
 51-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 أكتوبر 64) 6341 محرم 11 في الصادر
  المتعلق باحترام التعددية السياسية من قبل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 6161 خالل اإلنتخابات التشريعية العامة لسنة

  
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

  
املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيده بالظهري  55-51 على القانون بنـاء

(، خصوصا .15. أغسطس 1.) 5311 من ذي القعدة 5. بتاريخ 565.65.1 الشريف رقم
 منه ؛ 2.و ..و (9و 1 )املقطعني 3و 1 املواد

  

خصوصا  كما مت تعديله وتتميمه، لبصري،املتعلق باالتصال السمعي ا 11.11 على القانون رقم وبنـاء
 منه؛ 32و .3 و (4و 2 )الفقرتني 2و 3و 1 املواد

  

 منه ؛  .5و (. )الفقرة 5 خصوصا املادتني على دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وبنـاء

  

-.5 على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم وبنـاء
املتعلق بضمان التعددية السياسية يف خدمات االتصال السمعي  (.15. يوليو 5.) 5311 شوال .5 بتاريخ 11

 منه ؛52و 1و . خصوصا املواد ،.15. خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة البصري

  

 اإلطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق الذي قامت به املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ؛ وبعـد

  

 وبعـد المداولة :

حيث سجلت اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري، يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية 
بث القناة التلفزية "تامازيغت" التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،  البصرية، مالحظات خبصوص

دجية أروهال خ السيدة من تقدمي "أمريي" يم اللغة األمازيغية حتت اسملتعل ، حلقة من برنامج.15. شتنرب 3. يوم
 املرشحة يف الالئحة الوطنية للنساء اخلاصة حبزب التقدم واالشرتاكية ؛

  

املتعلق بضمان التعددية السياسية  11-.5 من قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم . وحيث إن املادة
خدمات متتع " تنص على .15. خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة يف خدمات االتصال السمعي البصري

االتصال السمعي البصري باحلرية التحريرية واالستقاللية، وتتحمل كامل املسؤولية عن برامج الفرتة االنتخابية 
 " ؛تبثها اليت 

  



خدمات االتصال السمعي البصري بضمان احلق يف اخلرب " من القرار السالف الذكر على التزام 4 املادةوحيث تنص 
ويف التعبري عن الرأي يف برامج الفرتة االنتخابية، وباحرتام قواعد املمارسة املهنية ومبادئ احلياد والنزاهة واملوضوعية 

 "؛والتوازن والتعددية

  

خدمات االتصال السمعي البصري بعدم السماح من القرار السالف الذكر على التزام " 52 وحيث تنص املادة
بالظهور أو التدخل بأي شكل من األشكال، للمرشحات واملرشحني من صحافيني ومنشطني ومقدمي الربامج، 

العامة إىل حني  لالنتخابات التشريعية الذين يشتغلون فيها، وذلك ابتداء من تاريخ اإلعالن الرمسي عن الرتشيحات
 ؛ "انتهاء عملية التصويت

  

وحيث إن املتعهد عِمل على بث حلقة من برنامج من تقدمي صحافية مرشحة يف إطار الالئحة الوطنية حلزب 
 ؛ .15. شتنرب 3. سياسي يوم

  

الساعة األوىل من  يف2.16.69  وحيث إن فرتة احلملة االنتخابية الرمسية تبتدئ حسب املادة الثالثة من املرسوم رقم
 ؛2016  أكتوبر 06 ليال من يوم اخلميس (12) وتنتهي يف الساعة الثانية عشرة 2016 شتنرب 24 يوم السبت

  

لسياسية يف املتعلق بضمان التعددية ا قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري وحيث إن املتعهد مل حيرتم
عندما بث أثناء فرتة احلملة  ،.15. ات التشريعية العامة لسنةخالل االنتخاب خدمات االتصال السمعي البصري

االنتخابية الرمسية، وبعد اإلعالن الرمسي عن الرتشيحات لالنتخابات التشريعية العامة، حلقة برنامج من تقدمي 
 صحافية مرشحة ؛

  

مالحظات السالفة بالنظر لل اختاذ ما يلزم يف حق الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ، تبعا لذلك،إنه يتعني وحيث
 الذكر ؛

  

 لهذه األسباب : 

 ه ؛مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة أعال الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يصرح أن     -6

 ؛ ذاعة والتلفزةللشركة الوطنية لإل إنذارا هبذا اخلصوص يوجه    -6
 ، ونشره باجلريدة الرمسية6الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ليغ قراره هذا إىلبيقرر ت    -4

  

حمرم  55مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ   
 ( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط15.6.أكتوبر  51املوافق لـ ) 5312

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي


