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  57-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
     (2102 نونبر 10) 0441 صفر 22 المؤرخ في

  "المغربية لإلذاعة والبثشركة ال" إخاللبشأن 
 2102برسم سنة  بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي

   

  البصري؛السمعي  لالتصالالمجلس األعلى 

 3املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري خصوصا املواد األوىل و 11.11بنـاء على القانون رقم 
 ؛منه( 9و 6)املقطع  4( و3)املقطع 

 

 4و 3املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املواد  77.33وبنـاء على القانون رقم 
 ؛منه 8و
 

 منه؛ 2434و 13و 9املواد "، خصوصا املغربية لإلذاعة والبثشركة ال"وبنـاء على دفرت حتمالت 
 

، واملتعلق 2336شتنرب  27، الصادر بتاريخ 46-36وبنـاء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
بقواعد ضمان تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفرتات 

 ؛منه 8و 7، 6، 1، 3، 2 االنتخابية، وخاصة املواد

 

 ؛2317لسنة  اريةباجملالت اإلخبالتعددية يف وسائل االتصال السمعي البصري املتعلقة  على بيانات االطالعوبـعد 
 

 ؛" يف اإلعالم السمعي البصري " التعددية السياسيةــــعلى تقرير جمموعة العمل املكلفة ب االطالعوبعد 
 

 المداولة:وبعد 
ارية مداخالت الشخصيات العمومية يف اجملالت اإلخب تبني من خالل بيانات املدد الزمنية اليت استغرقتها حيث
الل خصصت خ ،"املغربية لإلذاعة والبث شركةلل"التابعة  "إذاعة أصوات"اإلذاعية اخلدمة  أن، 2317سنة  برسم

من املدة اإلمجالية للبث  % 133، نسبة 2317إىل متم شهر يونيو  2317 أبريل شهر الفرتة املمتدة من فاتح
الت عدم حضور مداخملداخالت الشخصيات العمومية املنتمية للمعارضة، مقابل  اخلاصة باجملالت اإلخبارية

  الربملانية؛ للحكومة واألغلبيةالشخصيات العمومية املنتمية 
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أن اخلدمة اإلذاعية "إذاعة أصوات" خصصت خالل الفرتة املمتدة  ،السالفة الذكر وحيث تبني من خالل البيانات
للبث اخلاصة باجملالت من املدة اإلمجالية  %63.78نسبة  2317 متم شهر شتنرب إىلو  2317بني فاتح شهر يوليوز 

 اإلخبارية، ملداخالت الشخصيات العمومية املنتمية للمعارضة؛
 

السالفة الذكر، عدم حضور مداخالت الشخصيات العمومية املنتمية  البياناتوحيث تبني كذلك، من خالل 
ح رتة املمتدة من فاتخالل الفباجملالت اإلخبارية،  اخلاصة للبثمللة يف الربملان ضمن املدة اإلمجالية امللألحزاب غري 

 ؛2317إىل متم شهر دجنرب  2317شهر أبريل 
 

توجيه ، 2318 يوليوز 11بتاريخ  ، خالل اجتماعه املنعقداجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري قرر وحيث
 بناء على ما مت تسجيله من مالحظات؛ للمتعهدين املخلني طلب توضيحات

 

املغربية لإلذاعة الشركة "برسالة  2318 غشت 32 توصل بتاريخ لالتصال السمعي البصرياجمللس األعلى وحيث إن 
 تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛ "والبث

 

إن التعبري التعددي ال يعترب حقا للفاعلني السياسيني بل هو حق للمواطن يوجب على املتعهدين أن يقدموا  وحيث
كي يشكل طالع على اآلراء املتعددة واملتنوعة، وذلك لله إعالما نزيها ومستوفيا وحمايدا وموضوعيا حيرتم حقه يف اإل

 قناعاته بكل حرية وموضوعية؛ 
 

تؤكدان  املشار إليه أعاله 46-36من قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  7و 6 نيوحيث إن املادت
متعهدي االتصال السمعي البصري على عدم جتاوز املدة الزمنية اإلمجالية لتدخالت أعضاء  على ضرورة حرص

ملانية يف جملس عارضة الرب احلكومة وأحزاب األغلبية الربملانية ضعف املدة الزمنية املخصصة لألحزاب املنتمية للم
النواب مع احرتام شروط برجمة متقاربة ومتشاهبة، كما ينص على متكني األحزاب غري اململلة يف الربملان من مدد 

من املدة الزمنية  %13زمنية إلبداء مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام، وختصص هلذه األحزاب جمتمعة 
 ؛ زاب األغلبية واملعارضة الربملانيةاإلمجالية املخصصة للحكومة وأح

 

جملالت اإلخبارية، اأن هناك فارقا كبريا بني املعايري املعتمدة ونتائج تتبع  عطيات أعالهمن خالل امل وحيث يتضح
، مما جيعلها 2317برسم سنة  "املغربية لإلذاعة والبث للشركة"اليت قدمتها اخلدمة اإلذاعية "إذاعة أصوات" التابعة 

 البصري السمعي الاالتص خدمات يف والرأي الفكر تيارات تعددية عن التعبري بضمان اخلاصةال حترتم املقتضيات 
  االنتخابات؛ فرتات خارج
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 اإخالهل" بشأن  املغربية لإلذاعة والبث الشركة" أن أنذر  مجلس األعلى لالتصال السمعي البصريلل وحيث سبق
غشت  36املؤرخ يف  43-11رقم  من خالل قراره خصوصا، بقواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  ؛2311
 

قتضى يف حالة اإلخالل مب"" على أنه:  املغربية لإلذاعة والبث شركةال " من دفرت حتمالت 2.34وحيث تنص املادة 
 عاله، ميكنأأو بعض املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها 

للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة، إحدى العقوبات 
 التالية:

 إنذار؛ -

  ؛"4(وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكلر )44 -

  

 ؛"املغربية لإلذاعة والبث شركةال" وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق 

 

 األسباب:لهذه 
 بالتزاماهتا قد أخلتم اخلدمة اإلذاعية "إذاعة أصوات" اليت تقد "املغربية لإلذاعة والبثشركة ال"ح بأن يصر   -1

اخلاصة بضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج فرتات 
  ؛2317برسم سنة  االنتخابات

 ؛"املغربية لإلذاعة والبثشركة لل"توجيه إنذار يقرر  -2
  اجلريدة الرمسية4وبنشره يف  "املغربية لإلذاعة والبثشركة ال"يأمر بتبليغ قراره هذا إىل  -3

  

 صفر 22 املنعقد بتاريخاجتماعه مت  تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 
 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط23184 نونرب 31) 1443

 

السمعي البصري، تصاللالعن المجلس األعلى   
 

 الرئيسة
 الوهابيأمينة لمريني 

 
 
 
 
 

 


