رأي المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 20-51

المؤرخ في  02ذو القعدة  5321الموافق لـ ( 20شتنبر )0251

بشأن مشروع القانون رقم  55-51المتعلق بالهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
تبعا لطلب السيد رئيس احلكومة ،املؤرخ يف  03مارس  ،5302إبداء رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
بشأن مشروع القانون رقم  00-02املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الدستور ،خصوصا الديباجة والفصول  00املتعلق باالنتخابات و 05املتعلق باجملتمع املدين و 52املتعلق
حبرية الصحافة و 021املتعلق باستقاللية اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة و 063املتعلق بالتقارير اليت تقدمها هذه
اهليئات إىل الربملان و 062املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري و 071املتعلق باألحكام االنتقالية؛
وبنـاء على الفصل  070الذي ينص على أن تأليف وصالحيات وتنظيم وقواعد تسيري املؤسسات واهليئات
املنصوص عليها يف الفصول  060إىل  073من الدستور حيدد بقوانني؛
وبنـاء على الظهري الشريف رقم
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أغسطس

 )5335القاضي بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املادة ( 0الفقرة
 )2منه؛
وبنـاء على الدراسة اليت أجنزهتا جمموعة العمل اخلاصة بتأهيل املنظومة القانونية املؤطرة لالتصال السمعي البصري؛

وبعد المداولة؛
اعتبارا لالختيار الدميقراطي الذي كرسه دستور  5300ضمن ثوابت اململكة والتزام بالدنا بتوطيد وتقوية مؤسسات
دولة حديثة ،من مرتكزاهتا الكرامة واحلرية واملساواة والتعددية واملشاركة واحلكامة اجليدة؛
وانطالقا من نص وروح اخلطاب امللكي يف  05أكتوبر  5305والذي جاء فيه..." :نستحضر (هبذه املناسبة) دور
هيئات احلكامة اجليدة ،اليت بادرنا إىل إنشاء بعضها وتفعيلها منذ سنوات .واآلن ،وقد بلغت هذه املؤسسات
نضجها ،ومت االرتقاء هبا إىل مستوى املؤسسات الدستورية ،فإنه يتعني مراجعة النصوص املنظمة هلا ... ،وجعلها
مجيعا يف مستوى القيم واألهداف اليت أنشئت من أجلها ،وذلك طبقا ملقتضيات النصوص الدستورية "1؛
ون ظرا ألمهية تدعيم مكتسبات بالدنا يف جمال االتصال السمعي البصري وتطوير مواكبته للتحوالت السريعة اليت
يشهدها القطاع باعتباره رافعة للتنمية والتحديث والدمقرطة واالندماج االجتماعي ،ولدور اهليأة العليا لالتصال
السمعي يف ذلك كمؤسسة دستورية للتقنني؛
واستنادا لرصيد اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري منذ تأسيسها سنة  ،5335وما راكمته من خربة وجتربة
ميدانية عرب االضطالع مبهامها واختصاصاهتا األصلية وتفاعلها مع املستجدات الدستورية ،وتلك املرتبطة بالتطور
التكنولوجي ،وما يتطلبه ذلك من قدرة على االستشراف؛
ونظرا ملا أسنده الدستور للهيأة العليا من مهام واضحة وضمنية من خالل جمموعة من فصوله؛
واعتبارا ألمهية مشروع القانون رقم  00-02املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،موضوع هذا الرأي،
والذي يستحضر متطلبات وضعيتها احلالية كمؤسسة دستورية مستقلة للحكامة اجليدة والتقنني ،وما تضمنه من
مقتضيات متنحها اختصاصات جديدة تنسجم مع تطور قطاع االتصال السمعي البصري؛

1من خطاب جاللة امللك مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية  2102-2102بتاريخ  02أكتوبر 2102
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يبدي رأيه كما يلي:

أوال :على مستوى المضمون
-1مالحظة عرضانية
يتضمن مشروع القانون رقم  00-02املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري جمموعة من املقتضيات
القانونية ذات صلة وثيقة بالقانون رقم  77-03املتعلق باالتصال السمعي البصري .فإذا كانت االعتبارات التارخيية
قد جعلت النص اخلاص مبؤسسة التقنني سابقا عن النص املتعلق باالتصال السمعي البصري ،فإن الواقع احلايل
واملتمثل على اخلصوص يف الرتاكم احلاصل يف عمل اهليأة العليا وتطور القطاع املذكور ،يدفع حنو إعادة النظر يف
النصني يف نفس الوقت وبشكل متواز ،العتبارين على األقل:
 من جهة ،املالئمة بني التزامات املتعهدين يف قانون االتصال السمعي البصري وبني مهام اهليأة العليا
كمؤسسة تقنني تراقب مدى احرتام تلك االلتزامات؛
 من جهة ثانية ،اعتماد تعاريف ملفاهيم ومصطلحات دقيقة كفيلة باحلد من هوامش التأويل يف النصني
وتسهيال ألجرأة مهام األطراف املعنية.
وسيتيح االنسجام القانوين بني النصني جتاوز االلتباس الذي ميكن أن يطرحه مشروع القانون ،وميكن إعطاء بعض
األمثلة اليت توضح أكثر هذا األمر:

