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 20-31رأي " م.أ.ت.س.ب" رقم 
 ( 0231أغسطس  00الموافق ل )  3111شوال  31المؤرخ في

  77-21يقضي بتغيير وتتميم القانون  31-31المتعلق ب"مشروع القانون رقم 
 باالتصال السمعي البصري" المتعلق

 
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 

 ؛منه 965و 951، 82، 91بناء على الدستور، خصوصا ديباجته والفصول 
( القاضي بإحداث اهليأة 8008غشت  19) 9281مجادى اآلخرة  82الصادر يف  وبناء على الظهري الشريف رقم

 ؛ منه 1السمعي البصري، كما مت تتميمه وتغيريه، خصوصا املادة العليا لالتصال 

ر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم باالتصال السمعي البصري، الصاد املتعلق 22-01رقم وبناء على القانون 
 65، و2، 8، 9(، خصوصا ديباجته واملواد 8005يناير  2) 9285من ذي القعدة  85بتاريخ  852-02-9
 منه؛

 
 ، واليت مت مبوجبها طلب إبداء الرأي خبصوص مشروع8091يوليوز  85احلكومة املؤرخة يف على رسالة رئيس  وبناء

 باالتصال السمعي البصري؛ املتعلق 22-01يري وتتميم القانون يقضي بتغ 21-91القانون رقم 
وبعد اإلطالع على تقرير جمموعة العمل املكلفة مبحاربة الصور النمطية والنهوض باملساواة بني اجلنسني وتقرير جمموعة 

 العمل املكلفة بالتطور االقتصادي لإلعالم السمعي البصري؛
 

 لعامة لالتصال السمعي البصري؛وبعد االطالع على تقرير املديرية ا
 

 وبعد المداولة
 

املادة والثاين "حول تغيري وتتميم  "22-01من القانون  1و 2املادتني يبدي رأيه يف شقني: األول "حول تغيري وتتميم 
 "؛22-01من القانون  61
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 ":77-21من القانون  9و 1أوال: "تغيير وتتميم المادتين 
 

حظر أكد يف ديباجته على "حيث تؤكد على جمموعة من احلريات واحلقوق األساسية  مبقتضياتاململكة جاء دستور 
أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو  ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس

الرجل والمرأة، "تمتع من الدستور على  91اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان"، كما نص الفصل 
 "(...) على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

مكافحة  مناصفة و للهيأة " هلذه الغاية إحداثو ، "الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء " سعيو 
التمييز والنهوض باملساواة يف احلقوق ملناهضة جهات األساسية للدولة املغربية وهذا ما يؤكد التو  . "أشكال التمييز كل

اتفاقية القضاء على  ومنها  ،املتضمنة يف الدستور ويف االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرباألساسية واحلريات 
مقصود، والتمييز  كهدفالتمييز  بني فرقا( 9يف تعريفها للتمييز )املادة تضع اليت  كافة أشكال التمييز ضد المرأة

 ولو كان غري مقصودا.  كأثر
 

أصبح  8099املتعلق باالتصال السمعي البصري بشكل يتالءم مع مقتضيات دستور  22-01إن تغيري القانون 
يت هلا أثر ضرورة ملحة، سواء بالنسبة للحقوق واحلريات املرتبطة بالنساء أو بالنسبة ملختلف املستجدات اليت جاء هبا وال

 8095مباشر على االتصال السمعي البصري يف املغرب، كما أن اخنراط املغرب يف أهداف األلفية للتنمية يف أفق 
يونيو  6واعتماد اجمللس احلكومي بتاريخ  8098يوليوز  01وتوقيعه على اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب بتاريخ 

 22-01، جيعل من األولويات تغيري وتتميم القانون " إكرام"ناصفة للخطة احلكومية للمساواة يف أفق امل 8091
املتعلق باالتصال السمعي البصري مبقتضيات قانونية تؤكد على حظر ومكافحة التمييز ضد املرأة وضرورة مساواهتا مع 

 الرجل يف التمتع باحلقوق واحلريات األساسية والسعي إىل حتقيق املناصفة بني الرجال والنساء.
 
املتعلق باالتصال السمعي  22-01أن إدماج مقتضيات جديدة يف القانون وانطالقا من قناعته ب ناء على ما سبق،ب

، البصري خبصوص احلقوق واحلريات املرتبطة بالنساء ينسجم مع الدستور وااللتزامات الدولية للمغرب واخلطة احلكومية
ال التالية للتعديل، اليت صيغة ال األعلى لالتصال السمعي البصرييقرتح اجمللس  ويف انتظار مراجعة شاملة للقانون،

تتناقض مع املقرتح املتوصل به، حبيث حتافظ على مضمونه مع استعمال تعابري ومفاهيم أكثر انسجاما مع املقتضيات 
 : ذات الصلةواملفامهية األطر املعيارية الدستورية و 
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:1بالنسبة للمادة   

املتعهد رية حأي  ،هو احلرية واملسؤولية 2السياق العام للمادة إن  :1بدل المادة  3ر المادة إدماج التغييرات في إطا
 .االتصال السمعي البصري تعهديم التزاماتجمموعة من  2املادة بينما حتدد يف إعداد الربامج مع مراعاة التعددية، 

