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 :6-59 رقم المجلس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار 

  6359يوليوز  63 (:587شوال  37)  خبتاري

 لوسائل االتصال السمعي البصري بإصدار توصية 
 6359بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة  

   
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 

 منو؛ 543و 86 النلديباجة والفصخصوصا ا ،بنـاء على الدستور
 
طس ســـأغ 15)ادلوافــــ لــــ  5281مجـــايفآل اةخـــ ة مـــ   88الصـــايفر    5-28-858بنــــاء علـــى الشرـــر ال ـــ ي  ر ـــ  و 

 ؛ منو 1، خصوصا ادلايفة تتميموو ة العليا لالتصال السمعي البص ي، كما مت تغيره أ( القاضي بإحداث اذلي8228
 
الشرــر ال ــ ي   مبقتضــىلبصــ ي الصــايفر ابمــ  بتنفيــ ه دلتعلـــ باصتصــال الســمعي اا 55.21بنـــاء علــى القــامون ر ــ  و 

 1(، خصوصـا يفيباجتــو وادلــوايف 8223ينــاي   5)ادلوافــ لـــ  5283ذي القعــدة مــ   83بتـاري  الصــايفر  5-22-835ر ـ  
 منو ؛ 26و 7و 6و 2و
 

 اصتصــالوســا    واســتعمال اصســتفتاءعمليــات العامــة و  اصمتخابيــةبــاللوا    ادلتعلـــ 35.55 ر ــ وبنـــاء علــى القــامون 
الصـايفر ابمـ  بتنفيـ ه مبقتضـى الشرـر ال ـ ي  ، سـتفتا يةواص اصمتخابيةالسمعي البص ي العمومية خالل احلمالت 

 554و 553ايف و (، خصوصــا ادلــ8255أكتــوب   86)ادلوافـــ لـــ  5218مــ  ذي القعــدة  12الصــايفر    5-55-555 ر ــ 
 ؛ منو 556و
 

مـ  بتنفيـ ه ادلتعلــ بامتخـاب أعضـاء رلـالس ااماعـات ال،ابيـة، الصـايفر اب 37.55 على القامون التنشيمي ر ـ  اءـوبن
، (8255 مــــومر 85)ادلوافـــــ لـــــ  5218 ذي احلجــــةمــــ   82   الصــــايفر 5-55-551مبقتضــــى الشرــــر ال ــــ ي  ر ــــ  

 ؛ منو 32و 31و 17و 16و 12وخاصة ادلوايف 
 

الصـايفر ، لالمتخابـات واحملايـدةادلالحشـة ادلسـتقلة  وكيفيـاتالقاضـي بتدديـد وـ و   ..121 ر ـ وبنـاء على القـامون 
 وـتنر 87)ادلوافـ لــ  5218ذي القعدة م  الصايفر   فات   5-55-548ابم  بتنفي ه مبقتضى الشرر ال  ي  ر   

 ؛  منو 55و 54تان (، خصوصا ادلايف8255
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( احملـــديف 8253مـــارس  2)ادلوافــــ لــــ  5214مجـــايفآل ابو  مـــ   51  الصـــايفر  8-53-524اء علـــى ادل ســـوم ر ـــ  ـوبنـــ
 ؛  منو 1و 5ادلايفتان  وصامبوجبو تاري  اص ،اع صمتخاب أعضاء رلالس اارات، خص

  
( احملـــديف 8253مـــارس  2)ادلوافــــ لــــ  5214مجـــايفآل ابو  مـــ   51الصـــايفر    8-53-525اء علـــى ادل ســـوم ر ـــ  ـوبنـــ

 منو ؛ 1و 5ادلايفتان  خصوصاع صمتخاب أعضاء رلالس ااماعات وادلقاطعات، مبوجبو تاري  اص ،ا 
  

ادلوافــ لــ  5285رمضـان مـ   22الصـايفر    24-24ر ـ  اجمللـس ابعلـى لالتصـال السـمعي البصـ ي  وبنـاء على   ار
ل الســمعي ( ب ــأن  واعــد ضــمان التعبــر عــ  تعديفيــة تيــارات الفمــ  والــ أي   خــدمات اصتصــا8224وــتنر  85)

 ؛ البص ي خارج ف،ات اصمتخابات
  

   وبـعـد المداولـة: 
  

مبناسبة اصمتخابات العامة ااماعية وااروية لسنة  ة لوسا   اصتصال السمعي البص ييق ر إصدار توصي -1
  ؛ 8253

  .  اا يدة ال مسية وبن  ه السمعي البص ي اصتصال متعرديافة ك إ  م فقا بالتوصية يأم  بتبليغ ى ا الق ار -2
  

م  ووال  21 يوممت تداول ى ا الق ار م  ط ف اجمللس ابعلى لالتصال السمعي البص ي خالل جلستو ادلنعقدة 
حبضور السيدة أمينة ة العليا لالتصال السمعي البص ي بال با ، أمبق  اذلي، )8253يوليوز  82ادلوافـ لـ ) 5214

وزلمد عبد ال حي  وبووعيب وفوزي صقلي وزلمد كالوي  والسايفة راحبة زيفكي والسيدتنيدل يين الوىايب، ر يسة، 
 أوعيب وطالع سعويف ابطلسي وخدجية المور، أعضاء1

  

 تصال السمعي البصري،عن المجلس األعلى لال
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
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 :ملحق

 لوسائل االتصال السمعي البصري توصية 

 6359ة الجماعية والجهوية لسنة بمناسبة االنتخابات العام 

 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

ال أي الفم  و اح،ام التعبر التعديفي لتيارات السمعي البص ي   السر  على  لالتصاللدور اذليأة العليا  اعتبارا
 السياسية تتبع التعديفية جت بة   رلالا راكمتو م  دل  ادليدان السمعي البص ي، و اإلعالم احلـ   اح،ام على و 
 8227و 8225 سنواترلموعة م  احملطات اصمتخابية السمعي البص ي    اصتصالوسا   ادلسامهة   تأطر و 
 ؛الق يب وادلتوسط ينيإلس،اتيجيترا على ادلد واستدضارا، 8255اصستفتاء سنة  وزلطة 8255و

 ،إ  خر متعديف ومتوازنوادلواطنني ادلواطنات ولوج   تيسر البص ي وسا   اصتصال السمعي لدور  اعتباراو 
 ،تموي  آرا ر  بم  ح يةمتمينر  م  و  فيرا، وحثر  على ادل اركة ،والتدسيس بأمهية اصمتخابات احمللية وااروية

وتن يط النقاش و و  التباري اصمتخايب النزيو بني ادل،ودات وادل،ودني اصختيار، وتوفر وشلارسة حقر    
 ؛وسا   اصتصال السمعي البص ي  عرالدميق اطي 

مبناسبة اصمتخابات العامة ااماعية  الدور ى اتفعي  ليا لالتصال السمعي البص ي على وح صا م  اذليأة الع 
عي البص ي العمومية وسا   اصتصال السملاجمللس ابعلى م   وت كرا، 8253وتنر  2  تاري   ااروية احملديفةو 

تأطر ادلتعارف عليرا    القواعد ابخال يةوبالضوابط القامومية والتنشيمية اااري هبا العم ، مبختل   واخلاصة
يوم خالل الف،ة اصمتخابية اليت متتد م  الساعة ابو  م  وذلك ، باصمتخاباتواإلذاعية ادلتعلقة الرامج التلفزية 

 ، وك ا يوم اص ،اع82531 وتنر 1ال م  يوم اخلميس ( لي58إ  الساعة الثامية ع  ة ) 8253يوليوز  88

 يلي:يوصي بما 

 

 

 الباب األول: مبادئ عامة
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 :5المادة 

كام   حل ية التد ي ية   تغطية اصمتخابات، وتتدم واباصستقاللية اصتصال السمعي البص ي  وسا   تتمتع
 1مية اااري هبا العم ادلسؤولية ع  تلك التغطية، طبقا للمقتضيات الت  يعية والتنشي

 : 6المادة 

والتوازن النزاىة وادلوضوعية ومببايفئ احليايف و ادلرنية ادلمارسة بقواعد وسا   اصتصال السمعي البص ي تلتزم 
 1والتعديفية

 :7المادة 

  إطار ضمان احلـ    ، وحت صاصتصال السمعي البص ي التمييز بوضوح بني اخلر وال أي تضم  وسا  
 لسا   فئات اجملتمع1 ادلعلومة متاحةعلى جع   اإلخبار

 :8المادة  

 بية1ما ت يعو أو تبثو طيلة الف،ة اصمتخا التدم   ب اصتصال السمعي البص ي وسا   تلتزم

 الباب الثاني: التزامات

 :9المادة 

لة أو أ واص أو مضل يتضم  أخبارا كاذبة اصتصال السمعي البص ي ع  بث ك  ب مامج ميم  أن وسا  متتنع 
يؤث ، حبم  زلتواه أو وملو، على السر  تمتسي طابع الق ف أو السب أو اإلىامة، أو ك  ب مامج ميم  أن

 1العايفي للف،ة اصمتخابية

 : : المادة

شلثلي شلثالت و و  وادل،ودات ودني، ادل تدخالتفص  ص ت  على أاصتصال السمعي البص ي حت ص وسا   
   ا1 ف معناىيا را وأص ي  ابحزاب السياسية ع  س

 

 

 :;المادة 
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 بامتما ر حت ص وسا   اصتصال السمعي البص ي، ضماما دلبدأ احليايف، على تفايفي استضافة خراء مع وفني 
 على ضمان تدخلر  كخراء فقط1 تسر ، ذلك للم اركة   ب امج الف،ة اصمتخابية، وإن ا تضى احلال ،احلزيب

 :>المادة 

حقوق كما تدرج   ،سلتل  ب امج الف،ة اصمتخابيةم اركة النساء    على صتصال السمعي البص يوسا   ا تسر 
 1النقاش العمومي ضايا ضم   وأمهية مسامهتر    تدبر ال أن احمللي وااروي النساء

 : =المادة 

 ابية1وسا   اصتصال السمعي البص ي على م اركة وازمة لل باب   ب امج الف،ة اصمتخت جع 

  :53المادة 

 الف،ةب امج    ذوي اصحتياجات اخلاصة ابوخاصم اركة اصتصال السمعي البص ي على  وسا  حتفز 
م  خالل ال،مجة إ  لغة اإلوارات أو المتابة أسف   اإلخبارالولوج إ  تسري  على كما تعم   ،اصمتخابية
 1أو بأي وسيلة تقنية أخ آل ال اوة

 :55المادة 

على اح،ام حقوق ادلؤل  واحلقوق  ،  ك  ب امج الف،ة اصمتخابية ،اصتصال السمعي البص ي سا  و تسر  
 1اجملاورة طبقا للت  يعات اااري هبا العم 

 :56المادة 

ادلتعلـ باللوا   اصمتخابية العامة وعمليات اصستفتاء واستعمال وسا    35-55 م  القامون ر   556طبقا للمايفة 
ب امج الف،ة أص تتضم   جيب السمعي البص ي العمومية خالل احلمالت اصمتخابية واصستفتا ية،اصتصال 

 م  وأهنا: موايفابأي وم  م  ابومال  اصمتخابية والرامج ادلعدة للدملة اصمتخابية

 كما ىي زلديفة   الدستور؛  ابمةبثوابت  اإلخالل -
 ادلس بالنشام العام؛ -
 باح،ام الغر؛ باحلياة اخلاصة أو ة أو ادلس بالم امة اإلمسامي -
 احملمية بالقامون؛والبيامات ادلعطيات ب ادلس -
 ؛الدعوة إ  القيام حبملة امع ابموال -
 1الم اىية أو العن  التد يض على العنص ية أو -
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 : أص تتضم  ى ه الرامج كما جيب

 استعمال ال موز الوطنية؛ -
 ين،اصستعمال ااز ي أو الملي للن يد الوط -
 الشرور   أماك  العبايفة أو أي استعمال كلي أو جز ي ذل ه ابماك ؛ -
 الشرور ب م  واض  يفاخ  ادلق ات ال مسية، سواء كامت زللية أو جروية أو وطنية؛ -
 إظرار عناص  أو أماك  أو مق ات ميم  أن ت م  عالمة جتارية1 -

 :57المادة 

ي  ومقدمنيم  صدافيني ومن ط ودات، وادل ودون، ادلوسا   اصتصال السمعي البص ي على أن ميتنع  حت ص
م  ال ي  ي تغلون فيرا، ع  الشرور أو التعبر بأي وم  م  ابومال   إطار شلارسة مرامر ، ابتداء  الرامج

  1م  تاري  اإلعالن ال مسي ع  ت ويدر  إ  حني إغالق آخ  ممتب للتصويت

 :58المادة 

الرامج اليت ص متت بصلة إ  على أص تتضم   ،ضماما دلبدأ احليايف ص ي،حت ص وسا   اصتصال السمعي الب
 1طيلة مدة الف،ة اصمتخابيةيفعاية امتخابية، أي  اصمتخابات

 :59المادة 

لت جيع على ادل اركة   اصمتخابات لبص ي ع  بث أية وصلة للتدسيس أو اصتصال السمعي ال وسا  تنع مت
 1ف،ة اصمتخابيةطوال الحزب سياسي   أو عضوات أو أعضاء  وداتأو م،  نو ود، ي ارك فيرا م

 ::5 المادة

بــث عــ  وســا   اصتصــال الســمعي البصــ ي  متتنــع ادل ــار إليــو أعــاله، 35-55مــ  القــامون ر ــ   553طبقــا للمــايفة  
ة خـالل الفـ،ة ادلمتـدة متا ج ك  استطالع لل أي لو عال ة مباوـ ة أو غـر مباوـ ة باصمتخابـات العامـة احملليـة واارويـ

 م  اليوم اخلامس ع   السابـ للتاري  احملديف صمطالق احلملة اصمتخابية إ  غاية امتراء عمليات التصويت1

 

 : ;5المادة 

 التوضيدات التالية:ب خالل الف،ة ادلسموح هبا، يصاحب ك  بث بي متا ج استطالع رأي متعلـ باصمتخابات،
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 اصستطالع؛اس  ادلؤسسة اليت  امت ب -

 اس  وصفة مقتين اصستطالع؛ -

 موضوع اصستطالع؛ -

 عديف ابوخاص ادلستجوبني؛ -

 ادلمان أو ابماك  اليت مت فيرا اصستطالع؛ -

 تاري  أو تواري  إج اء اصستطالع1 -
 

 :>5المادة 

طبيعة امتخابية لصاحل ابحزاب طيلة يوم ذي اصتصال السمعي البص ي ع  بث أي زلتوآل  وسا  متتنع 
 1ومينع بث أي متا ج جز ية أو هنا ية  ب  إغالق آخ  ممتب للتصويت على مستوآل ال،اب الوطين ،ص ،اعا

 :=5 المادة

متتنع وسا   اصتصال السـمعي البصـ ي، يـوم اص ـ،اع، عـ  بـث متـا ج اسـتطالعات تسـتند علـى أخـ  رأي النـاخبني 
  ج أو التو عات بأي وسيلة كامت1عند خ وجر  م  مماتب التصويت وتقدي ات النتاوالناخبات 

 : 63 المادة

 ،القاضــي بتدديــد وــ و  وكيفيــات ادلالحشــة ادلســتقلة واحملايــدة لالمتخابــات 12-55مــ  القــامون  55طبقــا للمــايفة 
متتنع وسـا   اصتصـال السـمعي البصـ ي عـ  بـث أي بيـان أو بـالي أو تعليــ أو تصـ ي  دلالحشـي اصمتخابـات  بـ  

 صمتخابية و ب  إعالن النتا ج النرا ية لال ،اع1 امتراء العمليات ا


