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 02-18 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم
 (2018 يونيو 20) 9341 رمضان 00 في المؤرخ

 بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر
  واالستفتاءاتخارج فترات االنتخابات العامة  في خدمات االتصال السمعي البصري

 

 
 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

 منه؛ 162و 121و 52و 52و 11و 11و 6و 1والفصول  التصديربناء على الدستور، خصوصا 

 3و 1املواد  املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا 11.15 وبنـاء على القانون رقم
   منه؛ 31و 52و 1و

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا الديباجة واملواد  00.13وبنـاء على القانون رقم 
 منه؛ 12و 1و 2و 1و 3

 
 :وبعد المداولة

يندرج هذا القرار يف إطار تفعيل املهمة اليت خص هبا الدستور اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري يف جمال السهر 
  .احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكرعلى 

ي يف هذا اإلطار ال يعترب التعبري التعددي حقا للفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني واملدنيني على متعهدو 
االتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أساسا حق للمواطن يوجب على املتعهدين أن يقدموا له إعالما نزيها 

 يدا وموضوعيا حيرتم حقه يف االطالع على اآلراء املتعددة وتنوع مصادر اخلرب.وحما
 

لدميقراطي ا يرسخ االختيارمبا تعددية عالمية إممارسة يف إطار ويتأسس هذا القرار على ضمان اإلنصاف والتوازن 
 ية واملشاركة املواطنة واملناصفة.مبادئ التمثيلبدعائمه القائمة على 

 

دي لتيارات الرأي بشأن ضمان التعبري التعد الضوابط التاليةلالتصال السمعي البصري ضع اجمللس األعلى عليه، يو 
 .م التحريريةمسؤوليتهحرية املتعهدين و احرتام مع التأكيد على  ،يف خدمات االتصال السمعي البصري والفكر
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 : 9المادة 

 يراد مبا يلي ألجل تطبيق مقتضيات هذا القرار:

يف خدمات هنيني ني واملوالنقابيني السياسيفاعلني لل الكلمة إعطاء عند التمثيلية قاعدة اعتماد :اإلنصاف .1
 ريمن قبل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البص ، ويتم تقدير مبدأ اإلنصافاالتصال السمعي البصري

 ؛على أساس فرتة ثالثة أشهر
قضايا الشأن ل التعبري عن خمتلف وجهات النظر عند التطرقضمان هو احرتام تعددية املصادر و  التوازن: .2

 ؛العام
ق الشروط على ترخيص وف حاصل، أو شركة مسعية بصرية عموميةكل  متعهد االتصال السمعي البصري: .3

 ؛اجلاري هبا العمل القانونية

وم أو العمكل خدمة اتصال مع العموم معدة لالستقبال، يف نفس الوقت، من طرف : الخدمة اإلذاعية .4
 فئة منه، واليت يتكون برناجمها الرئيسي من تتابع منتظم من الربامج احملتوية على أصوات؛

كل خدمة اتصال مع العموم معدة لالستقبال، يف نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة   الخدمة التلفزية: .5
 ؛واتلى صور وأصمنه، واليت يتكون برناجمها الرئيسي من تتابع منتظم من الربامج احملتوية ع

 كل شخصية سياسية أو نقابية أو مهنية أو مجعوية؛  العمومية: ةالشخصي .6
ي خدمات االتصال السمعي البصر  ت" اليت تبثهاالاجمل"و خبارية"ات اإلنشر ال" امج اإلخباري:نالبر  .7

 ؛بقضايا الشأن العامواملتعلقة  العمومية واخلاصة
كل تناول للكلمة من طرف شخصية عمومية يف الربامج اإلخبارية   مداخالت الشخصيات العمومية: .8

 خلدمات االتصال السمعي البصري؛

مة ي يتناول املتدخل خالله الكلذال احليز الزمينهي  المدة الزمنية لمداخالت الشخصيات العمومية: .9
  يف خدمات االتصال السمعي البصري؛

 لربامج اإلخبارية.العمومية يف ا استغرقتها مداخالت الشخصياتاملدة الزمنية اليت باملتعلق الكشف  البيان: .11

 

أي خمتلف تيارات الر  التعبري عن يف التوازن أاحرتام مبد االتصال السمعي البصري يمتعهد يتعني على :0 الماّدة
واجلهوية الوطنية ية السمعية البصر  اخلدماتيف اليت تتناول قضايا الشأن العام  الربامج اإلخبارية على مستوىوالفكر 

 .احملليةو 
يف  يارات الرأي والفكرتلالتصال السمعي البصري تقارير حول تفعيل مبدأ التوازن يف التعبري عن  اهليأة العلياعد ت

 .خدمات االتصال السمعي البصري
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االتصال السمعي البصري العمومي يف اجملالت اإلخبارية اليت هتتم بقضايا الشأن  يمتعهد يتعني على :4 الماّدة
ا يتناسب مع املعارضة، وذلك مب فئةو األغلبية فئة احلكومة و اإلنصاف بني أ احرتام مبدالوطنية  اخلدماتالعام يف 

  .مبجلس النواب اممتثيليته

ها العمومي متكني األحزاب غري املمثلة يف الربملان من إبداء آرائمتعهدو االتصال السمعي البصري  يضمن :3 الماّدة
 يف الربامج اإلخبارية اليت هتتم بقضايا الشأن العام.

