قرار المجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري
رقم  07-17المؤرخ في 03جمادى الثانية  02(1438مارس)2017
بخصوص مسطرة الشكايات
المجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور ،خصوصا الفصول  156 ،28و 165منه ؛
بناء على القانون رقم  11-15املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري" ،املشار إليها بعده
باهليأة العليا" ،خصوصا املواد  7و 25و 30منه؛
بناء على القانون رقم  77-03املتعلق باإلتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املواد

 3و 8و9

و 26و 48و 65و 67و 68و 69منه ؛
وبعد المداولة :
 -1يعتمد مسطرة الشكايات خبصوص خرق أجهزة ومتعهدي اإلتصال السمعي البصري للقوانني أو
لألنظمة املطبقة على قطاع اإلتصال السمعي البصري ،كما يلي :
المادة األولى :

حتدد هذه املسطرة قواعد إيداع ومعاجلة الشكايات احملالة على اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املشار
إليه بعده ب"اجمللس األعلى".
 الباب األول  :الشكاية
المادة : 2

يتلقى اجمللس األعلى شكايات ،من :
 رئيسي جملسي الربملان ؛ رئيس احلكومة ؛ املنظمات السياسية ؛ املنظمات النقابية ؛1

 مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بالشأن العام ؛ جمالس اجلهات.يتلقى اجمللس األعلى كذلك شكايات األفراد.
المادة : 3

جيب أن تتعلق الشكايات خبروقات من قبل أجهزة ومتعهدي اإلتصال السمعي البصري ،للقوانني أو لألنظمة

املطبقة على قطاع اإلتصال السمعي البصري ،وذلك طبقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا
العمل يف هذا اخلصوص.
كل شكاية ال تتعلق هبذه اخلروقات للقوانني ولألنظمة املؤطّرة لإلتصال السمعي البصري تعرض ،دون أي

إجراءات أخرى ،على مداوالت اجمللس األعلى ،ألجل حفظها املعلل  ،ويتم إخبار املشتكي بذلك.
المادة : 4

توجه الشكاية إىل رئيس (ة) اهليأة العليا ،خصوصا ،عرب أحد الوسائل التالية :
 إيداع الشكاية يف مقر اهليأة العليا مقابل وصل التسلم ؛ إرسال عرب الربيد مقابل وصل التسلم ؛ -إرسال عرب طريقة إلكرتونية.

المادة : 5

جيب أن حيدد مضمون الشكاية بوضوح ،خصوصا :
 العناصر الضرورية اليت حتدد هوية املشتكي ،اإلسم العائلي ،اإلسم الشخصي ،التسمية (خبصوصاألشخاص املعنويني) ؛
 العنوان ،وعند اإلقتضاء ،الربيد اإللكرتوين للمشتكي ،وذلك إلبالغه بقرار اجمللس األعلى ،أو عنداإلقتضاء ،لطلب معلومات إضافية يف موضوع الشكاية املتوصل هبا أو املسلمة ؛
 العناصر الضرورية لتحديد موضوع الشكاية بدقة ؛ العناصر احملددة للربنامج ،وعند اإلقتضاء ،خصوصا : الدعامة املعنية (خدمة اإلتصال السمعي البصري) ؛
 إسم الربنامج املعين ؛



الوقائع  :صور و /أو أقوال تربر الشكاية ؛
تاريخ وتوقيت بث الربنامج.
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 الباب الثاني  :دراسة الملف
المادة : 6
العناصر املكونة للملف ،املشار إليه يف املادة  25من القانون رقم  11 -15سالف الذكر ،حتدد على النحو التايل
:


الشكاية و ،عند اإلقتضاء ،مجيع الوثائق املرفقة هبا ؛
نتائج تتبع املضمون املشتكى به ،الذي أعدته مصاحل اهليأة العليا ،عند اإلقتضاء ؛



الرسائل املتبادلة مع املتعهد املعين ،وعند وجودها ،الوثائق اجلديدة املتوصل هبا ؛
كل مراسالت أخرى متبادلة ،عند وجودها ،مع املشتكي ملزيد من املعلومات ؛
إثبات احلالة من قبل مهمة املراقبة اليت قامت هبا مصاحل اهليأة العليا ،عند اإلقتضاء ؛
حمضر جلسة اإلستماع إىل املتعهد املعين ،عند اإلقتضاء ؛



معاجلة احلالة ،وعند االقتضاء ،مقرتح قرار.







المادة : 7

جيب أن تتم معاجلة الشكاية داخل أجل ستني ( )60يوما ،ابتداء من تاريخ تسليمها و/أو تسلمها من رئيس(ة)
اهليأة العليا ،مع إمكانية التمديد املعلل هلذا األجل ملدة ( )30يوما إضافية.

المادة : 8
إذا تبني خالل املعاجلة أن إضافة معلومات جديدة يكتسي أمهية ،ميكن إرسال طلب إضافة معلومات إىل
املشتكي يف هذا الصدد .ويف هذه احلالة يتوقف سريان الوقت احملدد للمعاجلة ،كما هو منصوص عليه يف املادة 7
أعاله ابتداء من يوم إرسال الطلب اإلضايف ،إىل غاية يوم تقدمي املعلومة اإلضافية من قبل املشتكي إىل اهليأة العليا
أو تسلّمها.
 الباب الثالث  :مداوالت المجلس األعلى
المادة : 9

(ي)تربمج رئيس (ة) اجمللس األعلى امللف املذكور يف املادة  6السالفة الذكر ،يف جدول أعمال اجتماع اجمللس

للمداولة.
المادة : 10

ميكن للمجلس األعلى طلب توضيحات للمتعهد يف ما خيص العناصر اليت يراها ضرورية من أجل التداول طبقا
ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف هذا اخلصوص ،ميكن للمتعهد بطلب كتايب لرئيس
3

(ة) اجمللس اإلطالع على امللف املذكور يف املادة  6أعاله وتقدمي تربيراته كتابيا أو شفويا ،طبقا ملقتضيات املادة
 25من القانون رقم
للقرار.

11-15

سالف الذكر ،وذلك خالل سبعة ( )7أيام على األقل قبل اختاذ اجمللس األعلى

المادة : 11

يتداول اجمللس األعلى ،طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل ،ويقرر يف مآل الشكاية.

المادة : 12
يرسل قرار اجمللس األعلى إىل املشتكي وإىل املتعهد ،وينشر يف اجلريدة الرمسية إذا قرر اجمللس األعلى ذلك.
 -2يأمر بنشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية.
مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لإلتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  03مجادى
الثانية  02( 1438مارس )2017مبقر اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري.
عن المجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
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