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  ،2016يناير  5، بتاريخ لطلب السيد رئيس رللس النواب رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريتبعا
 ادلتعلق باالتصال السمعي البصري؛ 77-03بتغيري وتتميم القانون رقم ن القانو  مقًتح بشأن

 
 منو؛ 165و 28 نيوالفصلبنـاء على الدستور، خصوصا الديباجة و  

  
ادلوافق لـ  1423 من مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 1-02-212 وبنـاء على الظهري الشريف رقم

تصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمو، خصوصا ( القاضي بإحداث اذليأة العليا لال2002أغسطس 31)
 منو ؛( 5)الفقرة  3 ادلادة

 
ادلتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه دبقتضى الظهري الشريف  77.03وبنـاء على القانون رقم 

  و؛ه وتتميمري (، كما مت تغي2005يناير  7)1425من ذي القعدة 25بتاريخ 1.04.257رقم 
 

 22تاريخ ب 02-13رقم  إىل السيد رئيس احلكومة رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريوأخذا باالعتبار 
 ؛ادلتعلق باالتصال السمعي البصري 77-03 رقم بشأن مشروع تعديل القانون ،2013غشت 

 
 29بتاريخ  01-15رقم  ةإىل السيد رئيس احلكوم رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريوأخذا باالعتبار 

 ادلتعلق باالتصال السمعي البصري؛ 77-03بشأن مشروع تعديل القانون رقم  ،2015يناير 
 
 08بتاريخ  02-15رقم  إىل السيد رئيس احلكومة اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريرأي وأخذا باالعتبار  

 ؛لالتصال السمعي البصري أة العلياادلتعلق باذلي 11-15بشأن مشروع القانون رقم  ،2015شتنرب 
 

وبعد االطالع على الدراسة اليت أصلزهتا رلموعة العمل اخلاصة بتأىيل ادلنظومة القانونية ادلؤطرة لالتصال السمعي 
 البصري؛

 
 وبعدالمداولة:

 ورياصبح ضر أتعديل وتتميم قانون االتصال السمعي البصري أن  يرى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
االختيار  وكرستواحلقوق األساسية اليت جاء هبا الدستور، واليت عززت احلريات  للمقتضيات اجلديدةنظرا 
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 والتحوالت االقتصادية والتكنولوجية دينامية التغيري داخل اجملتمع ادلغريبأن أحد ثوابت ادلملكة، كما كالدديقراطي  
 .اممستلزماهتتشريعي مع مالءمة اإلطار التستوجب  ،العادليوتأثري احمليط 

 
، إعمال رلموعة من ادلبادئ الدستوريةترمي إن التعديالت اليت جاء هبا مقًتح القانون تتضمن إضافات ىامة 

على ضمان والسهر  تعزيز بناء اذلوية الوطنية متعددة الروافد وادلنفتحة على سلتلف الثقافات واحلضارات،وخصوصا 
 .وتفعيل مبادئ احلكامة اجليدة لتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع ادلغريبواحًتام ا ،حق ادلواطن يف اخلرب

 
 ويف إطار تعزيز ىذه ادلقًتحات وتثمينها، يتضمن رأي اجمللس األعلى رلموعة من ادلقًتحات اذلادفة إىل تدقيق

األحكام و رلال ادلبادئ العامة  يزتعز و السمعي البصري،  االتصالقانون بوإغناء اإلطار ادلفاىيمي ادلرتبط  وتوضيح
 ، وتطوير النظام القانوين للقطاع السمعي البصري العام واخلاص.للقطاعادلشًتكة ادلؤطرة 

 
ادلمارسة وما ترتب ها تالتعاريف دبا ينسجم مع الًتاكمات اليت أنتج توضيحالرأي إىل  ىذاوتبعا لذلك يهدف 

اإلذاعية واخلدمة  لخدمةل وضع تعريفاع، خصوصا من خالل وكذا سلتلف التطورات اليت عرفها القط ،عنها
 التطور االقتصادي للقطاع وتعزيز ديناميتو. دلواكبةالتلفزية وإضافة بعض التعاريف اجلديدة 

 
ادلقتضيات ادلتعلقة دببدأ حرية االتصال السمعي البصري  توضيحكما أن رأي اجمللس األعلى يهدف إىل 

ضافة مفهوم حرية وإالسمعي البصري وادلسؤولية التحريرية، هبدف تقويتها وترسيخها  واستقاللية متعهدي االتصال
 هبدف مواكبة الدينامية االقتصادية اليت يعرفها وتطويرىا. ،للقطاعادلبادرة إىل ادلفاىيم ادلؤطرة 

 
ف إىل دعم شلارسة تعلقة بالنظام القانوين للقطاع اخلاص هتدادلواإلضافات  التوضيحاتالرأي رلموعة من  تويوحي

للقطاع وتركيبتو، كما حيتوي على  االقتصاديةحرية االتصال السمعي البصري وضمان االنسجام مع احلاجيات 
بعض ادلقًتحات بشأن النظام القانوين للقطاع السمعي البصري العمومي لتعزيز دوره كخدمة عمومية موجهة إىل 

دلفهوم اخلدمة العمومية وادلبادئ ادلؤطرة  الواضحمع التحديد  ،وطينأوسع الشرائح اجملتمعية وعلى امتداد الًتاب ال
وكذا طبيعة ادلضامني السمعية البصرية أظهرت أن اخلدمة  من التقننيحصيلة أكثر من عشر سنوات ، كما أن ذلا

 ، واليت ديكن أن تكون شركة عمومية أو خاصة.تقدمهاالعمومية جيب أن تعرف دبعزل عن اجلهة اليت 
 

بشأن مقًتح القانون، ويديل كذلك ببعض ادلقًتحات من أجل  وعا لذلك، يبدي اجمللس األعلى كما يلي رأيوتب
وذبويدىا، ويقًتح مقتضيات جديدة هبدف دعم مقًتح  توضيحهاإعادة صياغة بعض ادلقتضيات القانونية هبدف 

  .زءا منوالقانون، مع إرفاق الرأي دبشروع صياغة ادلواد القانونية، واليت تشكل ج
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أوال:فيشأنمقترحالقانون:
 فيشأنالمقتضياتالقانونيةالتيسبقللمجلساألعلىأنأدلىبرأيبشأنها: -1

 

(:15)البند1المادة

... خدمة لالتصال السمعي البصري: تتضمن اخلدمات التلفزية واإلذاعية واحملتويات السمعية البصرية جاء يف ادلقًتح ما يلي: "
ب وكذا مجيع اخلدمات اليت تضع رىن إشارة اجلمهور أو فئة من اجلمهور، أعماال مسعية بصرية أو سينمائية أو صوتية  حسب الطل

 كيفما كانت األشكال التقنية ذلذا الوضع رىن اإلشارة". 

إىل السيد رئيس  01-15وقد سبق للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري أن أدىل يف إطار، رأيو رقم 
السمعي البصري، رأيا يف نفس ادلقتضيات،  باالتصالادلتعلق  77-03ة بشأن مشروع تعديل القانون رقم احلكوم

 وقد ورد فيو ما يلي:

، الذي يوسع مفهوم خدمة 77-03من القانون رقم  15يوافق اجمللس األعلى على التعديل الذي حلق البند رقم "
ورات التكنولوجية احلديثة، وما يرتقب بروزه مستقبال من السمعي البصري، بشكل يسمح بإستيعاب التط االتصال

خدمات مسعية بصرية جديدة من بينها "احملتويات السمعية البصرية حسب الطلب" وكذا مجيع اخلدمات اليت تضع 
رىن إشارة اجلمهور أو فئة من اجلمهور، أعماال مسعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت األشكال التقنية 

 ".ذا الوضع رىن اإلشارةذل

(:1-15)البند1المادة

زلتوى مسعي بصري أو فيديو حسب الطلب: خدمة سبكن من اختيار "زلتوى مسعي بصري أو  ...جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
دة، وذلك فيديو" عن بعد وبشكل ال مادي بصفة رلانية أو دبقابل، قصد مشاىدتو فورا أو بصفة مؤجلة لفًتة زلدودة أو غري زلدو 

".على أحد الدعامات الرقمية و السيما التلفاز، احلاسوب، اذلاتف، واللوحات اإللكًتونية..

ونفس ادلالحظة السابقة تسري على ىذا البند الذي يعرف "زلتوى مسعي بصري أو فيديو حسب الطلب"، فقد 
مة بشأن مشروع تعديل القانون رقم إىل السيد رئيس احلكو  01-15سبق أن أدىل اجمللس األعلى يف إطار رأيو رقم 

 السمعي البصري موقفا من نفس ادلقتضيات، وقد ورد يف رأي اجمللس األعلى ما يلي: باالتصالادلتعلق  03-77

إن اجمللس األعلى إذ يوافق على التعديل الذي حلق ىذا البند، بتعريفو ل "زلتوى مسعي بصري ربت الطلب"، "
سمعي البصري، يؤكد على ضرورة ربصني ىذه اخلدمة من الناحية القانونية، ال االتصالوتصنيفو ضمن خدمات 
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وذلك بإعتبارىا خدمة مسعية بصرية، يقدم فيها ادلتعهد مواد للجمهور أو فئة منو، بصفة رلانية أو دبقابل، ويتحمل 
 ".فيها ىذا األخري مسؤولية مضمون ما يقدمو للجمهور

 

 حتعديلها:فيشأنالمقتضياتالقانونيةالمقتر -2
إدماجه -أ في مانعا المجلساألعلى يرى ال التي القانونية يخصالمقتضيات فيفيما ا

 :المقترح
:9المادة

احلث على العنف أو التمييز العنصري أو على اإلرىاب أو العنف ضد شخص أو رلموعة من "... جاء يف ادلقًتح ما يلي:
فئة،إىل ساللة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم أو لغة أوجنسأو

 ". ؛اجتماعية

".أو جنس أو لغة أو فئة اجتماعية إضافة تعبري " يوافق اجمللس األعلى على

 :22ادلادة 

أو غري ال جيوز دلتعهد لالتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن ديتلك بصفة مباشرة "...جاء يف ادلقًتح ما يلي: 
مباشرة بواسطة شخص ذايت أو معنوي ينتمي إىل مسامهي ادلتعهد أو شخص معنوي يعترب ادلتعهد من ضمن مسامهيو، مسامهة يف 

إال يف شركة واحدة من الشركات ادلالكة لصحف أو منشورات دورية خاضعة للظهري  أو مها معا رأس مال أو حقوق التصويت
كماتمتعديلو( دبثابة قانون الصحافة والنشر1958نوفمرب  15) 1378مجادى األوىل  3الصادر يف  1.58.378 الشريف رقم
.وتتميمو"

 ."كما مت تعديلو وتتميموإضافة عبارة " يوافق اجمللس األعلى على 

:25المادة

لشفافيةويحددقرارايضمنالموضوعيةواالمنافسةكل إعالن عن   اذليأة العليا فيما خيص تصدر" جاء يف ادلقًتح ما يلي:
 ..":علىالخصوص

 أن اإلعالن عن ادلنافسة يصدر بقرار. يوافق اجمللس األعلى على توضيح
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:49المادة

تقوم احلكومة بإعداد دفاتر التحمالت وتصادق عليها اذليئة العليا لالتصال السمعي البصري وتنشر جاء يف ادلقًتح ما يلي: "
."داخلأجلستينيوما باجلريدة الرمسية

يوما، وىو تدقيق قانوين يضع سقفا  60ربديد أجل النشر بعد مصادقة اذليأة العليا يف  يوافق اجمللس األعلى على
 زمنيا أقصى للنشر ويفرض اإلسراع بإدخال دفاتر التحمالت حيز التنفيذ.

 

 -ب إدماجها إمكانية األعلى المجلس يرى التي القانونية المقتضيات يخص فيفيما
 عاةبعضالمالحظات:معمراالمقترح

:16المادةو3البند1المادة
مـوزع خدمـات: كل شخص معنوي تربطو عالقات تعاقدية مع مقدمي  -3"...ادلقًتح ما يلي: من 3البند  1ادلادة جاء يف 

ة البصري موضوعة رىن إشارة العموم بواسطة شبكة ىرتزية أرضي –خدمات من أجل تشكيل عرض خدمات لالتصال السمعي 
أو أي وسيلة تقنية أخرى. ويعترب كذلك موزع خدمات كل شخص يقدم  )الساتل( االصطناعيةاألقمار  أو بواسطة الكابل أو 

 .."..نفس العرض بناء على عالقات تعاقدية مع موزعني آخرين

دمات االتصال للتصريح إحداث واستغالل الشبكات من أجل بث خ"... خيضع ادلقًتح ما يلي: من 16ادلادة جاء يف  و
واليت يتم التقاطها بصورة  أو هبما معا ( الساتل األقمار االصطناعية ) السمعي البصري بواسطة الشبكة اذلرتزية األرضية أو بواسطة

عادية بادلنطقة ولكن يتم إيصاذلا إىل رلموعة من ادلساكن وال سيما بواسطة أجهزة سبكن ادلساكن من استقبال برامج انطالقا من 
 ."زات لالستقبال اجلماعي والتوزيع الداخلي يف إقامة أو رلموعة من اإلقاماتذبهي

حذف مصطلح "الساتل" واالقتصار على "األقمار االصطناعية"، ىو االستغناء عن من ويبدو أن اذلدف 
  لكن ذبدر اإلشارة إىل أن "الساتل" مصطلح أصلو من ،استعمال مصطلح "الساتل"، وىو اختيار ديكن اعتماده

داللة على األجسام الفضائية اليت تتبع أخرى وتدور لل الفلك يف علمكلمة من اللغة العربية الفصحى وتستعمل 
 .يف فلكها

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
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:3المادة

والترابية،وصيانةتالحموتنوعمقوماتالهويةالوحدةالوطنيةتحافظىذهالحريةعلى"...جاء يف ادلقًتح ما يلي:
 العربية مكوناتها، بكل الموحدة و–الوطنية، اإلفريقية روافدىا و الحسانية، الصحراوية و األمازيغية و اإلسالمية،

عبالمغربيبقيماالنفتاحويتبوءالديناإلسالميمكانةالصدارة،فيظلتشبثالشاألندلسيةوالعبريةوالمتوسطية،و
جمعاء.اإلنسانيةاالعتدالوالتسامحوالحوار،والتفاىمالمتبادلبينالثقافاتوالحضارات

الكوني،أوأناإلنسانيمكنلهذهالحريةأنتمسمنظومتيحقوقال تمسوالقانونالدولياإلنسانيوفقطابعهما
التمييز، أشكال كل مكافحة و حظر أوبمبدأ االجتماعي االنتماء أو الثقافة أو المعتقد أو اللون بسببالجنسأو

 ".أوأيوضعشخصي،مهماكاناإلعاقةالجهويأواللغةأو

االتصال السمعي أجزاء من تصدير الدستور وديكن اإلشارة إىل أن " عن إن ادلقتضيات القانونية ادلقًتحة عبارة
ار األحكام العامة واحلريات واحلقوق األساسية ادلنصوص عليها يف الدستور البصري حر. سبارس ىذه احلرية يف إط

 اعتماد نص الدستور.،..." دون واحًتام حرية التعبري عن األفكار واآلراء

:8المادة

 ...أخبار متعددة ادلصادر وصادقة  تقدمي...جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري: "جاء يف ادلقًتح ما يلي:

  ...".؛للبرامجاإلذاعيةوالتلفزيةذاتالصبغةالوطنية جهات ادلملكة من تغطية كافية  على استفادةالعمل

للربامج اإلذاعية والتلفزية ذات الصبغة  جهات ادلملكة من تغطية كافيةيتضمن البند الرابع التنصيص على استفادة 
لربامج اإلذاعية والتلفزية ا" بدل "ذات الصبغة الوطنيةاخلدمات اإلذاعية والتلفزية ويستحسن اإلشارة إىل " ،الوطنية

 ".ذات الصبغة الوطنية

:9المادة

دون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال يكون من شأن الربامج وإعادة جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
غربية كما ىي زلددة يف الدستور ومنها باخلصوص تلك ادلتعلقة ادلملكة ادل بثوابت اإلخالل بث الربامج أو أجزاء من الربامج:
 ..."؛الديمقراطيوالخيار وبالنظام ادللكي باإلسالم وبالوحدة الًتابية للمملكة



 

8 

الفصل األول من الدستور على "االختيار" الدديقراطي وال يستعمل مفهوم "اخليار" الدديقراطي كما أن ينص 
لى سبيل احلصر.ثوابت ادلملكة منصوص عليها ع

:11المادة

ديكن للهيئة العليا أن ربد أو ربظر كل نوع من العقود أو ادلمارسات التجارية إذا كانت تعيق على جاء يف ادلقًتح ما يلي:" 
 ."وذلكبعدأخذرأيمجلسالمنافسة ،اخلصوص ادلنافسة احلرة وولوج ادلواطنني إىل أحداث ذات طابع وطين أو عمومي

السلطة  يتكون جهة النظر يف ادلمارسات ادلخالفة للقانون ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة ىيستحسن أن 
ادلختصة بعد إحالة النازلة من قبل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، كما ديكن للسلطة ادلختصة 

 صاتو.استطالع رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يف القضايا ذات الصلة باختصا

:26المادة

فصل سلتلف العناصر ادلتعلقة بالربامج  -12 ...جيب أن يبني دفًت التحمالت على اخلصوص:جاء يف ادلقًتح ما يلي: "
وادلسلسالت والرياضية واألفالم الوثائقية ورلالت اإلبداع والروايات والربامج البيداغوجية والتعليمية واألفالم )األخبار

بالعربية أو  وأنشطةالمؤسساتالدستورية لة وأحداث اجملتمع وادلوسيقى وادلنوعات والربامج القصرية،والروبورتاجات الطوي
 ...".؛باألمازيغية أو باللهجات ادلغربية أو باللغات األجنبية

و"الرياضية" وىو ما يعزز ويدقق ىذه ادلادة، أما اذلدف من اإلشارة إىل  أي أن اإلضافة ادلقًتحة ىي "األفالم"
كما أنو  غري واضح حبكم أنو ال يدخل يف إطار أصناف الربامج، مفهوم "أنشطة ادلؤسسات الدستورية" فهو

 مفهوم واسع.

:41المادة

بمقتضىقراراستعجاليمن لفائدة الدولة ينتج عن عدم احًتام أجل التفكيك مصادرة الشبكة... جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
 ...".االقتضاء بيعها بادلزاد العلينوعند  الجهةالقضائيةالمختصة،

ىذه اإلضافة توضح أن مصادرة الشبكة لفائدة الدولة يدخل ضمن اختصاص القضاء االستعجايل وال يدخل 
ضمن اختصاص اذليأة العليا، دون أن يعمل ادلقًتح على توضيح كيفية تنظيم العالقة بني اذليئة العليا والقضاء،  

 بالقضاء.كما ال يوضح ادلقصود ربديدا 
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 :فيالمقترحفيمايخصالمقتضياتالقانونيةالتييقترحالمجلساألعلىعدمإدماجها-ج
:5المادة

معمراعاة ،...السمعية البصرية إال من لدن احلاملني  وال ديكن استعمال الًتددات الراديوكهربائية"... جاء يف ادلقًتح ما يلي:
.."الطابعالعموميللجهةالمعنية.

يمكنللهيأةالعلياإحداثفروعجهوية،يفوضإليهاممارسةالرقابةالتقنيةعلىمتعهدياالتصالالسمعيالبصري"...
 ...."الذينيمارسونمهامهمفيإطارجهويأوإقليميأومحلي

ادلادة إال  يف آخر الفقرة الثانية من"مع مراعاة الطابع العمومي للجهة ادلعنيةيتضمن ادلقًتح إضافة عبارة " -
 أن اذلدف من اإلضافة غري واضح.

  إن ادلكان األنسب لتحديد اختصاصات وىيكلة اذليأة العليا ىو النص القانوين ادلخصص ذلذه األخرية. -
:6المادة

 ...ديكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت، أن تقوم دبا يلي: جاء يف ادلقًتح ما يلي:"

 .قابلللطعنأمامالجهاتالقضائيةالمختصة وجيب أن يكون ىذا التغيري أو السحب بقرار معلل ... 

سحب بعض الًتددات من متعهدي االتصال السمعي البصري إذا مل تعد تلك الًتددات ضرورية ذلم من أجل القيام بادلهام احملددة 
."استقبال الربامج ...زبصيص .امالجهاتالقضائيةالمختصةوذلكبقرارمعللقابلللطعنأم  ذلم يف دفاتر ربمالهتم

وحدىا بالنظر ابتدائيا زبتص احملكمة اإلدارية بالرباط  من قانون االتصال السمعي البصري على أن 70تنص ادلادة 
صال االت يف الدعاوى ادلتعلقة بالنزاعات اليت تدخل ضمن اختصاص احملاكم اإلدارية والناشئة عن تطبيق قانون

، وىي تشمل النص ككل، وتبعا لذلك يستحسن االقتصار على والنصوص ادلتخذة لتطبيقو السمعي البصري
 ادلقتضيات الواردة فيها.
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:7المادة

ألجل تطبيق ىذا القانون والنصوص ادلتخذة لتطبيقو، تعترب كل خدمة تبث عن طريق الشبكة اذلرتزية  جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
)الساتل(، على أهنا خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة  االصطناعيةاألقمار  يف الوقت نفسو بصفة كاملة بواسطة األرضية وتبث
."حتىفيحالةبثبرامجمختلفةفينفسالوقت ،اذلرتزية األرضية

يستحسن االحتفاظ بالصيغة اجلاري هبا العمل حبكم أهنا عامة ورلردة.

:8المادة

 جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري: لي:"جاء يف ادلقًتح ما ي

 أخبار متعددة ادلصادر وصادقة ؛ تقدمي... 
وفقطابعهماالكوني،وعدمالمساسبحظرومكافحةكلاإلنسانياحتراممنظومتيحقوقاإلنسانوالقانونالدولي

الجتماعيأوالجهويأواللغةأواإلعاقةأوأواللونأوالمعتقدأوالثقافةأواالنتماءاأشكالالتمييز،بسببالجنس
 ."وذلكفينطاقأحكامالدستورأيوضعشخصيمهماكان،

ادلقًتحة،  3أجزاء من تصدير الدستور، وقد سبق التنصيص عليها يف ادلادة عن البند األخري من ادلقًتح ىو عبارة 
 .الدستوراحلريف نص العدم توظيف ويستحسن 

:10المادة

 ...يلزم متعهدو االتصال السمعي البصري ببث ما يلي: دلقًتح ما يلي:"جاء يف ا

بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من اذليأة العليا، و ذلك بناءا على طلب من كل شخص حلق بو ضرر من جراء بث معلومة 
."تخالفالحقيقة أو سبس بشرفو

 اجلزم دبخالفة احلقيقة، على الرغم من أن  ما يؤدي إىلوىو حيذف ادلقًتح مصطلح "يبدو" الذي يتيح النسبية 
من الظهري احملدث  5اذليأة العليا ال تتوفر على اختصاصات تتيح ذلا التحقيق حىت تتمكن من اجلزم، كما أن ادلادة 

 .، يقًتح االحتفاظ هبذا ادلصطلحالنسجام بني النصنيوضمانا ل تعتمد نفس ادلصطلح،للهيأة العليا 
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:29المادة

وحيدد اإلذن على وجو اخلصوص شروط اإلحداث واالستغالل اخلاصة هبذه ...كن للهيئة العليا دي ادلقًتح ما يلي:" جاء يف
يتوقف أثر اإلذن بقوة القانون ..ادلطبقة يف حالة عدم احًتام الشروط ادلذكورة. أوالجنائية الفئة من اخلدمات وكذا اجلزاءات ادلالية

 ."احلاالت يف األجل احملدد يف اإلذن عند اختتام التظاىرة ويف مجيع

أن يتضمن جزاءات جنائية بينما ديكنو اإلشارة الذي يكون موضوعو طلبات األذون ال ديكن لقرار اجمللس األعلى 
 إىل العقوبات الواردة يف القانون.

:30المادة

االتصال السمعي البصري على  و خدمات جيب إيداع طلبات اإلذن بإحداث واستغالل شبكات جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
معمنحالهيأةحقمالءمتهامعالمقتضيات ، ..( على األقل قبل التاريخ احملدد للشروع يف اخلدمة.2سبيل التجربة شهرين )

".التشريعيةوالتنظيميةودفاترالتحمالت

، كما األذونمل وليس فقط طلبات أن تتالءم كل أعمال اذليأة العليا مع ادلقتضيات القانونية اجلاري هبا الع يتعني
لذا يستحسن حذف اإلشارة إىل دفاتر  األذون،ألي عالقة بني دفاتر التحمالت وطلبات  اأن ىناك غياب

 التحمالت.

:37المادة

باذليئة كن للمدير العام ...ديأعاله لدى اذليئة العليا من لدن  16يودع التصريح ادلشار إليو يف ادلادة  جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
ضرورية قصد التأكد من  يراىا  لتكلف أعواهنا للقيام بكل مراقبة ،لمندوبياتجهويةيتمإحداثهالهذاالغرضالعليا أن يفوض 

 ".ادلقدمة ادلصرح هبا ألحكام ىذا القانون والنصوص اجلاري هبا العمل  و اخلدمة صدق التصريح ادلذكور ومن مطابقة الشبكة

وبني الصيغة الواردة يف ىذه ادلادة  5لحات وادلفاىيم بني الصيغة ادلقًتحة يف ادلادة ىناك اختالف يف ادلصط
ادلكان األنسب لتحديد اختصاصات وىيكلة اذليأة العليا ىو النص "مندوبيات جهوية/فروع جهوية"، كما أن 

تلزم  37بينما ادلادة  ،إللزاماإلمكانية وليس ا عنتتحدث  5ادلادة القانوين ادلخصص ذلذه األخرية، باإلضافة إىل أن 
 "الفروع اجلهوية".
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:45المادة

 وتحتإشرافرئيسالحكومة،تقوم اذليئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت،  جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
."وترددات البث اليت ربددىا ... بوضع وربيني سلططات شبكات اإلرسال

من  159التعديل ادلقًتح مع استقاللية اذليئات ادلكلفة باحلكامة اجليدة ادلنصوص عليها يف الفصل  ىذاال ينسجم 
"،  تكون اذليئات ادلكلفة باحلكامة اجليدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، والذي ينص على أن "الدستور
، ادلتعلق بالنظام 829/12ل القرارات رقم مع رلموعة من قرارات اجمللس الدستوري ذات الصلة مث يتماشىكما ال 

 ،اخلاص بالتعيني يف ادلناصب العليا 02-12 ادلتعلق بالقانون التنظيمي رقم، 854/12ورقم الداخلي جمللس النواب، 

  .2013 اخلاص بالنظام الداخلي جمللس النواب كما صادق عليو ىذا األخري بتاريخ فاتح غشت، 924/13 ورقم

:46المادة

اذلادفة إىل  العام يتوىل القطاع السمعي البصري العمومي يف إطار ادلصلحة العامة مهام ادلرفق  ادلقًتح ما يلي:"جاء يف
الًتفيو عن اجلمهور بواسطة الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري و  التكوينو االستجابة حلاجيات اإلعالم والثقافة والًتبية

 ...ألنباء.ووكالةالمغربالعربيل العمومي

منظومتيحقوقاإلنسانوالقانون تستند إىل الشركات بررلة ذات مرجعية عامة ومتنوعة موجهة إىل أكرب فئة من اجلمهور وتقدم
الدولياإلنسانيوفقطابعهماالكوني،وعدمالمساسبمبدأحظرومكافحةكلأشكالالتمييزبسببالجنسأواللون

فينطاقاالنتماءاالجتماعيأوالجهويأواللغةأواإلعاقةأوأيوضعشخصي،مهماكان،أوالمعتقدأوالثقافةأو
الدستور متميزة وتوفر  إبداع إنتاجات الشركات تشجع وإىل قيم الدديقراطية واحلرية واالنفتاح والتسامح واحلداثة. كما .أحكام

 ..إعالما وطنيا ودوليا.

 ."إطار احًتام دفًت ربمالهتاوتقوم الشركات دبمارسة أنشطتها يف 

ال تدخل و  ،ورلال تدخلها اختصاصاهتا حيددإطار قانوين خاص مؤسسة عمومية ذلا  وكالة ادلغرب العريب لألنباءإن 
 .ذه اإلضافةهب األخذعدم لذا يستحسن  ،السمعي البصري العمومي شركات االتصالضمن 

ويستحسن  8و  3تنصيص عليها يف ادلادتني ادلقًتحتني تتضمن ىذه ادلادة مقتطفات من تصدير الدستور سبق ال 
  .عدم توظيف النص احلريف الدستور
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:48المادة

احًتام  ووكالةالمغربالعربيلألنباء جيب على الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي جاء يف ادلقًتح ما يلي:"
 دفًت للتحمالت ربدد فيو التزاماهتا اخلاصة.

 دبا يلي: ...ينص دفًت التحمالت  وجيب أن

 بث اخلطب واألنشطة ادللكية؛ 
 األغلبية،لبشك ، بث جلسات ومناقشات رللسي النواب وادلستشارين و البرلمانية للمعارضة يضمن

؛منالدستور10الدستوريةالواردةبالفصلحقوقهما
 ... 
 حسب أمهيتها والجمعوية دل للهيئات السياسية والنقابيةالتقيد بتعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي والولوج العا ،

 وسبثيليتها، والسيما أثناء الفًتات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل ؛
 ... 
 أجنبية بثإنتاجات وعدم والمحلية، الجهوية التعبيراتالشفوية و األمازيغية و العربية اللغة سالمة احترام

أوبتعبيراتشفهيةمغربية؛بلهجات
 إحداثلجنةاألخالقياتتسهرعلىاحترامقواعداألخالقياتالمنصوصعليهافيالقوانينالجاريبهاالعمل

وفيدفاترالتحمالت،وتتلقىىذهاللجنةمالحظاتوتظلماتالمرتفقينوتؤمنتتبعهاوتنشرتقريراسنويا
ويكونموضوعمناقشةعلىصعيداللجنتينالمختصتينبكالالمجلسينبذلك،وخاصةالمقتضياتاآلنفة،

بحضورمسؤوليهاوفقاألحكامالقانونالتنظيميلعملالحكومة؛
  الرفع من قيمة الًتاث الوطين وتشجيع اإلبداع الفين وادلسامهة يف إشعاع الثقافة واحلضارة ادلغربيتني باذباه ادلغاربة ادلقيمني

 ىدين األجانب.باخلارج أو ادلشا
 ولوج األشخاص ضعيفي السمع إىل الربامج ادلبثوثة؛ 
 كيفيات بررلة ادلواد اإلشهارية واحلصة القصوى من اإلشهار اليت ديكن تقدديها من لدن مستشهر واحد؛ 
 شروط رعاية الربامج؛ 
 عبرنظامالحصصاراحترامقواعدالمنافسةالحرةوالشفافيةوتشجيعالمنافسةوالحدمنالهيمنةواإلحتك

تنفيذوأوالمشتركأواعتمادنظاملطلباتالعروضالعلنيةلتدبيرصفقاتاإلنتاجالخارجياألقصىلكلشركة،
تخصيص عبر و %20اإلنتاج الصغيرة جد للمقاوالت الصغيرة30%بالنسبة للمقاوالت بالنسبة

تحددوالمتوسطة، و المقاوالت، لمجموع والباقي مشتركالمعايير قرار بمقتضى المقاوالت لهذه المالية
للسلطةالحكوميةالمكلفةباالتصالوالسلطةالحكوميةالمكلفةبقطاعالمقاوالت.
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 العقوبات والسيما ادلالية منها يف حالة عدم احًتام بنود دفًت التحمالت؛ 
ويكونموضوعمناقشةعلىدفًت التحمالت نشر تقرير سنوي للعموم ربدد فيو الشركات الوطنية لالتصال كيفية تنفيذىا ل

  ".صعيداللجنتينالمختصتينبكالالمجلسينبحضورمسؤولينوفقألحكامالقانونالتنظيميألعمالالحكومة

من دفًت ربمالت الشركة  25ادلادة نفس ادلالحظة السابقة خبصوص وكالة ادلغرب العريب لألنباء، كما أن  -
تنظم نقل األنشطة الربدلانية والذي يتم حسب اإلجراءات ادلتفق عليها مع الوطنية لإلذاعة والتلفزة 

مكتب كل رللس على حدة، دبا يف ذلك التوقيت وادلدة ادلخصصني ذلذا الغرض كما أن النظام الداخلي 
 الربدلان حيدد حقوق ادلعارضة، لذا يستحسن عدم اعتماد ىذا التعديل ادلتعلق بأنشطة الربدلان؛  لسيجمل

اك غياب دلعايري الولوج العادل للهيئات اجلمعوية كما أن قواعد التعددية اللغوية والثقافية والسياسية ىن -
، من الدستور وتسهر اذليأة العليا على احًتامها 165و 28و 11و 10تنظم بقانون يف إطار الفصول 

حزاب سياسية أو منظمات ألن األمر ال يتعلق بأ االنتخاباتاألخذ هبذا ادلقتضى مشكال يف فًتة ويطرح 
 ؛نقابية

إن جعل ادلناقشة مع جلنة األخالقيات يف اللجنتني ادلختصتني يف الربدلان يؤسس لعالقة مباشرة بني جلنة  -
داخل شركة عمومية والسلطة التشريعية يف غياب ادلسؤولني عن الشركة وشلثلي القطاع الوزاري ادلسؤول 

نفيذىا، كما أن دفًت ربمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة عن وضع السياسة العمومية يف اجملال وت
القناة الثانية" ينظم عمل جلنة األخالقيات ويلزمها ببعث تقريرىا السنوي إىل اذليأة –وشركة "سورياد 

العليا لالتصال السمعي البصري وتبليغها بكل تغيري يف تشكيلتها أو تعديل نظامها الداخلي بوصفها 
 يف اجملال. والتقننيىيئة الضبط 

  تنظم قواعد ادلنافسة والصفقات العمومية يف إطار نصوص قانونية خاصة هبا ويستحسن أن ال يتضمن  -
نص خاص باالتصال السمعي البصري قواعد ديكن أن تكون يف حالة تعارض مع اإلطار القانوين اجلاري 

ادية زبصيص جزء من الصفقات العمومية بو العمل، ويبقى للسلطة التنظيمية يف إطار سياستها االقتص
 لصنف ادلقاوالت الذي تود تشجيعو يف اجملال.

اليت تنص على  ،تنسجم مع مقتضيات الدستور أو التعبريات الشفهية ادلغربيةإن الدبلجة باللهجات  -
يرية لوسائل ديس باحلرية التحر  كما أن منعها قد ،محاية اللهجات والتعبريات الثقافية ادلستعملة يف ادلغرب

 السمعي البصري. االتصال
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اإلشهار الذي جيتذبو بث ادلسلسالت األجنبية ادلدبلجة باللهجات أو التعبريات  وذبدر اإلشارة إىل أن
يف إطار الوضعية  ،الوطنيةالشفهية ادلغربية يساىم يف التوازن ادلايل لشركات االتصال السمعي البصري 

ادلغريب ضلو كما أن استعمال الدبلجة حيد من ىجرة ادلشاىد  ،  ادلالية وإمكانياهتا احلالية لسوق اإلشهار
 القنوات األجنبية.

 

:مكررة57المادة

المهنية،الخدمات،مقدمويستفيدجاء يف ادلقًتح ما يلي:" الضريبة مناإلدماجفيالشركاتالمتعاقدونفيإطار
ها،شريطةقيامهمبشكلحصريلفائدةىذهالشركات،وفيإطارمهامالسمعيالبصريالتييشتغلونبلالتصالالوطنية

العمومية، لولوجالوظيفةالخدمة المباراة باعتماد قبلتاريخالعملبالمقتضياتالمتعلقة الوضعية والموجودونفيىذه
والمرسومالتطبيقيلها.العمومية

 ".إطارالمدةالزمنيةالمنصوصعليهافيقانونالشغلكمايتمتسويةوضعيةالمشتغلينفيإطارعقودمؤقتةفي

وينظمها قانون الوظيفة العمومية أو مدونة الشغل أو األنظمة  بادلستخدمىذه ادلقتضيات بعالقات ادلشغل تتعلق  
األساسية اخلاصة هبا، بينما القانون الذي ضلن بصدده خاص باالتصال السمعي البصري، لذا يستحسن حذف 

 ل.ىذا التعدي
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 -3 القانونرقم مع التييجبمالءمتها المقتضياتالقانونية رقم83-13فيشأن القانون بتتميم
بتغييروتتميمالقانونرقم96-14المتعلقباالتصالالسمعيالبصريوالقانونرقم03-77
 المتعلقباالتصالالسمعيالبصري:03-77

:4المادة

-13هتدف إىل مراعاة مقاربة النوع يف ىذا النص القانوين، وقد عمل القانون رقم  إن ادلقتضيات القانونية ادلقًتحة
على إدماج رلموعة من ادلقتضيات  ،1ادلتعلق باالتصال السمعي البصري 77-03القاضي بتتميم القانون رقم  83

 .9و  8و  2القانونية اليت تبنت مقاربة النوع من خالل تتميم ادلواد 

:5المادة

من  18الصادر يف  1-15-123مكررة طبقا للظهري الشريف رقم  5التعديالت ادلقًتحة مقتضيات ادلادة ال تدمج 
ادلتعلق باالتصال  77-03بتغيري وتتميم القانون  96-14( بتنفيذ القانون رقم 2015أغسطس  4) 1436شوال 

 السمعي البصري.

:8المادة

 .77-03قانون رقم القاضي بتتميم ال 83-13عديالت القانون ال تدمج ت

:9المادة

 83-13عديالت القانون ال يدمج توإن كان إجيابيا إال أنو  ادلس دبكانة ادلرأة و كرامتهاالتنصيص على عدم 
 .77-03القاضي بتتميم القانون رقم 

 

 

 

                                                           
1
من  18صادر يف  1-15-120( بالظهري الشريف رقم 2015أغسطس  24) 1436ذو القعدة  8بتاريخ  6389الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  - 

 (.2015أغسطس  4)  1436شوال 
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ثانيا:مقترحاتعلىضوءمختلفالمستجداتوتراكماتتفعيلقانوناالتصالالسمعيالبصري:

 التعاريف:يف شأن  – 1

تستلزم الًتاكمات اليت أنتجها تطبيق قانون االتصال السمعي البصري، وكذا سلتلف التطورات اليت عرفها القطاع 
 وكذا إضافة أخرى. 77-03رلموعة من التعاريف الواردة يف القانون رقم  توضيح

 تدقيقبعضالتعاريف: -أ

 التعاريف التالية: توضيحيقًتح 
يعتربان  اللذينحبكم إضافة تعريف دقيق للخدمة اإلذاعية واخلدمة التلفزية : االتصالالسمعيالبصري -

فقد كان من الالزم مالءمة ىذا ادلفهوم مع التغيريات  ،ادلكونان األساسيان لالتصال السمعي البصري
 ادلقًتحة.

ية  ذلذا ادلفهوم يكتسي أمه واضح: أظهرت التجربة أن ربديد تعريف خدمةاالتصالالسمعيالبصري -
وذلك للتمكن من ربديد رلال تطبيق قانون االتصال السمعي البصري، خصوصا مع تطور  ،كبرية

 "la linéaritéاإلسًتسالية "ب تتسمرلموعة من أساليب استهالك ادلضامني السمعية البصرية، اليت ال 
 بررلة معدة من طرف مقدم خدمات وربت مسؤوليتو التحريرية.شبكة  على واإلعتماد

 إدخال بعض التدقيقات التقنية قصد توضيح أكثر ذلذا ادلفهوم. اإلرسال:تعديد  -
 نفس ادلالحظة السابقة. متعدداإلرسال:   -
السند الواجب اعتماده من قبل مجيع ادلتدخلني يف تدبري توضيح مت  موجاتأوتردداتراديوكهربائية:  -

ادلخطط الوطين وىو  ،سمعي البصريادلخصصة لالتصال التلك طيف الًتددات الراديوكهربائية وخاصة 
 للًتددات.

البصري: - السمعي لالتصال العمومي توضيح بأن ادلقصود بالقطاع العمومي ىو شركة أو  القطاع
سياستها يف ىذا  تفعيلتعمل على أسهمها للدولة، واليت  أغلبيةرلموعة من الشركات تعود ملكية 

 رفق العام.تتوىل يف إطار ادلصلحة العامة مهام ادلو القطاع، 
: يقًتح تدقيق ىذا ادلفهوم بالًتكيز أساسا على العناصر ادلكونة لو نظرا ألن التعريف اجلاري بو اإلشهار   -

 العمل ال يتيح التعرف عليها. 
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 : نفس ادلالحظة السابقة.اإلشهارغيرالمعلنعنو  -
اء يستوجب قراءة ضيقة للنص حبكم أن احلرية ىي األصل، يعترب كل تقييد ذلا استثن اإلشهارالممنوع: -

 وىو ما يقتضي وضوحا يف ىذا ادلفهوم.
التلفزي:  - تدقيق ىذا ادلفهوم بتوضيح أن العروض ادلقدمة للجمهور تكون خاصة بربامج  التسويق

 التسويق التلفزي.
الخدمات:  - توضيح بأن األمر يتعلق خبدمات االتصال السمعي البصري وليس فقط اخلدمات  مقدم

 لبصرية.السمعية ا
البصري: - السمعي االتصال توضيح بأن األمر يتعلق كذلك بالشركات السمعية البصرية  متعهد

 العمومية.
البصري: - السمعي االتصال لخدمات توضيح بأن األمر يتعلق بكل بنية ربتية لالتصال  شبكة

 اإللكًتوين. 
 

 إضافةبعضالتعاريف: -ب
 يقًتح إضافة التعاريف التالية:

ىا بعني االعتبار ذتعترب التطورات التكنولوجية أحد العوامل األساسية اليت جيب أخ لكتروني:االتصالاإل -
وكذا عادات  ،يف إطار التعديل احلايل هبدف تأطري تطور الرقمنة وطرق تداول احملتويات السمعية البصرية

 استهالك ىذه ادلضامني عرب معدات طرفية سلتلفة.
إن إدراج األشكال اجلديدة من اخلدمات السمعية البصرية  روني:االتصالمعالجمهوربشكلإلكت -

وذلك هبدف ربديد دقيق جملاذلا وكذا لإلطار القانوين ادلطبق  ،بعض ادلفاىيم التقنية توضيحيستوجب 
 عليها.

إذاعية/مفهومخدمةتلفزية:  - بعد مرور أكثر من عشر سنوات من التقنني أصبح من  مفهومخدمة
سواء كانت وليدة تطور تكنولوجي أو  ،للخدمات السمعية البصرية ادلتعددة أوضحريف الالزم وضع تعا

تالقي وتداخل اخلدمات اإللكًتونية مع ادلضامني السمعية البصرية، وىذا ينطبق على رلموعة من 
 .اخلدمة اإلذاعية والتلفزية مفهوماواليت مل يسبق للمشرع أن عرفها، ومن بينها  ،ادلفاىيم ادلتداولة
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-15سبق أن أدىل اجمللس األعلى يف إطار رأيو رقم  خدمةاالتصالالسمعيالبصريحسبالطلب:  -
ادلتعلق باالتصال السمعي  77-03بشأن مشروع تعديل القانون رقم  ،إىل السيد رئيس احلكومة 01

صة مواتية فيما خيص ىذا النوع من اخلدمات، لذا تعترب مناسبة تعديل وتتميم القانون فر  برأيالبصري 
  إلدراج ىذه اخلدمة مع اقًتاح النظام القانوين اخلاص هبا.

أظهرت ذبربة التحرير وكذا طبيعة ادلضامني السمعية البصرية أن اخلدمة  خدمةسمعيةبصريةعمومية: -
 ، واليت ديكن أن تكون شركة عمومية أو خاصة. تقدمهاالعمومية جيب أن تعرف دبعزل عن اجلهة اليت 

ا  - يعترب اإلشهار ادلورد األساسي لوسائل االتصال  (:placement de produitsلمنتوجات)موقعة
وىو ما جيعلو موضوع منافسة تقتضي اإلبداع ادلستمر من أجل الوصول إىل  ،السمعي البصري

ادلستهلك، وقد كان من الالزم العمل على توسيع سوق اإلشهار بإدماج ىذه ادلمارسة اإلشهارية بعد 
دبجموعة من التجارب  باالستئناسعريف دقيق ذلا، وكذا إجياد التأطري القانوين ادلناسب، وذلك تقدمي ت

 الدولية. 
 ويقًتحتعريفو، دون ينص القانون اجلاري بو العمل على أن اإلشهار السياسي شلنوع :اإلشهارالسياسي -

هتدف الًتويج إىل فكر أو ن و تتضمكل شكل من أشكال اخلطابات ادلذاعة أو ادلتلفزة اليت  و بأنوتعريف
 مشروع سياسي أو شخصية سياسية أو حزب سياسي، واليت تكون دبقابل مادي.

 
فيشأنالمقتضياتالواردةفيإطارالبابالثانيمنالقانونتحتعنوان"مبادئعامة":-2

 توضيحهاادلبادئ العامة  تستلزم الصعوبات اليت أصبحت تعًتض تفعيل بعض ادلقتضيات القانونية الواردة يف إطار
بشكل يسهل تطبيقها، كما أن مواكبة التطور الذي تعرفو حرية االتصال السمعي البصري يستوجب إضافة 

 مقتضيات جديدة.

تدقيقبعضالمبادئالعامة: -أ

 ادلقتضيات التالية: توضيحيقًتح  
لرأي والتعبري اليت كرسها تعترب حرية الفكر وا اإلطارالعاملممارسةحريةاالتصالالسمعيالبصري: -

الدستور من الركائز األساسية اليت تؤطر حرية االتصال السمعي البصري، وتعترب ىذه األخرية من اآلليات 
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األساسية لتعزيز االختيار الدديقراطي الذي أصبح من الثوابت اجلامعة لألمة ادلغربية، وذلك دلا تتميز بو 
ضايا األساسية، لذا يقًتح تدقيق ىذا ادلفهوم وتوضيح األبعاد من قدرة على تكوين رأي رلتمعي حول الق

 ادلختلفة اليت يتضمنها. 

التحريرية: - الحرية حرية متعهدي االتصال السمعي البصري يف ربديد شبكة أو دليل   يقصد بو مبدأ
 هم عن ذلك.مسؤوليت هم كامل، مع ربملالربامج

حبكم أن احلرية ىي األصل فإن أي مراقبة للتأكد  مبدأاستقالليةمتعهدياالتصالالسمعيالبصري: -
من درجة احًتام ادلقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ال تكون إال بصفة بعدية، وتبعا لذلك  

ويقصد  كان من الضروري التأكيد على استقاللية ادلتعهد السمعي البصري وحريتو يف إعداد برارلو،
كل ربديد متعهدي االتصال السمعي البصري للمضامني التحريرية دبعزل عن  التحريرية  باالستقاللية

 .االقتصادية و  ةلسياسيوااإليديولوجية اجملموعات  ، خصوصا من طرفضغط

نظرا لطبيعة األدوار اليت تلعبها  استعمالطيفالتردداتالراديوكهربائية)تعيينأوسحبأوتغيير(: -
اجملتمع، وحبكم استمرار اعتمادىا بشكل كبري على استعمال طيف وسائل االتصال السمعي البصري يف 

الًتددات الراديوكهربائية، فمن الالزم توضيح كيفية االستعمال، السيما من خالل التنصيص على أن 
الًتددات ادلخصصة لالتصال السمعي البصري من خالل ادلخطط الوطين للًتددات ال جيب أن تستعمل 

 خارج رلاذلا.

عمال الًتددات يف بعض احلاالت إىل التأثري على بعض اجملاالت احليوية، مثل الطريان ادلدين أو يؤدي است
النقل البحري، شلا يستلزم التأكيد على دور اذليأة العليا يف تغيري أو سحب أو تعيني الًتددات يف أقرب 

 وقت عند الضرورة.

 ية ال يؤثر على وحدة اخلدمة.التنصيص على أن البث دبختلف الوسائل التقن وحدةالخدمة: -

 حبصره على احلاصلني على ترخيص واستثناء احلاصلني على إذن. 8رلال تطبيق ادلادة  توضيح -

 مع الدستور خصوصا إضافة االختيار الدديقراطي كأحد الثوابت اجلامعة. 9مالءمة ادلادة  -
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تصال السمعي البصري ببث بإضافة "الصحة" إىل اجملاالت اليت تلزم متعهدي اال 10تدقيق ادلادة   -
 إنذارات السلطات العمومية.

 كيفية شلارستو؛ تبنيمفهوم حق الرد وزبصيصو دبادة  توضيح   -

بالتأكيد على الشروط التقنية وادلالية الشفافة وادلنصفة اليت جيب احًتامها يف إطار العقود  11تدقيق ادلادة  -
 ادلربمة بني ادلتعهدين لبث بعض األحداث اذلامة.

افةالمقتضياتالتالية:إض -ب

السمعي البصري بادلوازاة مع  االتصالالتأكيد على حرية ادلبادرة يف االستثمار يف رلال  حريةالمبادرة: -
 التأكيد على حريتو بإعتبار أمهية استثمار القطاع اخلاص يف اجملال.

 الًتددات. لتدبريم وذلك من أجل توضيح اإلطار العام ادلنظ اإلشارةإلىالمخططالوطنيللترددات: -
 حبكم أهنا األساس ادلنظم للمخطط الوطين للًتددات. اإلشارةإلىاالتفاقياتالدوليةبشأنالترددات: -

 
فيشأنالنظامالقانونيللقطاعالسمعيالبصريالخاص:-3

ص أظهر تطبيق قانون االتصال السمعي البصري أن بعض ادلقتضيات ادلنظمة للقطاع السمعي البصري اخلا
أصبحت متجاوزة وديكن حذفها، كما أن ىناك ضرورة لتدقيق بعض ادلقتضيات وإضافة أخرى، خصوصا من 

 أجل التفاعل مع احلاجيات االقتصادية للقطاع.

من القانون، حبكم عدم انسجامو مع طبيعة شلارسة  16يقًتح حذف نظام التصريح، ادلنصوص عليو يف ادلادة  -
 داخل ادلغرب والصعوبات العملية اليت تعًتض تنفيذه.  حرية االتصال السمعي البصري

وذلك  ،مثل شروط منح الًتاخيص توضيحهابينت تراكمات تطبيق نظام الًتخيص بعض اجلوانب اليت جيب  -
 . سباشيا مع ادلعطيات االقتصادية للقطاع

حاصلة على ترخيص نظرا ادلتعلقة حبصر نسبة امتالك رأمسال أو حقوق التصويت داخل شركة  20حذف ادلادة  -
 لعدم انسجامها مع تركيبة النسيج االقتصادي للمغرب وهبدف تعزيز مبادرة القطاع اخلاص. 
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األنسب إلقرار نظام قانوين مالئم خاص ببعض أشكال الطريقة و  االمكانيةيف التفكري كما يقًتح اجمللس األعلى 
 يتعلق األمر بإذاعات زبتلف إىل حد ما عن اإلذاعاتليها، و إاخلدمات اإلذاعية اليت أفرزت ادلمارسة احلاجة 

العمومية احلالية كما زبتلف عن اإلذاعات اخلاصة اليت هتدف الربح، ىذه اإلذاعات اليت قد تقدم عن إحداثها 
، هبدف غري رحبي أو ادلؤسسات السجنية أو ادلوانئ أو الطرق السيارة أو غريىاأو اجلامعات أو اجلمعيات اجلهات 

ذات اذلدف الرحبي غري مالئم ذلا، كما أن النظام  االسمأضحى اإلطار القانوين احلايل للشركات رلهولة  واليت
السمعي البصري العمومي اخلاص بالشركات العمومية ال يتالءم مع إحتياجتها وأىدافها  باالتصالادلتعلق 

النظام مرونة ويقًتب إىل حد ما من هبا يكون أكثر  اخاص انظاميف حالة إقرارىا يستوجب وطبيعتها، وىو ما 
 ويتالءم مع ىذه ادلشاريع اإلذاعية.احلايل للًتخيص القبلي 

  فيشأنالنظامالقانونيللقطاعالسمعيالبصريالعمومي:-4 

زلوري يف ادلشهد السمعي البصري الوطين كمرفق عام يقدم  بدورالقطاع العمومي لالتصال السمعي البصري  يقوم
ألوسع الشرائح اجملتمعية وعلى امتداد الًتاب الوطين، وبناء على تراكمات تفعيل القانون وهبدف  خدمة عمومية

االنسجام مع سلتلف التطورات اليت عرفها ادلغرب، وخصوصا ادلكانة الدستورية اليت ربظى هبا ادلرافق العمومية 
دقيق مفهوم القطاع العمومي لالتصال ادلنوط هبا تقدمي اخلدمات للمواطنات وادلواطنني، فإن ىناك ضرورة لت

السمعي البصري والتحديد الدقيق دلهام اخلدمة العمومية سواء على مستوى ادلكونات أو األىداف وكذا الواجبات 
مع التزامها دبعايري اجلودة والشفافية وادلسؤولية واحملاسبة، يف إطار ادلبادئ والقيم الدديقراطية اليت أقرىا  ،و احلقوق

 ر.الدستو 

القناة الثانية"، اليت -مجيع ادلواد االنتقالية اخلاصة بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة "سوريادحذف كما يقًتح
 استنفدت أدوارىا.

 فيشأنبعضاألحكامالمشتركة:-5

يقًتح التنصيص على نشر العقوبات اليت يصدرىا اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يف اجلريدة  -
 رمسية وبثها من قبل خدمات شركات االتصال السمعي البصري.ال

 (.placement de produitsيقًتح إضافة مقتضيات قانونية بشأن شروط موقعة ادلنتوجات ) -
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من  12 السمعي البصري خالل جلستو ادلنعقدة بتاريخ لالتصالتداول ىذا القرار من طرف اجمللس األعلى مت 
السيدة السمعي البصري بالرباط، حبضور  لالتصالة العليا أ، دبقر اذلي(2016ماي 19ــــــ)ادلوافق لـــــ 1437شعبان 

راحبة زدكي وفوزي صقلي وزلمد الكالوي وزلمد عبد الرحيم  والسيدتني والسادة أمينة دلريين الوىايب، رئيسة،
 .أعضاءوطالع سعود االطلسي وخدجية الكور،  وبوشعيب أوعيب

 

 السمعيالبصري،لالتصالعنالمجلساألعلى

 
 

 


