثه الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛
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  املتعلق بربنامج "بقلب  2016أكتوبر  13الصادر يف  45.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 الشركة املغربية لإلذاعة والبث؛ ي تبثهمفتوح" الذ

  املتعلق بربنامج "بكل  2016أكتوبر  13الصادر يف  44.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛Audiovisuelle internationaleوضوح" الذي تبثه شركة "

  املتعلق بربنامج "بكل  2016بر أكتو  13الصادر يف  43.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛Audiovisuelle internationaleوضوح" الذي تبثه شركة "

  املتعلق بربنامج "موانسني  2016شتنرب  22الصادر يف  41.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 مع عالء الدين" الذي تبثه شركة "راديو بلوس"؛

  املتعلق بربنامج "بيت  2016شتنرب  08الصادر يف  38.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 سعيد" الذي تبثه شركة "راديو بلوس"؛

  اللة »املتعلق بربنامج  2016شتنرب  08الصادر يف  37.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 إم إذاعة وتلفزة"؛ فاطمة" الذي تبثه شركة "إم إف

  املتعلق بربنامج "قصص  2016ماي  19الصادر يف  24.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 القناة الثانية"؛-إنسانية" الذي تبثه شركة "صورياد

  د املتعلق بربنامج "أوال 2016مارس  15الصادر يف  14.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 البالد" الذي تبثه الشركة املغربية لإلذاعة والبث"؛

  املتعلق بربنامج "دين  2016الصادر يف فاتح مارس  07.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ودنيا" الذي بثته شركة "شذى راديو"؛

  املتعلق بربنامج "اجلورنال  2016فرباير  11الصادر يف  04.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 القناة الثانية"؛-االجتماعي" الذي تبثه شركة "صورياد

 املتعلق بالنشرتني  2017دجنرب  07الصادر يف  45.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 القناة الثانية".-اللتني بثتهما شركة شركة "صورياد 2017شتنرب  2اإلخباريتني املسائيتني، ليوم 

 املتعلق بربنامج "دين  2017نونرب  09الصادر يف  38.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 ودنيا" الذي تبثه شركة "شدى راديو"؛

 ملتعلق بربنامج "بكل ا 2017نونرب 09الصادر يف  39.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 "؛"Audiovisuelle Internationale"وضوح" الذي تبثه شركة 
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 املتعلق بالنشرات  2017يوليوز  11الصادر يف  16.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
ابعتان للشركة اليت بثتها اخلدمتان التلفزيتان "األوىل" و"األمازيغية" الت 2017ماي  28و 27اإلخبارية ليومي 

 الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛
 املتعلق بالنشرات  2017يوليوز  11الصادر يف  17.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري

 يت يف"؛ 1اليت بثتها شركة "ميدي  2017ماي  28و 27اإلخبارية ليومي 
  املتعلق بربنامج "مع  2017يوليوز 11الصادر يف  18.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 "؛Audiovisuelle Internationaleاحمللل" الذي تبثه شركة "
  املتعلق بربنامج "استشارة  2017مارس  30الصادر يف  12.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 فقهية" الذي تبثه شركة "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة"؛
 املتعلق بربنامج "مسري  2017فرباير  01الصادر يف  06.17س األعلى لالتصال السمعي البصري رقم قرار اجملل

 الليل" الذي تبثه شركة "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة"؛ 
  املتعلق بربنامج "انت  2017يناير  09الصادر يف  02.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 ماشي بوحدك" الذي تبثه شبكة اخلدمات اإلذاعية التابعة لشركة "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة".  
 

 تغطية المساطر القضائية
  املتعلق بنشرة الظهرية  2016يونيو  23الصادر يف  26.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 ؛ "يت يف 1الذي بثتها شركة "ميدي  2016فرباير  02اإلخبارية ليوم 
  املتعلق بنشرة األخبار  2016يونيو  23الصادر يف  25.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 القناة الثانية"؛-الذي بثتها شركة "صورياد 2016املسائية باللغة العربية ليوم فاتح فرباير 
  املتعلق بربنامج "مسرح  2016مارس  15الصادر يف  13.16البصري رقم قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي

 ؛يت يف" 1اجلرمية" الذي ثبته شركة "ميدي 
  املتعلق بربنامج "مسرح  2016يناير  07الصادر يف  02.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 ؛يت يف" 1اجلرمية" الذي ثبته شركة "ميدي 
  املتعلق بربنامج "منرب  2016يناير  07الصادر يف  01.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 املدينة" الذي ثبته شركة "راديو بلوس".
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 حق الرد
  ن طلب حق الرد بشأ 2016 يناير 20 الصادر يف 03.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 األصالة واملعاصرة.الوارد من حزب 
 
 37الشكايات

  تعلق بربنامج "أصداء امل 2016نونرب  24 الصادر يف 59.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ذاعة والتلفزة؛املالعب" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "طنجة اجلهوية" التابعة للشركة الوطنية لإل

  تعلق بربنامج "العلما امل 2016شتنرب  08الصادر يف  40.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛20ديال مارس" الذي تبثه شركة "راديو 

  تعلق بربنامج امل 2016شتنرب  08الصادر يف  39.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
"Morning de Momo شركة "هيت راديو"؛" الذي تبثه 

 علق بالنشرة اإلخبارية املت 2017شتنرب 06الصادر يف  31.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 ؛"لقناة الثانيةا-اليت بثتها شركة "صورياد 2017مارس  11ليوم 

 تعلق بربنامج "العلماء امل 2017يوليوز  12الصادر يف  20.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 "؛20ديال مارس " الذي تبته شركة "راديو 

  علق بربنامج املت 2017مارس  13الصادر يف  10.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
"Dessous des cartesالذي بثته اخلدمة اإلذاعية "لوكس راديو"؛ " 

 تعلق بربنامج "صباحيات امل 2017يناير  18الصادر يف  01.17رقم  قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
2Mلقناة الثانية". ا-" الذي تبثه اخلدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد 

 
 األذون
  ي مبنح إذن القاض 2016غشت  04الصادر يف  35.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

ملغرب" اعرب شبكة االتصاالت املتنقلة لفائدة شركة "اتصاالت  BEIN SPORTS CONNECTتسويق باقة 
 ش.م؛

  اضي مبنح إذن مؤقت الق 2016نونرب  08 الصادر يف 54.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 املناخ مبراكش؛ الستغالل تردد خالل مؤَتر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري

                                                           
  .حفظ الشكايات تدون احتساب قرارا 37
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  واملتعلق بتعديل امللحق  2016أكتوبر  26الصادر يف  53.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات  2012ماي  21الصادر يف  18.12من قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 " لفائدة شركة اتصاالت املغرب؛OFFRE TV VIA ADSLالولوج املشروط "
  واملتعلق بتعديل امللحق  2016شتنرب  08الصادر يف  36.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات  2012ماي  21الصادر يف  18.12من قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
 " لفائدة شركة اتصاالت املغرب؛OFFRE TV VIA ADSLالولوج املشروط "

  القاضي مبنح إذن مؤقت  2016يونيو  23الصادر يف  30.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
مبناسبة محلة العبور "مرحبا  " "Tanger Med Port Authority SA"الستغالل حملطة إذاعية من طرف شركة 

 ؛2016
  واملتعلق بتعديل امللحق  2016يوليوز  04الصادر يف  29.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات  2012ماي  21الصادر يف  18.12من قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
 " لفائدة شركة اتصاالت املغرب؛OFFRE TV VIA ADSLالولوج املشروط "

  واملتعلق بتعديل امللحق  2016ماي  19الصادر يف  20.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات  2012ماي  21الصادر يف  18.12من قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 دة شركة اتصاالت املغرب؛" لفائOFFRE TV VIA ADSLالولوج املشروط "
  واملتعلق بتعديل امللحق  2016مارس  24الصادر يف  17.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

القاضي بتجديد إذن تسويق اخلدمة ذات  2012ماي  21الصادر يف  18.12من قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
 اتصاالت املغرب؛" لفائدة شركة OFFRE TV VIA ADSLالولوج املشروط "

  القاضي بإذن ملدة  2016مارس  24الصادر يف  15.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
" لبث برامج TANGER MED PORT" AUTHORITY SAحمدودة من أجل استغالل تردد من طرف شركة 

 "؛2016إذاعية مبناسبة محلة العبور "مرحبا 
 املتعلق مبنح إذن من 2017دجنرب  21الصادر يف  46.17لسمعي البصري رقم قرار اجمللس األعلى لالتصال ا ،

 MEDI" من طرف شركة "orange films et sériesأجل استغالل اخلدمة السمعية البصرية حتت الطلب "

TELECOM؛" 
  مؤقت  القاضي مبنح إذن 2017نونرب  09الصادر يف  36.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 الستغالل تردد خالل فعاليات "أسبوع الرتبية على اإلعالم"؛
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  القاضي مبنح إذن تسويق  2017يوليوز  27الصادر يف  28.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛«BEIN FOR GENERAL TRADE & DISTRIBUTION»شركة  " لفائدةBeIN Sports Channelsباقة "

  القاضي بإذن ملدة  2017مارس  30الصادر يف  11.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
" " لبث برامج إذاعية Tanger Med Port Authority SAحمدودة من أجل استغالل تردد من طرف شركة "

 ". 2017مبناسبة محلة العبور "مرحبا 
 

 الخواص البصري تعديل دفاتر تحمالت متعهدي االتصال السمعي

  القاضي باملصادقة على  2016دجنرب  15الصادر يف  61.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
تغيري توزيع حصص املسامهة يف شركة "إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية" اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "راديو 

 "؛1ميدي 
  القاضي باملصادقة  2017أكتوبر 02الصادر يف  34.17قرار " اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

ش.م اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "راديو  "Audiovisuelle Internationale"على تغيري بنية املسامهة يف شركة 
 ميد"؛

  القاضي بتوسيع تغطية  2017مارس  23ر يف الصاد 27.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 اخلدمة اإلذاعية "ميدينا إف إم.

 
 تعيين الترددات

  القاضي بتعيني ترددات  2016دجنرب  29الصادر يف  64.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "مدينة إف إم"؛

  القاضي بتعيني ترددات  2016دجنرب  29الصادر يف  63.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقة باستغالل "اخلدمة اإلذاعية "شدى إف إم"؛

  القاضي بتعيني تردد  2016دجنرب  22الصادر يف  60.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ة اإلذاعية "هيت راديو"؛متعلق باستغالل اخلدم

  القاضي بتغيري املوقع  2016نونرب 21الصادر يف  58.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 اجلغرايف حملطة بث اخلدمة اإلذاعية "مدينة إف إم " يف ميدلت؛
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  اضي بتغيري املواقع الق 2016 نونرب 21 الصادر يف 57.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
الصادر  34.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم اجلغرافية حملطة بث اخلدمة اإلذاعية "هيت راديو 

 القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "مدينة إف إم"؛ 2016غشت  30يف 
  القاضي بتغيري املوقع  2016يوليوز  04الصادر يف  32.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم اجلغرايف حملطة بث اخلدمة اإلذاعية "هيت راديو" يف العيون
 القاضي بتعيني ترددات متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "مدينة إف إم"؛ 2016يوليوز  05الصادر يف  28.16

 الق اضي بتغيري تردد معني  2016يونيو  03الصادر يف  23.16س األعلى لالتصال السمعي البصري رقم قرار اجملل
ماي  19الصادر يف  22.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة

 القاضي بتعيني تردد لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛ 2016
  القاضي بتغيري املوقع  2016مايو  19الصادر يف  21.16قرار جمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم يف الفنيدق  "اجلغرايف حملطة بث اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس
 القاضي بتعيني ترددات للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛ 2016ماي  11الصادر يف  19.16

  القاضي بتعيني تردد  2016أبريل  28الصادر يف  18.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية "راديو ميد"؛

  القاضي بتعيني ترددات  2016مارس  31الصادر يف  16.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 شبكة بث خدمات التلفزة الرقمية األرضية؛-للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

  القاضي بتعيني تردد  2016الصادر يف فاتح مارس  12.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛1خلدمة اإلذاعية "راديو ميدي لشركة إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية من أجل توسيع بث ا

  القاضي بتعيني تردد  2016الصادر يف فاتح مارس  11.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛1اإلذاعية "راديو ميدي  لشركة إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية من أجل توسيع بث اخلدمة

  القاضي بتعيني ترددات  2016الصادر يف فاتح مارس  10.16رقم قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛

  القاضي بتعيني تردد  2016فرباير  11الصادر يف  06.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "شبكة راديو بلوس"؛

  القاضي بتعيني ترددات  2017نونرب 29الصادر يف  40.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 شبكة بث خدمات التلفزة الرقمية األرضية؛-للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
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  تردد  القاضي بتعيني 2017أكتوبر  31الصادر يف  35.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية "راديو ميد"؛

  املتعلق بانتشار مواقع  2017شتنرب  14الصادر يف  33.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛ "La Marocaine de radio et de Broadcast"البث من طرف شركة

  القاضي بتسوية وضعية  2017شتنرب  14الصادر يف  32.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 انتشار اخلدمة اإلذاعية "إذاعة أصوات"؛

  القاضي بتعيني تردد  2017شتنرب  12الصادر يف  30.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلق باستغالل اخلدمة اإلذاعية "إذاعة أصوات"؛

  القاضي بتعيني ترددات  2017غشت  31الصادر يف  29.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"؛

  القاضي بتعيني تردد  2017غشت  01الصادر يف  25.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 "؛1ولية من أجل توسيع بث اخلدمة اإلذاعية "راديو ميديلشركة إذاعة البحر األبيض املتوسط الد

  القاضي بتعيني ترددات  2017يوليوز  19الصادر يف  24.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "لوكس راديو"؛

  القاضي بتعيني تردد ين  2017يوليوز  19الصادر يف  23.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقني باستغالل اخلدمة اإلذاعية "شدى إف إم"؛

  القاضي بتعيني ترددات  2017أبريل  18الصادر يف  13.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛ "1يو ميدي لشركة إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية من أجل توسيع بث اخلدمة اإلذاعية "راد

  القاضي بتعيني ترددات  2017مارس  20الصادر يف  09.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 متعلقة باستغالل اخلدمة اإلذاعية "هيت راديو"؛

  القاضي بتعيني تردد  2017مارس  20الصادر يف  08.17قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ؛ "1لشركة إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية من أجل توسيع بث اخلدمة اإلذاعية "راديو ميدي 

  القاضي بتعيني ترددات  2016يناير  25الصادر يف  03.17رقم  اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار
 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
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 سحب الترددات

  القاضي بسحب  2016أكتوبر  26الصادر يف  52.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 القناة الثانية"؛-معينة لشركة "صورياد (UHFترددات تناظرية عالية جدا )

  06القاضي بسحب  2016أكتوبر  13الصادر يف  42.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 صة بالتلفزة الرقمية األرضية؛ترددات خا

  القاضي بسحب ترددات  2016يوليوز  04الصادر يف  31.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
 ( معينة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛UHFتناظرية عالية جدا )

  القاضي بسحب ترددات  2016الصادر يف فاتح مارس  09.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 ( معينة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛UHFتناظرية عالية جدا )

  القاضي بسحب ترددات  2016الصادر يف فاتح مارس  08.16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 .القناة الثانية-( معينة لشركة "صوريادUHFتناظرية عالية جدا )
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