جاء يف املادة  52من مشروع القانون ما يلي " :تشتمل ميزانية اهليأة العليا :يف املوارد - ...:املوارد املتأتية من
خالل خمتلف التراخيص اليت متنحها اهليأة؛ ،"...بينما قانون االتصال السمعي البصري يشري إىل جمموعة من
املصطلحات املرتبطة بـ"الرتاخيص" وهي "الرتخيص" و"اإلذن" و"التصريح" ،وهو ما يطرح لبسا عند تصريفه من
قبل اهليأة العليا .فاالحتفاظ مبفهوم "الرتخيص" الوارد يف املشروع يفرتض اقتصار القانون  77-03على استعمال
نفس املصطلح ،مما يبني أمهية توظيف نفس املفاهيم داخل النصني حىت ال يكون تعارض أو اختالف بينهما.

وتنص املادة ( 2الفقرة  )7من مشروع القانون على ما يلي" :دراسة طلبات...الرخص المتعلقة بالخدمات
السمعية البصرية على االنرتنيت."...إن مفهوم "اخلدمات السمعية البصرية" واسع ،قد يعين اإلذاعات والتلفزات
اليت تبث عرب االنرتنت كما قد يعين خدمات أخرى ،ولعل املكان األنسب لتوضيح املقصود بـ "اخلدمات السمعية
البصرية" ،وفق املعايري املعتمدة يف التجارب املقارنة ،هو قانون االتصال السمعي البصري ،مما سيحدد مفهوم
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وجمال تدخل اهليأة العليا ،خصوصا أن هذه األخرية ال تقنن االنرتنت وال ترخص لتقنية البث فقط ،بل ترخص
أساسا للخدمة بصرف النظر عن طريقة بثها.

وتنص املادة ) 00الفقرة األخرية( من مشروع القانون على ما يلي" :تضع الهيأة العليا آليات وتقنيات ضبط
جديدة وعصرية ،من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها المجال السمعي البصري ،خاصة على شبكة
االنترنيت ،".ونظرا للتطور السريع يف جمال االتصال السمعي البصري ،وتفاديا لتدخل اهليأة العليا دون سند
قانوين واضح ،يستحسن أن حيدد املشرع من خالل مقتضيات قانونية واضحة وملزمة يف قانون االتصال السمعي
البصري ،طبيعة اخلدمات اليت تدخل يف إطار جمال تدخل اهليأة العليا ،سواء اليت تبث عرب االنرتنت أو أي وسيلة
تقنية أخرى.
وعليه ،ومع التعبري عن أمهية اعتماد تصور مشويل للتأطري القانوين لالتصال السمعي البصري مبا يضمن التمفصل
بني القانون املنظم للهيأة العليا والقانون املؤطر لالتصال السمعي البصري ،فإن اجمللس األعلى يتفاعل مع مشروع
القانون رقم  00-02املتعلق باهليأة العليا لالتصال السمعي البصري املعروض عليه إلبداء الرأي.

-2مالحظات ومقترحات بشأن استقاللية الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
ينص الفصل  021من الدستور على ما يلي " :تكون اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة مستقلة ،وتستفيد من دعم
أجهزة الدولة" ،كما أن جمموعة من قرارات اجمللس الدستوري قد كرست هذه االستقاللية ،خصوصا القرارات رقم
 05/251الصادر يف  2فرباير  5305واملتعلق بالنظام الداخلي جمللس النواب كما صادق عليه هذا األخري بتاريخ
 05يناير  ،5305ورقم  05/222بتاريخ  0يونيو  5305املتعلق بالقانون التنظيمي رقم  35-05اخلاص بالتعيني يف
املناصب العليا ،والقرار رقم  00/152بتاريخ  55غشت  5300اخلاص بالنظام الداخلي جمللس النواب كما صادق
عليه هذا األخري بتاريخ فاتح غشت .5300
إن مفهوم استقاللية اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة الوارد يف الفصل  021من الدستور ،والذي أكدته قرارات
اجمللس الدستوري السالفة الذكر ،يعين أهنا "ال ختضع ال للسلطة الرئاسية لوزير معني وال لوصايته" ،2وذلك حبكم
طبيعة مهامها واختصاصاهتا ،وتبقى هذه اهليئات ،يف مجيع األحوال ،متعاونة مع السلطات العمومية كلما اقتضى
 -2القرار رقم  02/928والقرار رقم .02/829
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األمر ذلك ،كما أهنا ختضع للمراقبة القضائية واملالية املطبقة على سائر أجهزة الدولة ،كما أن الدستور يلزمها،
مبقتضى الفصل  063منه ،بتقدمي تقرير عن أعماهلا مرة واحدة يف السنة على األقل ،والذي يكون موضوع مناقشة
من قبل الربملان.
يبدو للمجلس أن لبعض مقتضيات مشروع القانون عالقة هبذا املبدأ ،وميكن تقدمي بعض األمثلة اليت توضح هذا
األمر.
فقد جاء يف املادة  )2الفقرة  (2من مشروع القانون ما يلي" :متنح الرخص باستعمال املوجات الراديو-كهربائية

اليت ختصصها الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت لفائدة قطاع االتصال السمعي–البصري ،وهلذه الغاية ،يؤهل
المجلس األعلى عند الحاجة ،إلحداث لجنة للتنسيق مع اهليئات العامة األخرى املكلفة بإدارة طيف املوجات
ومراقبته تحت إشراف رئيس الحكومة".

وتفعيال ملبدأ االستقاللية ،املشار إليه ،يقرتح اجمللس األعلى اعتماد الصيغة األصلية املتضمنة يف املادة  0الفقرة
من الظهري املؤسس للهيأة العليا خاصة وأن األمر يتعلق باحلاالت اليت يؤهل فيها اجمللس إلحداث جلنة للتنسيق
مع اهليئات العامة األخرى املكلفة بإدارة طيف املوجات ومراقبته.
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وتنص املادة  07من مشروع القانون على ما يلي..." :ويتم تغيري األعضاء املعينني من قبل رئيس احلكومة ورئيسي
جملسي الربملان تزامنا مع تغيري رئاسة احلكومة ورئاسة جملسي الربملان".
إن ربط تغيري أعضاء اجمللس األعلى بتغيري رئاسة احلكومة ورئاسة جملسي الربملان ،خيلق عالقة مباشرة بني مدة

االنتداب والتغريات اليت يعرفها املشهد السياسي ،األمر الذي قد يؤدي لتسييس اجمللس االعلى والتأثري على
استقاللية وجترد أعضائه فضال عن عدم استقرار سري املؤسسة.

تنص املادة ) 55الفقرة األخرية( من مشروع القانون على ما يلي" :كما يعرض (املدير العام) على اجمللس األعلى،
كل ثالثة أشهر ،تقريرا عن أنشطة املديرية العامة وعن تنفيذ امليزانية .ويوجه هذا التقرير كذلك إلى رئيس
الحكومة".
هبذا الصدد وطبقا للمستجد الدستوري املتمثل يف الفصل  ،063فإن اهليأة العليا صارت ملزمة بتقدمي تقرير عن
أعماهلا مرة واحدة يف السنة على األقل ،والذي يكون موضوع مناقشة من قبل الربملان .وفضال عن خضوعها،

كما سبقت اإلشارة ،للمراقبة القضائية واملالية املطبقة على سائر أجهزة الدولة ،فإن ميزانية املؤسسات املشاهبة
للهيأة العليا أصبحت تسجل يف امليزانية العامة للدولة حتت فصل حيمل عنوان "اسم املؤسسة" ،ويتوىل حماسب
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ملحق لديها القيام باالختصاصات اليت ختوهلا القوانني للمحاسبني العموميني ،وخيضع تنفيذ امليزانية ملراقبة اجمللس
األعلى للحسابات.

وتنص املادة  02من مشروع القانون على ما يلي" :يعترب رئيس اجمللس األعلى ،رئيس اهليأة العليا ،فيما خيص
وضعيته اإلدارية واملالية ،يف حكم عضو باحلكومة .وتحدد تعويضات أعضاء المجلس األعلى بنص تنظيمي".

يف هذا الشأن ،تنص املادة  03من الظهري احملدث للهيأة العليا ،عند حتديدها لتعويضات أعضاء اجمللس األعلى،
على ما يلي ..." :ويتقاضى أعضاء اجمللس تعويضا يساوي التعويض املمنوح ألعضاء الربملان وخيضع لنفس النظام
الضرييب .يقرتح اجمللس االعلى هبذا الصدد االسرتشاد باملادة  02من القانون التنظيمي املتعلق باحملكمة الدستورية

الصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  ،6522اليت تنص على أن "يتقاضى أعضاء احملكمة الدستورية تعويضا يساوي
التعويض النيايب وخيضع للنظام الضرييب الذي خيضع له هذا األخري." ...

