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دور الهيأة العليا في تدبير التعبير التعددي السياسي 
خالل الفترات االنتخابية

في اإلذاعات والقنوات التلفزية

➜

دور الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري في تدبير 
والقنوات  اإلذاعات  في  السياسي  التعددي  التعبير 

التلفزية خالل الفترات االنتخابية

1. التعريف والغاية
ما مفهوم التعبري التعددي يف الإعالم ال�صمعي الب�صري؟

والفكر،  الراأي  تيارات  ُي�ضمن ملختلف  اأن  التعددي هي  التعبري 

�ضواء منها ال�ضيا�ضية اأو االقت�ضادية اأو االجتماعية اأو الثقافية، 

التلفزية  والقنوات  االإذاعات  اإىل  واملتوازن  املن�ضف  الولوج 

واملواطنني  للمواطنات  ومواقفها  واآرائها  اأفكارها  الإي�ضال 

وذلك  العام،  ال�ضاأن  وق�ضايا  الراهنة  االأحداث  بخ�ضو�ص 

زمني  حيز  وباإفراد  الكلمة  لتناول  زمنية  مدد  من  بتمكينها 

للإخبار عن اأن�ضطتها وفق معايري حمددة.

ما الغاية من �صمان التعبري التعددي يف الإعالم ال�صمعي الب�صري خالل الفرتات النتخابية؟

و�ضع د�ضتور اململكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وكذا باملوؤ�ض�ضات 

التي ن�ص على اإحداثها، االأ�ض�ص الكفيلة برت�ضيخ الدميقراطية 

وجعل  وامل�ضاركة.  املنا�ضفة  التمثيلية،  الثلث،  بدعاماتها 

االنتخابات احلرة والنزيهة وال�ضفافة اأ�ضا�ص م�ضروعية التمثيل 

الدميوقراطي.

العمومي  الف�ضاء  بناء  يف  للإعلم  املتفرد  للإ�ضهام  واعتبارا 

والقنوات  االإذاعات  ت�ضطلع  الدميوقراطية،  احلياة  وتن�ضيط 

التلفزية بدور اأ�ضا�ضي يف اإر�ضاء الثقافة الدميوقراطية واإ�ضاعة 

الوعي ال�ضيا�ضي وامل�ضاركة املواطنة، كما ت�ضهم يف تعبئة املواطن 

للنخراط يف العملية االنتخابية الختيار من ميثله وينوب عنه 

يف ت�ضيري ال�ضاأن العام.

الدميوقراطي  للفعل  الد�ضتوري  التكري�ص  هذا  مع  ان�ضجاما 

امل�ضاركة  واآليات  مبادئ  دعم  يف  االإعلم  لدور  واعتبارا 

للت�ضال  العليا  للهياأة  املوؤ�ض�ضي  االنتداب  يربز  ال�ضيا�ضية، 

للتقنني،  م�ضتقلة  د�ضتورية  هياأة  بو�ضفها  الب�ضري،  ال�ضمعي 

تيارات  التعددي ملختلف  التعبري  ال�ضهر على احرتام  يف جمال 

حتر�ص  لذا،  والتلفزية.  االإذاعية  اخلدمات  يف  والراأي  الفكر 

خلل الفرتات االنتخابية باعتبارها حمطة رئي�ضية يف احلياة 

اخلرب  يف  املواطن/الناخب  حق  �ضمان  على  الدميقراطية، 

على  ي�ضاعده  ب�ضكل  الراأي  تيارات  خمتلف  على  واالطلع 

الولوج  توفري  عرب  وذلك  الواعي،  والت�ضويت  احلر  االختيار 

الربامج  اإىل  االنتخابات  يف  امل�ضاركة  للأحزاب  املن�ضف 

ت�ضوراتها  ولتقدمي  ومواقفها  اآرائها  الإبداء  والتلفزية  االإذاعية 

والتزاماتها.

يتعني التمييز بني مدة تناول الكلمة التي متثل املدة الزمنية التي يتناول خاللها الكلمة ممثل اأو ممثلة 

حزب �صيا�صي اأو نقابة اأو منظمة اأو جمعية يف اخلدمات الإذاعية والتلفزية، ومدة البث التي متثل جمموع 

املدة الزمنية املخ�ص�صة ملو�صوع معني )ت�صريحات فاعلني، تعاليق �صحافية، �صور، اأ�صوات...(.
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اأي عـالقــة بني �صـون مـبـداأ احلـريـة و�صمـان التعبري التعددي؟

احلرية  على  الب�ضرية  ال�ضمعية  االإعلمية  املمار�ضة  تتاأ�ض�ص 

اإال  احلرية  هذه  ممار�ضة  امل�ضرع  يقيد  ومل  اأ�ضا�ضي.  كمبداأ 

الفل�ضفية  القيمة  نف�ص  لها  اأخرى  مبادئ  احرتام  يخ�ص  فيما 

واحلياة  االإن�ضان  كرامة  كاحرتام  واالأخلقية،  واملعيارية 

وعدم  واملنا�ضفة  امل�ضاواة  مبادئ  احرتام  للمواطنني،  اخلا�ضة 

التحري�ص  عدم  الرباءة،  قرينة  احرتام  الن�ضاء،  �ضد  التمييز 

على العن�ضرية اأو الكراهية اأو العنف و�ضمان التعبري التعددي 

لتيارات الراأي والفكر...

وهياأة  امل�ضرع  من  كل  حر�ص  اأن  ا�ضتح�ضار  اأي�ضا  املهم  من 

التقنني على �ضون حرية االإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية 

م�ضوؤولية  وتكري�ص  يتعار�ص  ال  براجمها،  اإعداد  يف  واخلا�ضة، 

لتيارات  التعددي  التعبري  احرتام  يخ�ص  فيما  االأخرية  هذه 

الفكر والراأي؛ اإذ من �ضاأن هذه الثنائية )احلرية التحريرية/

اأن حتفظ للممار�ضة االإعلمية حريتها غري  التعددي(  التعبري 

ذات  يف  وتي�ضر  القبلية،  الرقابة  اأ�ضكال  من  �ضكل  باأي  املقيدة 

االآن، ا�ضطلعها مب�ضوؤوليتها املجتمعية والدميوقراطية، خا�ضة 

فيما له �ضلة بق�ضايا التنوع واملنا�ضفة وامل�ضاركة املواطنة.

ي�ضكل �ضمان التعبري التعددي اأي�ضا مدخل ل�ضون احلرية نف�ضها؛ 

�ضمان  على  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  حر�ص  �ضاأن  من  اإذ 

التعبري التعددي عن خمتلف تيارات الفكر والراأي، دون متجيد 

التحريرية  ا�ضتقلليتها  اأن ي�ضهم يف دعم  اإق�ضاء،  اأو  اأو متييز 

مبناأى عن كل �ضغط اإيديولوجي اأو �ضيا�ضي اأو اقت�ضادي. 

هل �صمان التعبري التعددي حق للفاعل العمومي اأم حق للمواطن)ة( امل�صاهد)ة(/امل�صتمع)ة(؟

اإن كان �ضمان التعبري التعددي يف االإذاعات والقنوات التلفزية 

واالجتماعيني  واالقت�ضاديني  ال�ضيا�ضيني  للفاعلني  حقا 

والثقافيني، فاإن ذلك لي�ص هدفا يف حد ذاته، بقدر ما هو و�ضيلة 

اأقرها امل�ضرع اأ�ضا�ضا ل�ضمان حق املواطنة يف اخلرب وكذا �ضون 

حقه يف االطلع على االآراء واملواقف املختلفة بطريقة م�ضتوفية 

اآرائه وقناعاته اخلا�ضة بكل حرية،  تكوين  ونزيهة، متكنه من 

وت�ضهم يف االرتقاء بح�ضه النقدي اإزاء ق�ضايا ال�ضاأن العام.

الطابع  على  احلفاظ  مع   )...( حرية  بكل  براجمهم  باإعداد  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  متعهدو  يقوم 

التعددي لتيارات الراأي والفكر )...(. ويتحملون كامل امل�صوؤولية التحريرية عن تلك الربامج.

تتطلب ال�صتقاللية التحريرية للمتعهدين حتديدهم للم�صامني التحريرية مبعزل عن كل �صغط خ�صو�صا 

من طرف املجموعات الإيديولوجية اأو ال�صيا�صية اأو القت�صادية.

 املادة 4 من القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البرصي
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دور الهيأة العليا في تدبير التعبير التعددي السياسي 
خالل الفترات االنتخابية

في اإلذاعات والقنوات التلفزية

2. االنتداب ➜
ما هي الأ�ص�س القانونية املوؤطرة لتدبري الهياأة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�صري للتعبري التعددي؟

يعد ال�ضهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الراأي والفكر 

العليا  للهياأة  د�ضتورية  مهمة  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  يف 

للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري. 

طبقا  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  االأعلى  املجل�ص  ويتوىل 

املتعلق   11.15 رقم  القانون  من   6 الفقرة   4 املادة  ملقت�ضيات 

باإعادة تنظيم الهياأة العليا للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري »مراقبة 

احرتام قواعد التعبري التعددي عن تيارات الفكر والراأي �ضواء 

يف  الثقافية،  اأو  االقت�ضادية  اأو  االجتماعية  اأو  ال�ضيا�ضية  منها 

االإن�ضاف  احرتام  اإطار  يف  الب�ضري  ال�ضمعي  االت�ضال  و�ضائل 

الرتابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم االحتكار على امل�ضتوى 

احلزبي والنقابي واجلمعيات املهتمة بال�ضاأن العام«. 

كما تن�ص املادة 28 من القانون رقم 11.15 املتعلق باإعادة تنظيم 

الهياأة العليا على اأنه »يف حالة عدم وجود ن�ضو�ص ت�ضريعية اأو 

تنظيمية �ضارية املفعول، توؤهل الهياأة العليا، اإن اقت�ضى احلال، 

لتيارات  التعددي  التعبري  الحرتام  اللزمة  املقت�ضيات  لتحديد 

الأجل  ال�ضيا�ضي،  االإعلم  ميدان  يف  وال�ضيما  والفكر،  الراأي 

املهنية  والغرف  النقابية  واملنظمات  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  متكني 

املدين  املجتمع  االقت�ضادي وكذا جمعيات  املجال  والتمثيلية يف 

املهتمة بال�ضاأن العام وبق�ضايا مغاربة العامل واملنظمات الوطنية 

غري احلكومية، من اال�ضتفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عرب 

املرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا الأهميتها ومتثيليتها ووفق 

معايري مو�ضوعية«.

اأي متايز بني الفرتة العادية والفرتات النتخابية يف تدبري التعبري التعددي؟

موؤ�ض�ضي  انتداب  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  االأعلى  للمجل�ص 

والراأي  الفكر  لتيارات  التعددي  التعبري  تدبري  جمال  يف  عام 

يف االإذاعات والقنوات التلفزية، �ضواء خلل اأو خارج الفرتات 

االنتخابية. 

فخارج الفرتات النتخابية، يقوم املجل�ص االأعلى للت�ضال 

بيان ف�ضلي دقيق  باإعداد  القانون،  الب�ضري، مبوجب  ال�ضمعي 

والنقابية  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  مداخلت  مدة  عن  و�ضامل 

احلوارية  واملجلت  االإخبارية  الن�ضرات  يف  واجلمعوية  واملهنية 

التي تعنى بق�ضايا ال�ضاأن العام يف االإذاعات والقنوات التلفزية، 

العمومية اأو اخلا�ضة.

يوجه هذا البيان اإىل رئي�ص احلكومة، ورئا�ضة غرفتي الربملان، 

والغرف  النقابية،  واملنظمات  ال�ضيا�ضية،  االأحزاب  وم�ضوؤويل 

املهنية، واملجل�ص الوطني حلقوق االإن�ضان، واملجل�ص االقت�ضادي 

العليا  للهياأة  االإلكرتوين  باملوقع  وين�ضر  والبيئي،  واالجتماعي 

 .www.haca.ma

»يحدد القانون قواعد تنظيم و�صائل الإعالم العمومية ومراقبتها، وي�صمن ال�صتفادة من هذه الو�صائل مع 

احرتام التعددية اللغوية والثقافية وال�صيا�صية للمجتمع املغربي. ت�صهر الهياأة العليا لالت�صال ال�صمعي 

الب�صري على احرتام هذه التعددية وفق اأحكام الف�صل 165 من هذا الد�صتور«.

 الفصل 28 من الدستور.

»تتوىل الهياأة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�صري ال�صهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الراأي 

والفكر، واحلق يف املعلومة يف امليدان ال�صمعي الب�صري، وذلك يف اإطار احرتام القيم احل�صارية الأ�صا�صية 

وقوانني اململكة«

 الفصل 165 من الدستور.
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االأعلى  املجل�ص  قرار  لقواعد  وفقا  البيان  هذا  اإعداد  يتم 

 2018 �ضنة  ال�ضادر   20.18 رقم  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال 

ب�ضاأن �ضمان التعبري التعددي لتيارات الفكر والراأي يف خدمات 

العامة  االنتخابات  فرتات  خارج  الب�ضري  ال�ضمعي  االت�ضال 

46.06 ال�ضادر  القرار رقم  ن�ضخ وعو�ص  واال�ضتفتاءات، والذي 

للم�ضتجدات  تفعيل  وذلك  نف�ضه،  املو�ضوع  ب�ضاأن   2006 �ضنة 

يف  التمثيلية  قاعدة  باعتماد  ال�ضلة  ذات  �ضيما  ال  الد�ضتورية 

ا�ضتفادة املعار�ضة من حيز زمني يف االإعلم العمومي، تكري�ص 

مبداأ املنا�ضفة، �ضون التنوع الثقايف واللغوي، اإ�ضراك جمعيات 

املجتمع املدين وال�ضباب واملغاربة املقيمني باخلارج واالأ�ضخا�ص 

يف و�ضعية اإعاقة يف طرح ومناق�ضة ق�ضايا ال�ضاأن العام...

االأعلى  املجل�ص  يقر  النتخابية،  الفرتات  خالل  اأما 

للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري معايري موجهة للإذاعات والقنوات 

ا�ضتحقاق  كل  تهم  ال�ضيا�ضي،  التعددي  التعبري  لتدبري  التلفزية 

انتخابي على حدة )ت�ضريعيات 2007، 2011 و 2016 وجهويات 

وجماعيات 2015(، وحتدد على اخل�ضو�ص:

- مدة الفرتة االنتخابية؛

-  �ضنف الربامج املواكبة للفرتة االنتخابية التي تكون مو�ضوع 

الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  طرف  من  تتبع 

تفاعلية...(.  برامج  حوارية،  جملت  اإخبارية،  )ن�ضرات 

هذه  ببث  العمومية  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  تلتزم 

اإطار  يف  االنتخابية  الفرتة  بتن�ضيط  اخلا�ضة  الربامج 

والقنوات  للإذاعات  يبقى  حني  يف  عام،  كمرفق  مهامها 

تن�ضيط  يف  عدمه  من  االنخراط  اختيار  اخلا�ضة  التلفزية 

انخراطها،  حال  يف  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  مع  الفرتة،  هذه 

ت�ضبح ملزمة باحرتام املعايري التي يقرها املجل�ص االأعلى 

للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري؛

- القواعد وااللتزامات املوؤطرة لربامج الفرتة االنتخابية؛

- القواعد وااللتزامات املوؤطرة لربامج يوم االقرتاع؛

-  القواعد املطبقة على برامج احلملة االنتخابية الر�ضمية يف 

االإذاعات والقنوات التلفزية العمومية.

تو�ضيات  اأو  بقرارات  ال�ضادرة  املعايري  هذه  جمموع  ين�ضر 

باجلريدة الر�ضمية.
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3. القواعد ➜
ملاذا وكيف حتدد الفرتة النتخابية املعنية بتدبري التعبري التعددي يف الإذاعات والقنوات التلفزية؟

واخلا�ضة  العمومية  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  لكون  بالنظر 

اأقلمة عر�ضها  الر�ضمية يف  االنتخابية  بداية احلملة  ت�ضرع قبل 

باالنتخابات،  ال�ضلة  ذي  العمومي  النقا�ص  وتن�ضيط  االإخباري 

ير�ضد املجل�ص االأعلى للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري يقظة خا�ضة 

االنتخابية،  للحملة  الر�ضمي  للنطلق  ال�ضابقة  الفرتة  لهذه 

وذلك ل�ضمان ولوج من�ضف للأحزاب ال�ضيا�ضية املتناف�ضة اإىل 

االإذاعات والقنوات التلفزية.

لذا، فالفرتة االنتخابية التي تكون مو�ضوع تتبع من طرف الهياأة 

العليا، ت�ضمل فرتة ما قبل احلملة االنتخابية الر�ضمية باالإ�ضافة 

اإىل فرتة احلملة االنتخابية الر�ضمية.

املجل�ص  قرار  يحددها  النتخابية:  احلملة  قبل  ما  الفرتة 

قبل  اأ�ضابيع  ب�ضعة  وتبداأ  الب�ضري،  ال�ضمعي  للت�ضال  االأعلى 

اليوم  ليلة  منت�ضف  لتنتهي  الر�ضمية  االنتخابية  احلملة  بداية 

الذي ي�ضبق بداية هذه احلملة. 

جمموع  بتتبع  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  تقوم 

العمومية  التلفزية،  والقنوات  االإذاعات  تبثها  التي  امل�ضامني 

م�ضوؤوليتها  وحتت  منها  مببادرة  الفرتة،  هذه  خلل  واخلا�ضة، 

التحريرية الكاملة، والتي تتطرق اإما كليا اأو جزئيا، ب�ضكل معد 

اأو عر�ضي، اإىل املوا�ضيع ذات ال�ضلة باالنتخابات.

فرتة احلملة النتخابية الر�صمية: يحددها مر�ضوم حكومي، 

وت�ضمل برامج هذه الفرتة والتي تبثها فقط االإذاعات والقنوات 

التلفزية العمومية ذات الربجمة العامة:

ال�ضيا�ضية  للأحزاب  املخ�ض�ضة  واملتلفزة  املذاعة  التدخلت    -

امل�ضاركة يف االنتخابات؛

�ضمن  االنتخابات  يف  امل�ضاركة  االأحزاب  ممثلي  -  ا�ضت�ضافة 

الن�ضرات االإخبارية؛

- تغطية التجمعات االنتخابية للأحزاب امل�ضاركة يف االنتخابات.

حكومي،  مبر�ضوم  �ضلفا  املحددة  الزمنية  احل�ض�ص  هذه  توزع 

متثيليتها  اأ�ضا�ص  على  االنتخابات  يف  امل�ضاركة  االأحزاب  على 

اإذاعة  يف جمل�ضي الربملان. جترى قرعة لرتتيب برجمتها بكل 

عن  ممثل  القرعة  هذه  اإجراء  يرتاأ�ص  معنية.  تلفزية  وقناة 

ال�ضلطة التنفيذية بح�ضور ممثلي االأحزاب ال�ضيا�ضية امل�ضاركة 

يف االنتخابات وكذا ممثلي االإذاعات والقنوات التلفزية املعنية.

تتمثل مهمة الهياأة العليا للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري بخ�ضو�ص 

هذه الفرتة يف مراقبة مدى احرتام االإذاعات والقنوات التلفزية 

املعنية لهذه االلتزامات التي يحددها املر�ضوم احلكومي واملتعلقة 

بربامج احلملة االنتخابية الر�ضمية.

»ميكن لالإذاعات والقنوات التلفزية العمومية واخلا�صة، ال�صتمرار يف تن�صيط الفرتة النتخابية حتى ليلة 

يوم القرتاع. 

الإذاعات والقنوات التلفزية اخلا�صة غري ملزمة بالنخراط يف تن�صيط الفرتة النتخابية. لكن يف حال اإذا ما 

قامت بتغطية اأو مواكبة م�صتجد اأو ن�صاط اأو ق�صية ذي �صلة بالنتخابات، فحينها ت�صري ملزمة باحرتام الإطار 

املعياري الذي يحدده قرار املجل�س الأعلى لالت�صال ال�صمعي الب�صري لهذا الغر�س. 
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اخلا�صة  والتلفزية  الإذاعية  الربامج  يف  التعددي  التعبري  تدبري  يف  الإن�صاف  مبداأ  تقدير  يتم  كيف 

بالفرتة النتخابية؟

االإذاعات  اإىل  ال�ضيا�ضية  للأحزاب  املن�ضف  الولوج  تقدير  يتم 

والقنوات التلفزية خلل الفرتة االنتخابية، على اأ�ضا�ص متثيليتها 

يف جمل�ضي الربملان؛ اإذ يتم توزيع احلجم الزمني االإجمايل ملدد 

البث يف برامج الفرتة االنتخابية بني االأحزاب ال�ضيا�ضية ح�ضب 

املجموعات الثلث التالية:

تتوفر  التي  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  من  تتكون  الأوىل:  املجموعة 

من  باملائة   50( الربملان  جمل�ضي  اإحدى  يف  برملاين  فريق  على 

موزعة  االنتخابية،  الفرتة  لربامج  االإجمايل  الزمني  احلجم 

بينها بالت�ضاوي(؛

يف  املمثلة  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  من  تتكون  الثانية:  املجموعة 

جمل�ضي  اإحدى  يف  برملاين  فريق  على  تتوفر  ال  والتي  الربملان 

الربملان )30 باملائة من احلجم الزمني االإجمايل لربامج الفرتة 

االنتخابية، موزعة بينها بالت�ضاوي(؛

املمثلة  غري  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  من  تتكون  الثالثة:  املجموعة 

لربامج  االإجمايل  الزمني  احلجم  من  باملائة   20( بالربملان 

الفرتة االنتخابية، موزعة بينها بالت�ضاوي(. 

االإذاعات  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  تلزم  كما 

برامج  يف  متكافئة  برجمة  �ضروط  ب�ضمان  التلفزية  والقنوات 

الفرتة االنتخابية جلميع االأحزاب ال�ضيا�ضية.

كما ت�ضهر الهياأة العليا على اأال تت�ضمن برامج احلملة االنتخابية 

الر�ضمية مواد من �ضاأنها:

- ا�ضتعمال الرموز الوطنية؛

-  الظهور يف اأماكن العبادة واأي ا�ضتعمال كلي اأو جزئي لهذه 

االأماكن؛

�ضواء كانت  الر�ضمية،  املقرات  وا�ضح داخل  ب�ضكل  -  الظهور 

حملية اأو جهوية اأو وطنية؛

-   اإظهار عنا�ضر اأو اأماكن اأو مقرات ميكن اأن ت�ضكل علمة 

جتارية.

باللوائح  املتعلق   57.11 رقم  القانون  اأن  اإىل  االإ�ضارة  - مع 

و�ضائل  وا�ضتعمال  اال�ضتفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية 

احلملت  خلل  العمومية  الب�ضرية  ال�ضمعية  االت�ضال 

مبقت�ضى  وتتميمه  تغيريه  مت  كما  واال�ضتفتائية،  االنتخابية 

والن�ضيد  اململكة  علم  ا�ضتعمال  اأجاز   ،10.21 رقم  القانون 

الوطني وال�ضورة الر�ضمية جلللة امللك املثبتة يف القاعات 

التي حتت�ضن االجتماعات املتعلقة باحلملة االنتخابية.
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دور الهيأة العليا في تدبير التعبير التعددي السياسي 
خالل الفترات االنتخابية

في اإلذاعات والقنوات التلفزية

كيف يدعم �صمان املنا�صفة وامل�صاركة الغايات الف�صلى للتعبري التعددي يف الإذاعات والقنوات التلفزية 

خالل الفرتة النتخابية؟

لفعلية  ال�ضيا�ضي، ك�ضرورة  املنا�ضفة يف احلقل  اعتبارا الأهمية 

االأعلى  املجل�ص  قرارات  والن�ضاء، حتر�ص  الرجال  بني  امل�ضاواة 

للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري يف كل حمطة انتخابية، على اإدراج 

مقت�ضيات ت�ضعى اإىل حتفيز الرفع من حجم احل�ضور والتمثيل 

على  ال�ضوء  وت�ضليط  العمومي  الف�ضاء  يف  للمراأة  االإعلميني 

اإ�ضهام الن�ضاء يف الفعل العمومي.

االأعلى  املجل�ص  ي�ضنها  التي  املعايري  تقر  الت�ضور،  هذا  لتفعيل 

للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري ب�ضرورة مواكبة االإذاعات والقنوات 

التلفزية للأحزاب يف حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني على م�ضتوى 

االنتخابية،  بالفرتة  اخلا�ضة  االإعلمية  الربامج  يف  ميثلها  من 

وكذا دعوتها اإىل اإ�ضراك الن�ضاء يف طرح ومناق�ضة �ضائر ق�ضايا 

ال�ضاأن العمومي ذات ال�ضلة باالنتخابات ولي�ص فقط يف الربامج 

التي تتطرق ح�ضرا لق�ضايا وحقوق الن�ضاء.

د�ضتور  منحها  التي  الهامة  للمكانة  واعتبارا  اأخرى،  ناحية  من 

االأعلى  املجل�ص  ي�ضهر  الت�ضاركي،  الدميوقراطي  للفعل  اململكة 

اخلا�ضة  قراراته  ت�ضمني  على  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال 

مقت�ضيات  االنتخابية،  الفرتات  خلل  التعددي  التعبري  بتدبري 

حتث االإذاعات والقنوات التلفزية على اإ�ضراك املغاربة املقيمني 

باخلارج وال�ضباب واالأ�ضخا�ص يف و�ضعية اإعاقة يف برامج الفرتة 

االنتخابية واإدراج الق�ضايا املرتبطة بهم �ضمن برامج النقا�ص 

العمومي.

اأية قواعد مهنية ل�صمان حيادية ونزاهة الربامج الإذاعية والتلفزية اخلا�صة بالفرتة النتخابية؟

للحق  و�ضمانا  )ة(  املواطن  ل�ضالح  اخلرب  يف  للحق  �ضمانا 

يف  امل�ضاركة  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  ل�ضالح  الراأي  عن  التعبري  يف 

الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  حتر�ص  االنتخابات، 

الفرتة  برامج  يف  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  التزام  على 

والنزاهة،  املهنية ومببادئ احلياد  املمار�ضة  بقواعد  االنتخابية 

من بينها:

ال�ضيا�ضيني وغريهم من  الفاعلني   -  عدم ف�ضل ت�ضريحات 

املتدخلني عن �ضياقها؛

-  عدم ا�ضتغلل ال�ضحفيني ومن�ضطي الربامج ملواقعهم خلل 

تدخلتهم، للتعبري عن اأفكار متحيزة؛

-  احلر�ص عند التعامل مع تر�ضيح معني يف دائرة انتخابية ما، 

على اأن ت�ضتفيد املر�ضحات واملر�ضحون بالدائرة املعنية، من 

�ضروط معاملة من�ضفة؛

ذات  العمومية  ال�ضخ�ضيات  ا�ضت�ضافة  عدم  على  -  احلر�ص 

باالنتخابات،  املرتبطة  غري  الربامج  يف  حزبي  انتماء 

االألعاب  وبرامج  والفنية  الرتفيهية،  الريا�ضية،  كالربامج 

وغريها؛

واملن�ضطني  لل�ضحافيني  التدخل  اأو  بالظهور  ال�ضماح  -  عدم 

ومقدمي الربامج يف حال تر�ضحهم للنتخابات؛

انتماء حزبي يف  ا�ضت�ضافة خرباء ذوي  -  ال�ضهر على تفادي 

برامج الفرتة االنتخابية.
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اأي تاأطري للربامج املبثوثة يوم القرتاع؟

اعتبارا خل�ضو�ضية يوم االقرتاع، تفرد قرارات املجل�ص االأعلى 

التعددي  التعبري  بتدبري  املتعلقة  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال 

الربامج  لتاأطري  خا�ضة  مقت�ضيات  االنتخابية،  الفرتات  خلل 

املبثوثة خلل هذا اليوم م�ضتمدة من قوانني املنظومة االنتخابية 

وقانون االت�ضال ال�ضمعي الب�ضري. من بني ما تن�ص عليه هذه 

املقت�ضيات، امتناع االإذاعات والقنوات التلفزية عن:

-  بث نتائج ا�ضتطلعات راأي ت�ضتند على معطيات نتيجة اأخذ 

راأي الناخبني عند خروجهم من مكاتب الت�ضويت وتقديرات 

النتائج اأو التوقعات باأي و�ضيلة كانت، اإىل حني اإغلق اآخر 

مكتب للت�ضويت؛

االأحزاب  ل�ضــالح  انتخـــابية  طبيعــة  ذي  حمتوى  اأي  -   بث 

ال�ضيا�ضية؛

م�ضتوى  على  الت�ضويت  عملية  انتهاء  قبل  نتيجة  اأي  -   بث 

الرتاب الوطني؛

-  بث اأي بيان اأو بلغ اأو تعليق اأو ت�ضريح مللحظي االنتخابات 

قبل انتهاء عملية الت�ضويت.
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دور الهيأة العليا في تدبير التعبير التعددي السياسي 
خالل الفترات االنتخابية

في اإلذاعات والقنوات التلفزية

4. التتبع 
والتلفزية  الإذاعية  للربامج  الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال  العليا  الهياأة  تتبع  لتاأمني  داخلية  تدابري  اأي 

اخلا�صة بالفرتة النتخابية؟

عقد اجتماع مفتوح للمجل�س الأعلى

االأعلى  املجل�ص  يعلن  االعتيادية،  ا�ضطلعه مبهامه  مع  موازاة 

الفرتة  الب�ضري عقده الجتماع مفتوح طيلة  ال�ضمعي  للت�ضال 

يف  عليه  املحالة  الق�ضايا  يف  ا�ضتعجايل  ب�ضكل  للبت  االنتخابية 

هذا االإطار. يتم بحث هذه الق�ضايا بناء على �ضكايات للأغيار 

اأو اإحاالت ذاتية، ال �ضيما تلك املرتبطة بحاالت خرق حمتملة. 

يتداول املجل�ص االأعلى ويتخذ قراراته بعد توجيه طلب تو�ضيحات 

ب�ضاأن ال�ضتف�ضارها  املعنية  التلفزية  القناة  اأو  االإذاعة   اإىل 

ما مت ر�ضده.

اإحداث جلنة داخلية خا�صة بتتبع احلملة النتخابية

تابعة  م�ضالح  عدة  ت�ضم  واملواكبة  لليقظة  خلية  ت�ضكيل  يتم 

للمديرية العامة للهياأة العليا، بهدف تاأمني تتبع اآين ودقيق ل�ضري 

لهذه  توكل  والتلفزية.  االإذاعية  الربامج  يف  االنتخابية  احلملة 

اخللية مهمة تتبع اأجراأة قرار املجل�ص االأعلى للت�ضال ال�ضمعي 

الب�ضري املتعلق بتدبري التعبري التعددي خلل الفرتة االنتخابية 

وتاأمني توا�ضل م�ضتمر مع متعهدي االت�ضال ال�ضمعي الب�ضري 

واإجناز تقارير ترفع اإىل املجل�ص االأعلى بهذا اخل�ضو�ص.

يعقد املجل�ص االعلى اجتماعا مفتوحا خلل  الفرتة االنتخابية

➜
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كيف ي�صتمر تتبع التعبري التعددي يف الربامج الإخبارية الأخرى غري املرتبطة بالنتخابات؟

املوؤ�ض�ضي  بانتدابها  اال�ضطلع  يف  اال�ضتمرار  على  منها  حر�ضا 

الدائم وامل�ضتمر يف تدبري التعبري التعددي يف االإذاعات والقنوات 

الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  متيز  التلفزية، 

والتلفزية  االإذاعية  الربامج  فئة  بني  االنتخابية  الفرتة  خلل 

تعالج  التي  االأخرى  الربامج  وفئة  باالنتخابات  ال�ضلة  ذات 

على  باالنتخابات.  مرتبطة  تكون  اأن  دون  العام  ال�ضاأن  ق�ضايا 

طبقا  الربامج  من  االأوىل  الفئة  تتبع  على  ت�ضهر  االأ�ضا�ص،  هذا 

ال�ضمعي  للت�ضال  االأعلى  املجل�ص  قرار  يحددها  التي  للقواعد 

الب�ضري ذو ال�ضلة بالتعبري التعددي خلل الفرتة االنتخابية، 

باملوازاة مع ا�ضتمرارها يف اإعداد البيان الف�ضلي ملدد مداخلت 

الفئة  يف  واجلمعوية  واملهنية  والنقابية  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات 

الثانية من الربامج.

تعبئة موارد ب�صرية موؤهلة ومتخ�ص�صة 

الفرتة  طيلة  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العامة  املديرية  تعباأ 

االنتخابية ما ال يقل عن ثلثني اإطارا وتقنيا ي�ضتغلون طيلة اأيام 

تتبع  لتاأمني  اليومية،  العمل  �ضاعات  زيادة يف عدد  مع  االأ�ضبوع 

اآين للربامج املعنية، مع العمل على حتيني الئحتها ب�ضكل م�ضتمر، 

الكمية  للمعطيات  حمددة  منهجية  وفق  دقيق  جتميع  واإجراء 

املداخلت...(  مدد  املتدخلني،  عدد  الربامج،  ومدد  )عدد 

املح�ضل  امل�ضتعملة...(  اللغة  املطروحة،  )املوا�ضيع  والنوعية 

املفاهيمية  العدة  �ضوء  على  وذلك  التتبع،  عملية  من  عليها 

للت�ضال  االأعلى  املجل�ص  قرار  يف  املت�ضمن  املعياري  والتاأطري 

ال�ضمعي الب�ضري. 

ال�صتعانة بنظام معلوماتي خا�س 

احت�ضاب  يف  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  ت�ضتعني 

وت�ضنيف احلجم الزمني ملدد البث التي ي�ضتفيد منها كل حزب 

امل�ضمى واملعلوماتي  التقني  بالنظام  االنتخابات،  يف   م�ضارك 

HMS وهو اإحدى االأنظمة الفرعية لنظام ،HMS Pluralisme 

 )Haca Media Solutions( اخلا�ص با�ضتقبال وتخزين ومعاجلة 
واخلا�ضة،  العمومية  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  برامج  كل 

املعلوماتيني  اخلرباء  بف�ضل  داخليا  تطويره  جرى  والذي 

للملكية  املغربي  املكتب  لدى  اخرتاعه  براءة  و�ضجلت  للموؤ�ض�ضة 

2007 ولدى املنظمة الدولية للملكية  ال�ضناعية والتجارية �ضنة 

الفكرية �ضنة 2008.

اأع�ضاء من طاقم الهياأة العليا املكلف بتتبع الربامج
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دور الهيأة العليا في تدبير التعبير التعددي السياسي 
خالل الفترات االنتخابية

في اإلذاعات والقنوات التلفزية

5. إصدار تقرير الهيأة العليا المتعلق بتعددية التعبير السياسي 
في اإلذاعات والقنوات التلفزية خالل الفترة االنتخابية 

متى وكيف ي�صدر تقرير الهياأة العليا املتعلق بتعددية التعبري ال�صيا�صي يف الإذاعات والقنوات التلفزية 

خالل الفرتة النتخابية؟

االقت�ضاء،  عند  الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  تلجاأ 

اإىل تقا�ضم النتائج االأولية للتتبع ب�ضكل اآين ودوري خلل الفرتة 

على  حلثها  املعنية  التلفزية  والقنوات  االإذاعات  مع  االنتخابية 

يتعلق  فيما  ال�ضيما  اللزمة،  للت�ضويبات  التدريجي  االإعمال 

االإجمايل  الزمني  احلجم  توزيع  يف  االإن�ضاف  قاعدة  باإعمال 

ملدد البث بني االأحزاب ال�ضيا�ضية امل�ضاركة يف االنتخابات. 

لل�ضتحقاق  النهائية  النتائج  عن  الر�ضمي  االإعلن  بعد 

الب�ضري  ال�ضمعي  للت�ضال  العليا  الهياأة  ت�ضدر  االنتخابي، 

تقريرها العام حول تغطية االإذاعات والقنوات التلفزية ملجمل 

الفرتة االنتخابية، وذلك بعد التداول ب�ضاأنه وامل�ضادقة عليه من 

طرف املجل�ص االأعلى للت�ضال ال�ضمعي الب�ضري.

➜