 
 ما يلي:اجمللس االعلى يقرتح  ،التغيري والتتميمفيما يتعلق مبضمون 

 
 البصري:يجب على متعهدي االتصال السمعي  :3"المادة 
 أخبار متعددة املصادر وصادقة؛ تقدمي 

 تشجيع اإلبداع الفين املغريب وتشجيع إنتاج القرب؛ 

 وضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو جمموعة ذات مصاحل أو مجعية وال أي حبياد وم تقدمي األحداث
أن تعكس الربامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء. وجيب أن تبني وجهات إيديولوجية أو مذهب، وجيب 

 ؛النظر الشخصية والتعاليق على أهنا خاصة بأصحاهبا
 

   بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع  ،محاربة التمييز بسبب الجنسالمساهمة في
 ؛، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسيناالجتماعي

 

 

 والتلفزة؛ى استفادة أكرب عدد من جهات اململكة من تغطية كافية لربامج اإلذاعة العمل عل 

 إعطاء األفضلية لإلنتاج السمعي البصري الوطين أثناء إعداد شبكة براجمهم؛ 

  اللجوء إىل أقصى حد إىل املوارد البشرية املغربية إلبداع األعمال السمعية البصرية وتقدمي براجمهم ما عدا إذا
ذلك بسبب طبيعة اخلدمة وال سيما فيما خيص حمتواها أو شكلها اخلاص أو استعمال لغات أخرى تعذر 
 فيها؛

 .احرتام القوانني والتنظيمات املتعلقة حبقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة" 

 

 :9بالنسبة للمادة  -أ
يكون من شأن الربامج وإعادة بث اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال  دون-1املادة "

 الربامج:الربامج أو أجزاء من 
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  اإلخالل بثوابت اململكة املغربية كما هي حمددة يف الدستور ومنها باخلصوص تلك املتعلقة باإلسالم وبالوحدة
 امللكي؛الرتابية للمملكة وبالنظام 

  العامة؛املس باألخالق 
  قية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصاحلها متجيد جمموعات ذات مصاحل سياسية أو عر

 وقضاياها اخلاصة فقط؛
  احلث على العنف أو التمييز العنصري أو على اإلرهاب أو العنف ضد شخص أو جمموعة من األشخاص

 معينة؛بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إىل ساللة أو أمة أو عرق أو ديانة 
 

  كرامتها؛أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من  الحث المباشر 
 

  البيئة؛التحريض على هنج سلوك يضر بالصحة أو سالمة األشخاص واملمتلكات أو محاية 
  االحتواء بأي شكل من األشكال على ادعاءات وبيانات أو تقدميات خاطئة أو من شأهنا أن توقع

 ؛املستهلكني يف اخلطأ
 قوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا".إحلاق الضرر حب 

 
 ":77-21من القانون  99ثانيا: "تغيير وتتميم المادة 

 
نظرا ألن اإلشهار مورد أساسي ملتعهدي االتصال السمعي البصري الوطين، خصوصا املتعهدين اخلواص، وحبكم أن 

وحيث اجملال من خالل منظومة قانونية شاملة، ملحة إلجياد التأطري املناسب هلذا حاجة إنتظارات لدى املهنيني و هناك 
 :61للفصل  ن التعديالت املقرتحةإ

وكالة " البصري مثلتستعمل مصطلحات مل يتم تعريفها يف إطار الباب األول من قانون االتصال السمعي   -
ض املهين" "، و"التخفيعقود التوكيل"و، "املساحات اإلشهارية"و، "وكالة االستشارة"و، "الوسيط"و، "اإلشهار

 ؛"(...)
 

أهنا تعطي للوزير كما مثال؛   مبدأ احلرية التعاقديةأخرى ك قانونيةدة يف نصوص دمببادئ حمتتضمن مسا صرحيا  -
 11-06يف تناقض مع مقتضيات القانون  صالحية حتديد نسبة ما اصطلح عليه ب "التخفيض املهين"،

 تثناءات الواردة على قاعدة حرية األسعار؛الذي ينص على االس ،املتعلق حبرية األسعار واملنافسة
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 ،اإلعالم بشكل عاماإلشهار يف  تروم تنظيمو  بل هي شاملة فقط، على االتصال السمعي البصري ال تقتصر -
 باالتصال السمعي البصري. 22 -01القانون يتعلق بينما 

 

هو  ، كما8092سنة  22-01نون قاالناء على ما سبق، يرى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري أن تغيري ب
بكل اإلشهار والرعاية  قطاعلتأطري وشامل حمدد يف املخطط التشريعي، سيكون مناسبة لوضع إطار قانوين مناسب 

 يف وسائل االتصال السمعي البصري.جتلياته 
 
 شوال 92خ بتاريتداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة مت 

ة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة ملريين ئمبقر اهلي( 8091 غشت 22املوافق لـ ) 9212
والسادة راحبة زدكي، وفوزي صقلي، وحممد عبد الرحيم، وحممد أوجار، وبوشعيب أوعيب،  ةوالسيدالوهايب، رئيسة، 

 .أعضاء
 

 ي البصري،عن المجلس األعلى لالتصال السمع
 

 