-3مالحظات ومقترحات بشأن التعددية السياسية والثقافية واللغوية والمدنية
-1-3التعددية السياسية
المادة :3

تنص املادة ) 2الفقرة الثالثة( من مشروع القانون على ما يلي..." :والعمل على تنظيم وتقنين التعبري التعددي
لتيارات الفكر والرأي ،والسيما ما يتعلق باإلعالم السياسي ،سواء من قبل املتعهدين العموميني أو اخلواص"...
يرى اجمللس األعلى أن اهليأة العليا ستواصل السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي ،مع مراعاة
مقتضيات الفصول  52 ،00 ،03و 062من الدستور اليت تؤكد أن "القانون" هو الذي حيدد قواعد التعددية اللغوية
والثقافية والسياسية.
المادة :22

تنص املادة  03من مشروع القانون على ما يلي" :يف أجل سنة بعد صدور هذا القانون ،ويف حالة عدم وجود
نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية املفعول ،تؤهل اهليأة العليا ،إن اقتضى احلال ،لتحديد القواعد الالزمة الحرتام
تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي ،والسيما يف ميدان اإلعالم السياسي ،ألجل متكني األحزاب السياسية
واملنظما ت النقابية واملهنية والتمثيلية يف اجملال االقتصادي وكذا املنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطين،
من االستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عرب املرفق العام لإلذاعة والتلفزة اعتبارا ألمهيتها ومتثيليتها ووفق معايري
موضوعية.
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تنشر القواعد املقررة تطبيقا هلذ ه املادة يف اجلريدة الرمسية بناء على قرار يصدره رئيس اجمللس األعلى .وينتهي العمل
هبا فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي املتعلق هبا حيز التنفيذ.".

يطرح تطبيق املادة  03إشكالية االنسجام مع الدستور ،خصوصا مقتضيات الفصل  ،52اليت تؤكد أن القانون هو
الذي يضع قواعد التعددية ،وللتذكري فإن األساس القانوين حاليا لتحديد القواعد الالزمة الحرتام التعددية
السياسية هو املادة  55من الظهري احملدث للهيأة العليا ،واجلاري هبا العمل حاليا بناء على الفصل  071من
الدستور ،ويف حالة نسخ الظهري احملدث للهيأة العليا باعتماد املشروع احلايل سيصبح سند اهليأة العليا لتنظيم
التعددية السياسية منعدما.
وتفاديا هلذه الوضعية ،ال يرى اجمللس االعلى مانعا من الصيغة املقرتحة يف املادة  21من مشروع القانون ،مع
اقرتاح حذف " أجل سنة " حىت ال تكون املؤسسة أمام فراغ حمتمل يف جمال أساسي من جماالت تدخلها.

-2-3التعددية اللغوية والثقافية
المادة :1

تنص الفقرة األوىل من املشروع على ما يلي" :املسامهة يف محاية اللغتين الرسميتين للمملكة والثقافة واحلضارة
املغربيتني يف قطاع االتصال السمعي البصري؛".

ويقرتح اجمللس األعلى اإلشارة إىل هذا اجلانب بشكل يؤكد على السهر على احرتام التعددية اللغوية والثقافية،
ويستحسن أن تتم معاجلة موضوع اللغات والثقافة املغربية ،وفقا للقانون التنظيمي احملدد ملراحل تفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية وتوجهات اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.

-3-3التعددية المدنية
المادة :1
تنص املادة

2

)الفقرة

(7

من مشروع القانون على أن من اختصاصات اهليأة العليا" :صيانة التعددية الثقافية

واللغوية والمدنية" ،بينما مل حيدد املشرع مفهوم التعددية املدنية ومعايريها ،كما أن الدستور خص اهليأة العليا
بالسهر على التعددية السياسية والثقافية واللغوية ومل يشر إىل املدنية.
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المادة : 1

تنص املادة ) 6الفقرة  (2من مشروع القانون على ما يلي " :تتوىل اهليأة العليا مراقبة احرتام كل من قواعد تدبري
التعددية السياسية وقواعد تدبري التعددية اللغوية والثقافية والمدنية اليت ينظمها نص قانوين ،وذلك وفق ما ينص
عليه الفصالن  82و 561من الدستور".
وكما سبقت اإلشارة ،فإن مفهوم التعددية املدنية مل يتم تعريفه ،كما مل يشر إليه الفصالن  52و 062وغريمها من
فصول الدستور ،خصوصا الفصل  05املخصص للمجتمع املدين.

-4مالحظات ومقترحات بشأن بعض االختصاصات الجديدة
المادة :3

تنص املادة ) 2الفقرة  (2من مشروع القانون على ما يلي" :تشجيع استعمال التقنيات الحديثة يف ميدان اإلعالم
و االتصال؛".
إن تشجيع استعمال التقنيات احلديثة يف ميدان اإلعالم واالتصال ،يصعب اعتماده كاختصاص للمجلس األعلى
ألنه يطرح إشكالية التفعيل ،خصوصا أن املنافسة اليت تسود يف قطاع االتصال السمعي البصري تفرض على مجيع
املتدخلني استثمار أي تطور تكنولوجي لكسب رهان جلب املستمعني واملشاهدين واملستشهرين ،كما أن

التقنيات تتطور باستمرار ،وبالتايل ال يرى اجمللس كيف ميكن للهيأة العليا أن تتدخل يف التجهيز التقين اخلاص
باملتعهدين.
المادة :1