 االتصال السمعي البصري العمومي بتغطية املؤمترات الوطنية لألحزاب السياسية. متعهدو يلتزم :5 الماّدة

إلخبارية، مع ا اجملالتيف املنظمات النقابية مشاركة متعهدو االتصال السمعي البصري العمومي  يضمن :6 الماّدة
 بناء على نتائج انتخابات مندويب األجراء يف القطاعني العام واخلاص ونتائج االنتخابات يف جملس مراعاة متثيليتها

 املستشارين.

اإلخبارية  التاجمل يفاملنظمات املهنية و الغرف  إشراكاالتصال السمعي البصري العمومي  متعهدو يضمن :0 الماّدة
 .متثيليتها املؤسساتيةحسب وذلك  ،ذات الصلة باملواضيع اليت تدخل ضمن اهتماماهتا

اليت تتناول بارية اإلخاجملالت يف  مجعيات اجملتمع املدينمشاركة  التصال السمعي البصريمتعهدو ا يضمن :8 الماّدة
  قضايا الشأن العام ذات الصلة مبجال اشتغاهلا أو اهتماماهتا.

وعدم  احرتام التنوع والتوازن والتعدد واإلنصاف الرتايب االتصال السمعي البصري يمتعهديتعني على  :1 الماّدة
 . أو تغطية أنشطتها استضافة مجعيات اجملتمع املدينيف التمييز 

 الربامج يفبني الرجال والنساء املناصفة  تفعيل مبدأيسعى متعهدو االتصال السمعي البصري إىل : 92 الماّدة
 .اإلخبارية

ة يف تناول سائر املواضيع ذات العالق النساءعلى إشراك  متعهدو االتصال السمعي البصري حيرص :99 الماّدة
 بالشأن العام.

االجتماعي يف واجملايل و واللغوي  التنوع الثقايف ضمان علىمتعهدو االتصال السمعي البصري  حيرص :90 الماّدة
 الربامج اإلخبارية.

 امج اإلخبارية.يف الرب باخلارج  املقيمني غاربةامل مشاركةعلى متعهدو االتصال السمعي البصري حيرص : 94 الماّدة
 الشباب يف الربامج اإلخبارية. مشاركةعلى متعهدو االتصال السمعي البصري  حيرص :93 الماّدة

 ارية.يف الربامج اإلخب ذوي اإلعاقة شخاصاأل مشاركةعلى متعهدو االتصال السمعي البصري  حيرص :95 الماّدة
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االتصال السمعي البصري موافاة اهليأة العليا ببيانات عن مداخالت الشخصيات  يمتعهد يتعني على :96الماّدة 
س األعلى لالتصال وفق الشروط والضوابط اليت حيددها اجملل يف الربامج اإلخبارية واملهنية واجلمعوية والنقابيةالسياسية 

 السمعي البصري.
ملسؤولني عن اجملسي الربملان و  ثالثة أشهر، إىل رئيس احلكومة وإىل رئاسةكل ،  اجمللس األعلىيوجه : 90 الماّدة

تصادي واالجتماعي واجمللس االق واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان والغرف املهنية النقابيةاألحزاب السياسية واملنظمات 
رامج اليت استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو املهنية أو اجلمعوية يف ببيان املدة الزمنية والبيئي 

  .للعموملبيان االحظات اليت يرى فيها فائدة، كما ينشر أجهزة اإلذاعة والتلفزة. وجيوز له هبذه املناسبة، إبداء مجيع امل

انونية طبقا للمقتضيات الق املنصوص عليها يف هذا القرار جزاءات بالضوابطرتتب عن اإلخالل ت: 98 الماّدة
 والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

 11الصادر يف  16-16قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  ويعوض: ينسخ هذا القرار 91 الماّدة

( بشأن قواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال 5116شتنرب  50) 1150رمضان 
 .السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات

  .5112 أكتوبرفاتح حيز التنفيذ بتاريخ يدخل ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية و : 02 الماّدة

 
 رمضان 55مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

 ( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.5112يونيو  10) 1131
 
 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛


