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 37-12رقم البصري  السمعي لالتصال األعسلىسل  اجملقرار 

 (1212 يوليوز 21) 2441 القعدة يذ 12بتاريخ الصادر 

 دمات االتصال السمعي البصريختعددية التعبري السياسي يف بضمان  املتعسلق
 0202لسنة  العامة االنتخابات التشريعية واجلهوية واجلماعية خالل

 

 السمعي البصري؛اجملسل  األعسلى لالتصال 

 ؛منه 561و 82 والفصلني الديباجة خصوصا الدستور، على بناء

 4 ملادتنيا خصوصا البصري، السمعي لالتصال العليا اهليأة تنظيم بإعادة ملتعلقا 55151رقم  القانون على وبناء
 ؛منه 82و( 7و 6 نالبندا)

 يباجتهد خصوصا وتتميمه، تغيريه مت كما البصري، السمعي باالتصال املتعلق 77177 رقم القانون على وبناء
 ؛منه 42و 9و 2و 4و 7 واملواد

 االتصال سائلو واستعمال االستفتاء وعمليات العامة االنتخابية باللوائح املتعلق 17155 رقم القانون على وبنـاء
 5478 القعدة ذي من 77 بتاريخ الصادر واالستفتائية، االنتخابية احلمالت خالل العمومية البصري السمعي

 ؛وتتميمه تغيريه مت كما ،(8755أكتوبر 82)

 الصادر اتلالنتخاب واحملايدة املستقلة املالحظة وكيفيات شروط بتحديد لقاضيا 77155 رقم القانون على وبناء
 ؛منه 57 املادة خصوصا ،(8755 سبتمرب 89) 5478 القعدة ذي من فاتح بتاريخ

 54) 5478 القعدة ذي من 56 يف الصادر النواب مبجلس ملتعلقا 87155 رقم التنظيمي القانون على وبناء
 ؛وتتميمه تغيريه مت كما ،(8755 اكتوبر

 85) 5478 احلجة ذي من 84 يف الصادر املستشارين مبجلس ملتعلقا 82155 رقم التنظيمي القانون على وبناء
 ؛وتتميمه تغيريه مت كما ،(8755 نونرب
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 88) 5478 القعدة ذي من 84 يف الصادر السياسية باألحزاب املتعلق 89155 رقم التنظيمي القانون على وبناء
 ؛وتتميمه تغيريه مت كما ،(8755 أكتوبر

 انتخاب تاريخ بتحديد( 8785 ماي 58) 5448 رمضان من 89 يف صادر 81851716 رقم املرسوم على وبناء
 النواب؛ جملس أعضاء

 تاريخ بتحديد( 8785 ماي 58) 5448 رمضان من 89 يف صادر 81851711 رقم املرسوم على وبناء
 ؛اجلهات جمالس أعضاء انتخاب

 انتخاب تاريخ بتحديد( 8785 ماي 58) 5448 رمضان من 89 يف صادر 81851714 رقم املرسوم على وبناء
 واملقاطعات؛ اجلماعات جمالس أعضاء

 وسائل باستعمال ( املتعلق8755 نوفمرب 4) 5478 احلجة ذي 7 يف صادر 81551657 رقموبناء على املرسوم 
 ؛االنتخابية احلمالت خالل العمومية البصري السمعي االتصال

 يونيو 77) 5479 رمضان 88 يف املؤرخ 87152 رقم البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس قرار على وبناء
 فترات ارجخ البصري السمعي االتصال خدمات يف والفكر الرأي لتيارات التعددي التعبري ضمان بشأن( 8752

 1واالستفتاءات العامة االنتخابات
 
 بعد املداولة:و

عبري التعددي يف السهر على احترام الت واملتمثل لهيأة العليا لالتصال السمعي البصريالدستوري للدور لاعتبارا 
ة يف جمال البصري، وملا راكمته من جتربيف امليدان السمعي  املعلومة وعلى احترام احلق يف والفكر الرأي لتيارات
موعة من احملطات جميف اخلدمات اإلذاعية والتلفزية سواء خالل الفترة العادية أو خالل التعددية السياسية تدبري 

 ؛8756و 8751و 8755و 8777سنوات  االنتخابية

، والتحسيس ةمتعدد آراء املواطنات واملواطنني إىل ضمان ولوج االتصال السمعي البصري يف وسائل لدور واعتبارا
ن آرائهم بكل تكوي ، وحثهم على املشاركة فيها، ومتكينهم مناجلماعيةاجلهوية والتشريعية وبأمهية االنتخابات 

يط شروط التباري االنتخايب النزيه بني املترشحات واملترشحني وتنش حرية، وممارسة حقهم يف االختيار، وتوفري
 االتصال السمعي البصري؛ وسائلش الدميقراطي عرب النقا
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يف خدمات  اتخاباالنتذات الصلة بإىل تعزيز تأطري الربامج  اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريمن  وسعيا
لتنظيمية اجلاري هبا واالكفيلة بتحقيق املبادئ القانونية ملة من الضوابط بقرار جامع جلالبصري  االتصال السمعي

ذلك يف إطار احترام مبادئ حرية االتصال السمعي البصري واالستقاللية كل  ،املهنية وقواعد املمارسة العمل،
 .واملسؤولية التحريرية للمتعهدين

 يقرر:

 الفصل األول: تعاريف ومبادئ عامة 

 أوال: التعاريف:

 ا يلي:مب: ألجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد املادة األوىل

: اخلدمات اليت يقدمها املتعهدون العموميون واخلواص لالتصال السمعي االتصال السمعي البصريخدمات  .2
 كما مت تغيريه وتتميمه؛ 77177 رقم البصري، حسب التعاريف الواردة يف القانون

وهتم انتخاب أعضاء جملس النواب، أعضاء جمالس  8785شتنرب  72االنتخابات اليت جترى يوم  :انتخابات .1
 اجلهات وأعضاء جمالس اجلماعات واملقاطعات؛

وتنتهي يف  2021غشت  75األحد  : تبتدئ الفترة االنتخابية يف الساعة األوىل من يومالفترة االنتخابية .3
 .يوما( 72شتنرب ) 77( ليال من يوم الثالثاء 58الساعة الثانية عشر )

 ،: جمموع الربامج اليت يبثها متعهدو االتصال السمعي البصري، عموميون وخواصالفترة االنتخابيةبرامج  .4
أو  عدمبشكل جزئي أو كلي،  مببادرة منهم ويتحملون فيها كامل املسؤولية التحريرية، واليت تتطرق

يوم خالل الفترة املمتدة من الساعة األوىل من  8785شتنرب  72بانتخابات إىل املواضيع املتعلقة  عرضي،
 ؛8785شتنرب  77( ليال من يوم الثالثاء 58إىل الساعة الثانية عشر ) 8785غشت  75األحد 

األحد يوما، ابتداء من الساعة األوىل من يوم  84الفترة اليت متتد ملدة  فترة ما قبل احلمسلة االنتخابية الرمسية: .5
 ؛8785غشت  81وتنتهي يف الساعة الثانية عشر ليال من يوم األربعاء  8785غشت  75

 81851711و 81851716رقم  ملراسيمتبتدئ حسب املادة الثالثة من ا فترة احلمسلة االنتخابية الرمسية: .6
( 58وتنتهي يف الساعة الثانية عشرة ) 8785غشت  86خلميس يف الساعة األوىل من يوم ا 81851714و

 ؛املعنيةوهتم اخلدمات العمومية  ،8785شتنرب  77لثالثاء اليال من يوم 
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عة فقرات التعبري املباشر لألحزاب السياسية اليت تتضمن التدخالت املذا برامج احلمسلة االنتخابية الرمسية: .7
 557واملتلفزة وضيوف النشرات اإلخبارية وتغطية التجمعات االنتخابية، كما هو منصوص عليه يف املادة 

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال  17155من القانون رقم 
 ؛كما مت تغيريه وتتميمه السمعية البصرية العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية

صال زب سياسي يف خدمات االتاملدة الزمنية اليت يتناول خالهلا الكلمة ممثل أو ممثلة ح مدة تناول الكسلمة: .8
 السمعي البصري؛

املدة الزمنية اليت تشمل مدة تناول الكلمة من قبل حزب سياسي وكل أشكال احلديث عن ذلك  مدة البث: .9
 احلزب1

  عامة مبادئ: ثانيا

 عن املسؤولية كامل وتتحمل واالستقاللية، التحريرية باحلرية البصري السمعي االتصال خدمات تتمتع :1 املادة
 1تبثها اليت االنتخابية الفترة برامج

 يف برامج الفترة االنتخابية، بضمان احلق يف اخلرب لصاحل ،خدمات االتصال السمعي البصري متلتز :3 ملادةا
املواطن ويف التعبري عن الرأي لصاحل األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات، وباحترام قواعد املمارسة املهنية 

 ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة واملوضوعية1

احلرص على عدم تضمن برامج الفترة االنتخابية بأي  االتصال السمعي البصري يتعني على خدمات :4املادة 
 شكل من األشكال مواد من شأهنا:

 املس بثوابت اململكة، كما هي حمددة يف الدستور؛ 
 املس بالنظام العام؛ 
 املس بالكرامة اإلنسانية أو باحترام الغري؛ 
 الكراهية أو العنف؛ التحريض على العنصرية أو 
  بالقانون؛إفشاء املعطيات احملمية 
 1الدعوة إىل القيام حبملة جلمع األموال 

االتصال السمعي البصري على اإلسهام يف حماربة األخبار الزائفة اليت من شأهنا التأثري  حترص خدمات: 5 املادة
 مستوى من لرفعاأساس مشروعية التمثيل الدميوقراطي، هبدف  هذه األخرية على السري العادي لالنتخابات باعتبار

 عي1الوا هاحلر وتصويت هصون اختيارالزائفة املتداولة وبغاية  األخبار إزاء النقدي وحسه يقظة املواطن



5 
 

نب مواكبتها للفترة االنتخابية، لتشمل إىل جا وسيعت يف، االتصال السمعي البصري خدمات تنخرط :6 املادة
 فئات خمتلف لدى واسع نطاق على املواكبةهذه  تعميم بغاية منصاهتا الرقمية ،للربامج اإلذاعي والتلفزي البث

  املنصوص عليها يف هذا القرار1 املمارسة املهنيةأخالقيات ، مع مراعاة الشباب ، السيما فئةاجلمهور

 الفصل الثاين: القواعد املؤطرة لربامج الفترة االنتخابية

خدمات االتصال السمعي البصري على التمييز بني اخلرب والتعليق يف برامج الفترة االنتخابية،  صحتر :7 املادة
 .ومتتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة

خدمات االتصال السمعي البصري بعدم فصل مقتطفات تصرحيات وتعليقات الفاعلني السياسيني  متلتز :8 املادة
 .تدخلني عن سياقهاوغريهم من امل

االتصال السمعي البصري بالتحكم يف البث، وبضمان عدم استغالل الصحفيني ومنشطي  خدمات متلتز :9 املادة
 .أو لتقدمي تأويالت مغرضة أفكار متحيزةالربامج ملواقعهم خالل تدخالهتم، للتعبري عن 

طنية االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوالولوج املنصف لألحزاب السياسية خلدمات  يتم تقدير :22 املادة
 ومتعددة اجلهات طيلة الفترة االنتخابية على أساس متثيلية هذه األحزاب يف جملسي الربملان1

موعات برامج الفترة االنتخابية بني األحزاب السياسية حسب اجملدد البث يف مليتم توزيع احلجم الزمين اإلمجايل 
 الثالث التالية:

 تتوفر أو ،اليت تتوفر على فريق خاص هبا بأحد جملسي الربملاناألحزاب السياسية  تتكون من اجملموعة األوىل: -
تفيد من نسبة وتس، املعين اجمللس داخل برملاين فريق لتكوين املطلوب العدد عن يقل ال األعضاء من عدد على
 موزعة بينها بالتساوي؛لربامج الفترة االنتخابية،  اإلمجايل من احلجم الزمين 17 %
وتستفيد ألوىل ا واليت ال تنتمي إىل اجملموعةتتكون من األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان  :اجملموعة الثانية -

 من احلجم الزمين اإلمجايل لربامج الفترة االنتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛ 77% من نسبة
من احلجم  87%تتكون من األحزاب السياسية غري املمثلة بالربملان، وتستفيد من نسبة  اجملموعة الثالثة: -

  1موزعة بينها بالتساوي، االنتخابية الفترة الزمين اإلمجايل لربامج
يستفيد كل حزب مشارك يف االنتخابات ضمن ائتالف جمموعة أحزاب، من الولوج إىل خدمات االتصال 

 فردي1 السمعي البصري بشكل
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: تلتزم خدمات االتصال السمعي البصري ذات التغطية اجلهوية واحمللية باحترام مبدأ التوازن يف برامج 22 املادة
الفترة االنتخابية، وذلك من خالل احترام تعددية املصادر وضمان التعبري عن خمتلف وجهات النظر عند التطرق 

 1للمواضيع املرتبطة باالنتخابات

لى مواكبة عذات التغطية اجلهوية واحمللية  ة املعنية،االتصال السمعي البصري اخلاص : حترص خدمات12ملادة ا
 خيصالتر وعموضمتاشيا مع  ،املستجدات والقضايا املتعلقة باالنتخابات اجلهوية واجلماعية على وجه اخلصوص

  حمدد يف دفاتر حتمالها1هو املمنوح هلا وعرضها الرباجمي كما 

لسمعي البصري العمومية يف برامج الفترة االنتخابية انطالقا من مهام اخلدمة العمومية تسهر خدمات االتصال ا
رب يف تعزيزا إلسهام إعالم الق اململكة، جهات مبختلف مواكبة االنتخابات اجلهوية واجلماعيةعلى ، املنوطة هبا

 واحمللي1 تكريس التنوع اجملايل ويف دعم املشاركة املواطنة والفعل الدميوقراطي اجلهوي

االتصال السمعي البصري جلميع األحزاب السياسية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا  خدمات نتضم :32 املادة
 أعاله1 58و 55و 57شروط برجمة متكافئة يف برامج الفترة االنتخابية، مع مراعاة املقتضيات الواردة يف املواد 

 الثالث اتللمجموع ملدد البث املخصصة الزمين احلجم ضمن بثها دبرامج الفترة االنتخابية املعا حتتسبال 
 ،1 يف حال إعادة اخلدمات السمعية البصرية بث هذه الربامجأعاله 57حمدد يف املادة  وحزاب السياسية كما هلأل

 لفائدة مجيع األحزاب السياسية بغض النظر عن اجملموعة اليت تنتميضمان شروط برجمة متكافئة  يهايتعني عل
 إليها1 

 نتخابية،التعددية اللغوية يف برامج الفترة اال راعاةعلى م ي املعنيةخدمات االتصال السمعي البصر رتسه :42ملادة ا
 من خالل احترام التزاماهتا اللغوية املنصوص عليها يف دفاتر حتمالهتا1

على  نيبني اجلنس األحزاب يف حتقيق املساواةخدمات االتصال السمعي البصري على مواكبة  لتعم :52املادة 
شأن كما حترص على إشراك النساء يف طرح ومناقشة سائر قضايا ال، مستوى من ميثلها يف برامج الفترة االنتخابية

 العمومي ذات الصلة باالنتخابات1

الفترة امج يف بر املقيمني يف اخلارجغاربة املعلى مشاركة : حترص خدمات االتصال السمعي البصري 62ملاّدة ا
 1وإدراج القضايا املرتبطة هبم ضمن برامج النقاش العمومياالنتخابية 

طرح ومناقشة قضايا الشأن العمومي يف خدمات االتصال السمعي البصري مشاركة الشباب  نتضم :72 املادة
 .ذات الصلة باالنتخابات
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خدمات االتصال السمعي البصري على ضمان ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل برامج  لتعم :82املادة 
ة أسفل على توفري الترمجة إىل لغة اإلشارة أو الكتاباخلدمات التلفزية الفترة االنتخابية، خصوصا من خالل عمل 

 .يالشاشة أو أي وسيلة أخرى، وإدراج القضايا املرتبطة هبم ضمن برامج النقاش العموم

لى أن عخدمات االتصال السمعي البصري، عند التعامل مع ترشيح معني يف دائرة انتخابية ما،  رتسه :92املادة 
 .تستفيد املرشحات واملرشحون بالدائرة املعنية، من شروط معاملة منصفة

خصيات الشحترص خدمات االتصال السمعي البصري طيلة الفترة االنتخابية على عدم استضافة  :12 املادة
هية، والفنية وبرامج الترفيالرياضية و حزيب يف الربامج غري املرتبطة باالنتخابات، كالربامج انتماء ذات العمومية

 األلعاب وغريها1

خدمات االتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من األشكال،  متلتز :12املادة 
للصحافيني واملنشطني ومقدمي الربامج يف حال ترشحهم لالنتخابات، وذلك ابتداء من تاريخ اإلعالن الرمسي 

 1لالنتخابات إىل حني انتهاء عملية التصويت عن الترشيحات

 ءانتما ويذ ملبدأ احلياد، تسهر خدمات االتصال السمعي البصري على تفادي استضافة خرباء اضمان :11املادة 
 .حزيب يف برامج الفترة االنتخابية

متتنع خدمات االتصال السمعي البصري، أثناء الفترة االنتخابية وإىل حني انتهاء عملية التصويت، عن  :13 املادة
املشاركة يف االنتخابات يشارك فيها ممثلو أو ممثالت األحزاب بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على 

 .السياسية

بث نتائج كل استطالع للرأي له عالقة مباشرة أو غري  خدمات االتصال السمعي البصري عن عمتتن :14املادة 
مباشرة باالنتخابات، خالل الفترة املمتدة من اليوم اخلامس عشر السابق للتاريخ احملدد النطالق احلملة االنتخابية 

 .الرمسية إىل غاية انتهاء عملية التصويت

املشار إليها يف املادة السابقة، جيب أن يصاحب كل بث ألي نتائج استطالع رأي متعلق خارج الفترة  :15املادة 
 باالنتخابات، احترام القواعد املتعارف عليها، وخاصة:

 تعريف طالب االستطالع؛ 
 املؤسسة اليت قامت باالستطالع؛ اسم 
 موضوع االستطالع؛ 
 العينة املستجوبة؛ 
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  إجراء االستطالع؛املكان أو األماكن اليت مت فيها 
 تاريخ أو تواريخ إجراء االستطالع ونشر نتائجه؛ 
 1هامش اخلطأ احملتمل 

تتقيد خدمات االتصال السمعي البصري، فيما يتعلق بالتغطيات واألخبار غري املرتبطة باالنتخابات،  :16املادة 
 77) 5479 رمضان 88 بتاريخالصادر  52187 مبقتضيات قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

معي يف خدمات االتصال الس الرأي والفكر تيارات(، املتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبري عن 8752يونيو 
 .البصري خارج فترات االنتخابات العامة واالستفتاءات

 يوم االقتراعلربامج الفصل الثالث: القواعد املؤطرة 

أعاله، عن  84 السمعي البصري، يوم االقتراع، كما هو مشار إليه يف املادةمتتنع خدمات االتصال  :17املادة 
بث نتائج استطالعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبني عند خروجهم من مكاتب التصويت 

 وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إىل حني إغالق آخر مكتب للتصويت1

خدمات االتصال السمعي البصري عن بث أي حمتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل األحزاب  عمتتن :18املادة 
 .السياسية طيلة يوم االقتراع، ومينع بث أي نتيجة قبل انتهاء عملية التصويت على مستوى التراب الوطين

خدمات االتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بالغ أو تعليق أو تصريح ملالحظي  عمتتن :19املادة 
 .االنتخابات قبل انتهاء عملية التصويت

 العمومي يف خدمات االتصال السمعي البصري الفصل الرابع: قواعد مطبقة عسلى برامج احلمسلة االنتخابية الرمسية

نفرد تدون اإلخالل باملقتضيات املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وبضمان احلق يف الصورة،  :32املادة 
ية، كما هي الرمسالشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي ببث الربامج املعدة للحملة االنتخابية 

 1حمددة يف النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل

الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي كتابيا اهليأة العليا مبواعيد بث الربامج املعدة  خترب :32ملادة ا
 .( ساعة على األقل قبل بداية فترة احلملة االنتخابية الرمسية84للحملة االنتخابية الرمسية أربع وعشرين )

قتضيات طبقا مل، الرمسية بأي شكل من األشكالجيب أال تتضمن الربامج املعدة للحملة االنتخابية  :31املادة 
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل  55.17من القانون رقم  552املادة 

 مواد من شأهنا: يه،كما مت تغيريه وتتماالتصال السمعية البصرية العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية، 
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 استعمال الرموز الوطنية؛ 
 الظهور يف أماكن العبادة وأي استعمال كلي أو جزئي هلذه األماكن؛ 
 الظهور بشكل واضح داخل املقرات الرمسية، سواء كانت حملية أو جهوية أو وطنية؛ 
 1إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أن تشكل عالمة جتارية 

والصورة الرمسية جلاللة امللك املثبتة يف القاعات اليت حتتضن  جيوز استعمال علم اململكة والنشيد الوطين
 االجتماعات املتعلقة باحلملة االنتخابية1

 الفصل اخلام : قواعد عامة 

 يف اجلريدة الرمسية1يبلغ هذا القرار إىل متعهدي االتصال السمعي البصري وينشر : 33املادة 

 يذ 85 لالتصال السمعي البصري خالل اجتماعه املنعقد بتاريخمّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى 
طيفة حبضور السيدة لالبصري بالرباط،  السمعي، مبقر اهليأة العليا لالتصال (8785 يوليوز 78) 5448 القعدة

ت والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقايل احلسين وعبد القادر اأخرباش، رئيسة، والسيد
 .وحممد املعزوز، أعضاء وبديعة الراضي ديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسيالشاوي الو

 
 عن اجملسل  األعسلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 لطيفة أخرباش

 
 