تنص املادة ) 2الفقرة  (7من مشروع القانون على ما يلي " :دراسة طلبات الرخص بإحداث إذاعات وقنوات
تلفزية خاصة والتلفزات الرقمية ،واستغالل منشآت االتصال السمعي-البصري ،أو استغالل أجهزة البث
المباشر أو إنشاء قنوات باألداء أو االنتقال من قنوات باألداء إلى قنوات مجانية ،تبعا لإلجراءات القانونية
والتنظيمية املعمول هبا ومنح الرخص املتعلقة بذلك كذلك الرخص المتعلقة بالخدمات السمعية البصرية على
االنترنيت  ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،مع إخبار السلطة احلكومية املكلفة باالتصال
بالرخص املمنوحة ،وكذلك معطيات وضوابط قرارات منح الرخص أو رفضها .وتراعي اهليأة العليا خالل البت يف
طلبات رخص استغالل القنوات التلفزية اخلاصة على األقل املعايري التالية-:دراسة األثر؛-مراعاة سوق اإلشهار
من خالل استشارة مع الفاعلني يف القطاع؛-تلبية حاجيات اجملتمع؛-صيانة التعددية الثقافية واللغوية واملدنية.

8

ويتم إبداء الرأي يف الطلبات خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد التوصل بالطلبات وقد يضاف إليها شهر
واحد؛
يرى اجمللس األعلى يف هذا الشأن:
أن



التلفزة الرقمية هي فقط خدمة تلفزية-عمومية أو خاصة -تستعمل التقنية الرقمية ،لذا يقرتح االقتصار
عل ى اإلشارة إىل الرتخيص لإلذاعات والقنوات التلفزية اخلاصة دون حتديد التقنية ،حبكم أن التقنيات
تتطور؛
 أن "دراسة طلبات ...أجهزة البث المباشر"...مفهوم واسع ،ألن البث املباشر أصبح مع تطور
التكنولوجيا متاحا بطرق متعددة ،وإذا كان املقصود هو التجهيزات اليت تستعملها بعض القنوات األجنبية
يف بث براجمها مباشرة من املغرب ،فإن األمر ال يدخل يف اختصاصات اهليأة العليا حبكم أن دورها هو
الرتخيص خلدمات االتصال السمعي البصري اخلاضعة للقانون املغريب ،وتتبع مدى احرتامها للضوابط
القانونية وليس الرتخيص ألجهزة تقنية؛
 أن "دراسة طلبات...إنشاء قنوات باألداء أو االنتقال من قنوات باألداء إىل قنوات جمانية ،"...هو تدقيق
ميكن االستعاضة عنه باإلشارة إىل الرتخيص للقنوات دون تفصيل؛

تنص هذه الفقرة أيضا على أن من اختصاصات اهليأة العليا "دراسة طلبات...الرخص المتعلقة بالخدمات
السمعية البصرية  ،"...علما بأن مفهوم "اخلدمات السمعية البصرية" غري واضح مبا فيه الكفاية كما متت اإلشارة

إىل ذلك أعاله.

-5مالحظات ومقترحات بشأن اآلجال
المادة :1

تنص املادة ) 2الفقرة  (7من مشروع القانون على ما يلي " :ويتم إبداء الرأي يف الطلبات خالل أجل ال يتجاوز
ثالثة أشهر بعد التوصل بالطلبات وقد يضاف إليها شهر واحد؛".
يستحسن  ،مع االبقاء على األجل االصلي ،متديد الفرتة االضافية يف بعض احلاالت اليت حيددها النظام الداخلي
للمجلس األعلى ،على أن يتم نشره يف اجلريدة الرمسية.
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المادة :7

تنص املادة ) 7الفقرة األخرية( من مشروع القانون على ما يلي " :يتعني على اجمللس األعلى إبداء رأيه خبصوص
املشاريع واملقرتحات احملالة عليه أو تقدمي استشارته حسب احلالة خالل أجل ال يتعدى  03يوما من تاريخ توصله
هبا ،وميكن عند االقتضاء أن يطلب من اجلهة المعنية تمديد األجل لفترة إضافية ال تتعدى  51يوما مع بيان
األسباب املوجبة لذلك .ويف حالة عدم اإلدالء برأيه أو تقدمي استشارته في اآلجال املشار إليها أعاله ،تعترب
املشاريع واملقرتحات والقضايا احملالة عليه ،غري مثرية ألي مالحظات لديه ،كما جيب على اجمللس األعلى إحاطة
اجلهة اليت طلبت رأيه أو استشارته علما بذلك ،مع بيان األسباب؛".
يقتضي إبداء الرأي يف بعض املواضيع إجراء استشارات ،والقيام بدراسات دقيقة أحيانا ،واالطالع على التجارب

املقارنة .وعليه ،يقرتح اجمللس األعلى توسيع اآلجال املتضمنة يف مشروع القانون مبا يراعي االعتبارات املشار إليها.

