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  17-71 رأي المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 (7171 يوليوز 71الموافق لـ ) 7438 ذو القعدة 3 في المؤرخ
 اإلطار في شأن الخيارات الممكنة بخصوص الطلب الوارد من رئيس مجلس النوابب المتعلق

 البرلمانية القناة مشروع لتفعيل المالئم القانوني
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

ان حرية وفصوله املرتبطة بأدوار املؤسسة التشريعية والدميقراطية التشاركية، وضمبناء على الدستور خصوصا الديباجة 
 ؛التعبري وحق املواطنني يف املعلومة

البند  1ملادة خصوصا ا ،املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.11 رقم وبناء على القانون
 منه؛ 2

 0و 1ملواد خصوصا ا ،كما مت تعديله وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.30 رقم القانون على وبناء
 ؛44و 48و 47و 8و 4و

 2317ماي  18وتبعا لطلب السيد رئيس جملس النواب رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بتاريخ 
 ؛بشأن اخليارات املمكنة خبصوص اإلطار القانوين املالئم لتفعيل مشروع القناة الربملانية

 طلب السيد رئيس جملس النواب؛ دراسةاملكلفة باللجنة اخلاصة وتأسيسا على خالصات عمل  

 وبعد المداولة:

وسعت جمال تدخله ليشمل و  التشريعية والرقابية،جمموعة من املهام  بالربملانالدستورية اليت أناطت للمقتضيات بالنظر 
قراطي وتوطيد وتقوية االختيار الدمي لرتسيخ وذلك ،خمتلف مناحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 واملشاركة؛التعددية مرتكزاهتا من مؤسسات دولة حديثة 
 

املغريب لتتبع  املشرعوالذي يتجلى يف االهتمام الذي أواله مهية التواصل حول أدوار ومهام مؤسسة الربملان، ألومراعاة 
 77.30الشأن الربملاين على املستوى اإلعالمي والسيما عن طريق تغطية أشغاله، وذلك منذ صدور القانون رقم 

 ؛خمتلف التعديالت والتتميمات اليت عرفها وعرب 2331املتعلق باالتصال السمعي البصري سنة 
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لجلسات العامة لالشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري اليت تقوم هبا  ومراعاة، يف هذا اإلطار، للتغطيات 
من  إفرادها جزءاو زء من احليز الزم ي املتعلق بالنشرات اإلخبارية لتغطية مستجداته، والعلنية للربملان، وختصيصها جل

 أن الربملاين؛شاحلوارية لقضايا الشأن العام املطروحة يف مؤسسة الربملان، وكذا إحداث وبث برامج خاصة بالبراجمها 

 يف خاصة مهيةأبالنظر ملا يكتسيه ذلك من يف طلب الرأي "  كما جاءواعتبارا لعزم الربملان إحداث قناة برملانية،  
ع من التعرف عن قرب ومتكني خمتلف فئات اجملتم ،نشر وتعميم الثقافة الربملانية وقيم الدميقراطية واملشاركة السياسية

 ؛"على األداء الربملاين يف خمتلف امليادين

ا يتعلق بشروط والتجارب الدولية من إمكانيات فيماملغريب املؤطر للمجال السمعي البصري وبالنظر ملا يتيحه القانون 
سياسة وتدبريها وكذا ومتويلها وهندسة و وشكليات إحداث هذا النوع من اخلدمات السمعي البصرية وطرق تسيريها 

 براجمها؛

وطنية،  برملانية ناةقبعد استعراضه للخيارات القانونية املتاحة إلحداث  اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يرى 
   يلي:أن أوضحها يتمثل يف ما 

 
خلدمات اليت ا ها ضمنإدراجأو إحداث قناة برملانية يف صيغة شركة وطنية لالتصال السمعي البصري -7

 تقدمها الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري؛ 

 إحداث قناة برملانية مبوجب نص قانوين خاص.-7
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راجها ضمن أو إد إحداث قناة برلمانية في صيغة شركة وطنية لالتصال السمعي البصريالخيار األول: 
   البصريالخدمات التي تقدمها الشركات الوطنية لالتصال السمعي 

 74ا عرفتها املادة كم  ،البصريللربملان أن حيدث قناة برملانية يف شكل شركة وطنية لالتصال السمعي  ميكن
البصري  يراد بالشركات الوطنية لالتصال السمعي"   واليت تنص على أنه: االتصال السمعي البصري من قانون

ة المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولفي مدلول هذا القانون متعهدو االتصال السمعي البصري 
أغلبية رأسمالها أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو اإلذاعة أو البث التلفزي أو 

 اإلنتاج أو اإلشهار.

ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها الخاص ممارسة 
 أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في الفقرة أعاله.نشاط 

 ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات. 

المأذون بموجبه  33.83 من القانون رقم 8ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 
 ؛"في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ويف هذا السياق، ميكن للربملان، إن إرتئ ذلك، أن يربم اتفاقيات، مع الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وذلك طبقا 
فة "تبرم الشركة، تحت إشراف السلطة الحكومية المكل: من دفرت حتمالهتا اليت تنص على أنه 7ملقتضيات املادة 

موجبها الحكومية المكلفة بالعالقة مع البرلمان، تضع بباالتصال، اتفاقات مع السلطة التشريعية والسلطة 
الشركة رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية الالزمة التي تمكنه من إنشاء قناة تعنى بالحياة البرلمانية، ويكون 

 ؛ "الخط التحريري وضبط وتقنين القناة تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان

صال إدراج القناة الربملانية ضمن خدمات الشركات الوطنية لالتإىل احلكومة قصد كما ميكن للربملان أن يتقدم بطلب 
 ؛يالسمعي البصر 

من القانون  94احلكومة طبقا ملقتضيات املادة  لدفرت حتمالت تعدهحسب هذا اخليار  القناة الربملانيةخيضع إحداث و 
 عليه اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري. وتصادقاملتعلق باالتصال السمعي البصري  .77.0

إن هذا الخيار المتاح في إطار التشريع الجاري به العمل يطرح إشكالية ترتبط بمدى انسجامه مع المقتضى 
 الدستوري القائم على وجوب احترام مبدأ فصل السلط. 
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 .خاص قانوني نص بموجب برلمانية قناة إحداث :الثانيالخيار 

داث هذه حيدد شروط وشكليات اح يصدره اجمللس، ،إحداث قناة برملانية مبوجب نص قانوين خاص للربملانميكن 
قانونية ياكل الداخلية اليت تتوىل السهر على احرتام الضواب  الوكذا اهل ها ومتويلها وبرجمتهاري تسيالقناة، وطرق 
 ؛على القطاع، وذلك وفق الشروط والشكليات املتفق عليها من طرف املؤسسة الربملانية املطبقةواألخالقية 

 

اخلدمات  وتسيري هذا النوع من الصلة بإحداث، بالرجوع إىل جمموعة من التجارب الدولية ذات اإلطاريف هذا وميكن 
  : حالة وجود ررفتنييف عموما، ،إحداثها وتدبريهايتم اإلشارة اىل أن القنوات الربملانية ، املوضوعاتية السمعية البصرية

 ؛تقدم قناة برملانية ذات مضامني مشرتكة بني جملسي الربملانواحدة شركة يف شكل إما  -
 امشرتك إما هايوتسري  هاتدبري ، ويكون أو شركتني تقدم كل واحدة منهما قناة خاصة بكل جملس على حدة  -

 .يف إطار جملس إداري موحد مناصفة بينهما، وإما عرب مكتبني منفصلني ،بني جملسي الربملان

انية كل جملس لربملان أو ضمن ميز اضمن ميزانية  االعتمادات املخصصة هلاإدراج  يتم متويل القناة عربوحسب احلالة، 
 .على حدة

 نفني:هويتها وطبيعة الربامج اليت تبثها إىل ص ثمن حيوتنقسم القنوات الربملانية املشكلة وفق هذا النموذج 
حمدودا  امجهور موما ع ستقطبتوهي  ،حصرية موجهة إىل تغطية األنشطة الربملانية برملانية موضوعاتيةقناة  -

 ؛نسب مشاهدة ضعيفة ،تبعا لذلك وتسجل
 صة للتفاعل والنقاش،املخصمتنوعة جتمع بني تغطية األشغال الربملانية والربامج قناة برملانية موضوعاتية  -

 بشكل عام سجلهي تو ، مقاربة تفاعليةالوسائ  احلديثة يف إطار  تستهدف كافة شرائح اجملتمع وتتبىن
 .نسب مشاهدة مهمة

فعل الربملاين ومستجدات ال الربملان بأشغالفضال عن التعريف  العموم،على مهام ووظائف هذه القنوات  تتمثلو  
 العمل يف واملشاركة راطاالخن بأمهيةعرب خمتلف هياكله وتوفري فضاء للتفاعل مع الناخبني، املسامهة يف التحسيس 

 املواطنة الدميقراطية. على والرتبية السياسي
 
ذو  .0 اريخبت املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول متم 

 .بالرباط البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(7087 يوليوز 77) 89.1 القعدة
 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،