-6اقتراح بإضافة مادة خاصة بمهام الهيأة
توضيحا لألدوار املنوطة باهليأة كهيئة لتقنني االتصال السمعي ،الذي يعترب "سبب وجودها" ،وأحد املنطلقات
لتقييم أداءها ،يقرتح اجمللس األعلى تضمني القانون مادة جديدة باسم "مهام اهليأة العليا لالتصال السمعي
البصري" تقدم رسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية داخل الفضاء املؤسسايت الوطين.
-1-6المهمة
يقرتح أن تنص املهمة على كون الهيأة العليا مؤسسة لتقنين االتصال السمعي البصري ،مهمتها السهر على
ضمان حرية ممارسة االتصال السمعي البصري ،كمبدأ أساسي ،في احترام للحق في اإلعالم والتعددية
اللغوية والثقافية والسياسية ،وحقوق اإلنسان كما هي معرفة في الدستور ،من خالل وسائل سمعية بصرية
مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة.
حتيل املهمة على جوهر التحديات اجملتمعية ،السياسية والثقافية واالقتصادية اليت تواجه القطاع واليت يتعني على
اهليأة العليا ،من موقعها ،املسامهة يف رفعها لتكون هلا قيمة مضافة يف مسلسل توطيد البناء الدميقراطي لبالدنا.
ويقتضي تفعيل هذه املهمة تفريعها على حنو حيدد أبرز مكوناهتا من خالل سهر اهليأة العليا لالتصال السمعي
البصري ،يف حدود دورها وجمال اختصاصها وطبيعة تدخلها على املسامهة يف :
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 ضمان حق املواطنني واملواطنات يف اإلعالم؛
 احرتام التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي؛
 ترسيخ اهلوية الوطنية يف تعددية مكوناهتا مع احرتام التنوع اللغوي والثقايف واالجتماعي واجملايل للمجتمع
املغريب؛
 احرتام الكرامة اإلنسانية وحماربة كافة أشكال التمييز ،بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو
االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي ،مهما كان؛
 النهوض بثقافة املساواة واإلنصاف بني النساء والرجال وحماربة الصور النمطية والتمييز والعنف املبين على
النوع من خالل سائر الربامج مبا فيها اخليال واإلعالم التجاري وإصدار تقرير دوري يف املوضوع3؛
 محاية اجلمهور الناشئ واحرتام حقوق األطفال كمشاركني مباشرين يف برامج خاصة أو كأطراف يف
برامج تعرض وقائع تعنيهم ،وبإدراج الرتبية اإلعالمية يف املضامني املوجهة إليهم4؛
 متكني الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة ،الذين يعانون من إعاقة مسعية أو بصرية ،من متابعة
الربامج التلفزية5؛
 ضمان استقاللية وحيادية الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي يف ممارسة مهامها بكل
حرية كخدمة عمومية مبا فيها تشجيع ودعم اإلنتاج السمعي البصري الوطين؛
 ضمان تعدد وتنوع وتكامل املتعهدين اخلواص يف ظل قطاع مسعي بصري شفاف وتنافسي ومنفتح على
التكنولوجيات احلديثة.
-2-6إضافة مقتضى خاص بالجهوية:

يقرتح اجمللس األعلى إضافة مقتضى خاص باجلهوية يؤكد على دعم وتكريس مقوماهتا ،عرب توفري تغطية جمالية
شاملة ومنصفة جملموع الرتاب الوطين مبا يضمن املساواة يف ولوج املواطنات واملواطنني لوسائل اإلعالم العمومية
واخلاصة ،ويتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي البصري وإعالم القرب.

3مقرتح تعديلي يهم املادة  5الفقرة  2من مشروع القانون
 4مقرتح تعديلي يهم املادة  5الفقرة  3من مشروع القانون
 5مقرتح تعديلي يهم املادة  5الفقرة  4من مشروع القانون
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-3-6إضافة التعاون الدولي
المادة :9

 تنص املادة  1من مشروع القانون على ما يلي" :يعمل اجمللس األعلى على تنمية التعاون والتنسيق والشراكة معالوكالة الوطنية لتقنني املواصالت يف كل ما له صلة مبجاالت تدخل اهليأة والوكالة.
كما ميكن للمجلس األعلى إبرام اتفاقيات للتعاون مع خمتلف اهليئات وكذا مع املؤسسات الدستورية يف مجيع
اجملاالت اليت هتم اجملال السمعي البصري".
ويقرتح اجمللس األعلى إضافة التعاون الدويل مع اهليئات الدولية املماثلة وذات االهتمام املشرتك إىل مهام اهليأة

العليا.

-7مالحظة واقتراح بصدد إبداء الرأي من قبل المجلس األعلى بخصوص الملتمسات
المادة :7

 تنص املادة ) 7الفقرة  (6من مشروع القانون على ما يلي -" :إبداء الرأي خبصوص امللتمسات املقدمة من قبلاملواطنني واملواطنات ،واملتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري".
مل حيدد املشروع املقصود بامللتمسات ،خصوصا أن الفصل  02من الدستور عندما نص على امللتمسات ربطها
مبجال التشريع ،لذا يستحسن تدقيق هذا املقتضى من خالل اإلشارة إىل أن هذا األمر يتعلق بالرأي يف
امللتمسات يف جما ل التشريع واحملالة على اجمللس األعلى من قبل الربملان ،وفق املقتضيات القانونية اجلاري هبا

العمل.

- 8مالحظات ومقترحات بشأن المجلس األعلى
المادة :52

تنص املادة  00من مشروع القانون على ما يلي" :يتألف اجمللس األعلى من رئيس ومثانية أعضاء ،يتم اختيارهم
من بني الشخصيات املشهود هلا باخلربة والكفاءة والنزاهة يف جماالت القانون ،والسمعي البصري ،واإلعالم
واالتصال ،والسينما ،والثقافة ،والفن ،ويراعى يف تأليف اجمللس األعلى السعي حنو حتقيق مبدأ املناصفة طبقا
ألحكام الفصل  51من الدستور ،وذلك وفق ما يلي:
 الرئيس وأربعة أعضاء يعينهم جاللة امللك؛ عضوان يعينهما رئيس احلكومة ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ عضوان يعينهما كل من رئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين لنفس املدة ووفق شروطجتديد االنتداب املنصوص عليها يف ما خيص األعضاء الذين يعينهم رئيس احلكومة.
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يؤدي رئي س اجمللس األعلى وأعضاؤه ،قبل مباشرة مهامهم ،القسم بني يدي جاللة امللك على أن يقوموا باملهام
املسندة إليهم بإخالص وأمانة وميارسوها بكامل النزاهة يف ظل احرتام الدستور ،وأن يكتموا سر املداوالت
والتصويت ،وأال يتخذوا أي موقف علين أو يفتوا يف أي مسألة من املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصات
اهليأة العليا".
يستحسن االقتصار على حتديد اجلهات اليت تعني أعضاء اجمللس األعلى وصفات اخلربة والكفاءة والنزاهة دون
حتديد جماالت اخلربة ،ألن هذا األمر وإن كان يضع معايري إال أن ذكرها على سبيل احلصر قد يقيد سلطة التعيني
إذا تبني هلا أن صفات أخرى غري واردة يف الالئحة احلصرية مفيدة لعمل اجمللس األعلى.
بالنسبة للقسم ،يقرتح اجمللس االعلى انطالقا مما ورد يف املشروع العناصر التالية:
يؤدي رئيس اجمللس األعلى وأعضاؤه واملدير العام قبل مباشرة مهامهم القسم بني يدي جاللة امللك على أن
يقوموا باملهام املسندة إليهم بإخالص وأمانة وميارسوها بكامل النزاهة واالستقاللية واحلياد والتجرد ،وااللتزام
بضوابط املوضوعية واملهنية ومبادئ احلكامة اجليدة يف احرتام تام للدستور ،وأن يكتموا سر املداوالت والتصويت
وال يتخذوا أي موقف علين يف امللفات والقضايا املعروضة على اجمللس.
المادة :53

تنص املادة  02من مشروع القانون على ما يلي " :ال جيوز اجلمع بني مهام العضوية يف اجمللس األعلى وبني أي
انتداب انتخايب أو منصب عام -باستثناء مهام األستاذ الباحث يف اجلامعات أو املؤسسات العليا لتكوين األطر
أو أي نشاط مهين يدر رحبا ويكون من شأنه أن حيد من استقاللية أعضاء اجمللس املذكور.ال جيوز ألعضاء اجمللس األعلى أن يتقاضوا ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،أي أجرة باستثناء األجرة املمنوحة عن
اخلدمات املقدمة قبل الشروع يف مزاولة مهامهم ،وال أن يتوفروا على مصاحل يف منشأة تابعة لقطاع االتصال ،على
أن تراعى يف ذلك حقوق امللكية األدبية والفنية .ويضرب هلم ،إن اقتضى احلال ،أجل ثالثة أشهر للتقيد هبذه
القاعدة وإال اعتربوا مستقيلني بصفة تلقائية.
وخيربون الرئيس بكل تغيري يطرأ على وضعيتهم ،من شأنه اإلخالل باستقالليتهم.
يتعني على أعضاء اجمللس األعلى ،طيلة مدة عضويتهم وخالل سنتين انطالقا من تاريخ انتهاء مهامهم ،االمتناع
عن اختاذ أي موقف علين خبصوص القضايا اليت يبت فيها اجمللس األعلى أو اليت سبق له البت فيها ،أو اليت ميكن
أن حتال إليه يف إطار ممارسة مهمته .ومينع عليهم كذلك ،طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم ،أن يقبلوا
منصبا مأجورا بإحدى منشآت االتصال السمعي-البصري".
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يرى اجمللس األعلى يف ما يتعلق باألعضاء املنتهية واليتهم ،ومع اإلبقاء على واجب التحفظ ملدة سنتني ابتداء من
تاريخ انتهاء مهامهم ،كما هو منصوص عليه يف املادة  7من الظهري املؤسس للهيأة العليا ،مراعاة احلالة احملتملة
اليت يكون فيها جمال عمل بعض األعضاء هو االتصال السمعي البصري خاصة واإلعالم عامة .يف هذه احلالة
يقرتح ختفيض مدة سنتني إىل  6شهور من تاريخ انتهاء تلك املهام كأجل لقبول وظيفة مقابل أجر بإحدى
شركات االتصال السمعي البصري.

-9مالحظات ومقترحات تتعلق بالمراقبين
المادة :07

تنص املادة  57من مشروع القانون على ما يلي " :تتوفر املديرية العامة ،ألجل االضطالع باملهام املسندة إليها
هبذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ،أو ألجل تنفيذ قرارات اجمللس األعلى ،على جمموعة مراقبني يوضعون
حتت سلطة املدير ال عام ويكلفون ،عند احلاجة ،مبراقبة الوثائق ويف عني املكان قصد إثبات املخالفات ألحكام
دفاتر التحمالت والقوانني أو األنظمة اجلاري هبا العمل.
يؤهل املراقبون املذكورون أعاله للقيام مبا يلي:
 تسجيل مجيع الربامج اإلذاعية والتلفزية بالوسائل املالئمة؛ مجع كل املعلومات الالزمة للتأكد من التقيد بااللتزامات املفروضة على األشخاص املرخص هلم ،سواء لدىاإلدارات أو األشخاص املعنويني أو الطبيعيني املتوفرين على الرخص املسلمة للمنشآت اليت تقدم خدمات
االتصال السمعي-البصري؛
 إجراء مراقبة لدى نفس األشخاص الطبيعيني أو املعنويني.ويساعدهم يف مهامهم ،عند احلاجة ،ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة املختصة هلذا الغرض.
ال جيوز أن تستعمل املعلومات احملصل عليها من لدن املراقبني ،تطبيقا ألحكام هذه املادة ،ألغراض غري اليت
تتعلق بالقيام باملهام املسندة إليهم بظهرينا الشريف هذا .ومينع الكشف عنها ،وال جيوز اإلدالء هبا ،ما عدا أمام
احملاكم املختصة املرفوع األمر إليها بشكوى من املدير العام لالتصال السمعي -البصري أو السلطة القضائية
املختصة".
ويستحسن التفريق بني مهمة املراقبة اليت تتم من خالل التتبع االعتيادي للربامج وفق املساطر الداخلية ،بصفة
دائمة من قبل املصاحل التقنية للهيأة العليا ،ومهمة املراقبة اخلارجية احملددة يف الزمن عندما يكون هناك إخالل

باملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،واليت تتطلب مراقبة الوثائق ويف عني املكان قصد إثبات
املخالفات املفرتضة.
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ويقرتح تأطري املراقبة من خالل تكليف املراقبني ،خصيصا باملهمة ،قبل البدء يف أي عملية مراقبة ،ويكونون حملفني
وحيملون بطاقة مهنية ،مسلمة من قبل اهليأة العليا.
كما يقرتح أن خيضع ملهمة املراقبة ،باإلضافة إىل الشركات املتوفرة على رخصة ،الشركات الوطنية لالتصال
السمعي البصري العمومي.
يستحسن التأكيد على عدم استعمال السر املهين ،كذريعة ،إزاء مراقيب اهليأة العليا يف إطار ممارسة اختصاصات
املراقبة ،ويقرتح التنصيص على أن املراقبني حيق هلم ،يف إطار مزاولة اختصاصاهتم ،االستدعاء واالستماع لكل
شخص ميكن أن يوفر معلومات هلا عالقة مبهمتهم ،على أن حتدد مسطرة االستدعاء وطريقة االستماع يف النظام
الداخلي للمديرية العامة ،الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية.

ثانيا :على مستوى الشكل
 ميكن توظيف جمموعة من األفكار الواردة يف املواد من  0إىل  05لصياغة ديباجة هذا املشروع ،خصوصا
عرب استثمار املقتضيات املتعلقة باحرتام احلريات واحلقوق األساسية املؤطرة لالختصاصات بصفتها مبادئ
عامة؛
 يستعمل املشروع مصطلحات متعددة لإلشارة إىل نفس املفهوم مثال "الصالحيات"" ،االختصاصات"
"املهام"" ،الوظيفة" ،لذا يستحسن توحيد املصطلحات؛
 يتضمن الباب الثالث املتعلق باملديرية العامة جمموعة من املقتضيات القانونية اخلاصة باهليأة العليا عامة أو
اجمللس األعلى ،أي أن هناك ضرورة للنظر يف االنسجام العام بني العناوين واملضامني؛
 مشروع القانون ال يتضمن الباب الرابع حيث مت االنتقال مباشرة من الباب الثالث إىل الباب اخلامس.
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مت تداول هذا الرأي من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة يوم
القعدة
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