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 33-16 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
 (2016 يوليوز 21) 1437 شوال 16الصادر بتاريخ 

 االتصال السمعي البصري خدماتفي  المتعلق بضمان التعددية السياسية  
 2016سنة لخالل االنتخابات التشريعية العامة  

 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 منه؛ 165و 28 نيصلوالفخصوصا الديباجة  الدستور،على  بناء

( القاضي 2002 أغسطس 31) 1423 مجادى اآلخرة 22الصادر بتاريخ  1.01.212 وبنـاء على الظهري الشريف رقم
 منه؛ 22و (13)الفقرة  3 نية العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا الديباجة واملادتأبإحداث اهلي

(، 2005 يناير 7) 1425 ذي القعدة 25الصادر بتاريخ ، املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.03 وبنـاء على القانون رقم
 ؛)الفقرة السادسة( منه 48و  9( و4و 2 )الفقرتان 8)الفقرة الثانية( و 3 خصوصا ديباجته واملواد

(،  2011اكتوبر  14) 1432من ذي القعدة  16املتعلق مبجلس النواب الصادر يف  27.11وبناء على القانون التنظيمي رقم 
 ؛كما مت تغيريه وتتميمه

أكتوبر  22) 1432من ذي القعدة  24الصادر يف  املتعلق باألحزاب السياسية 29.11وبناء على القانون التنظيمي رقم 
 ؛كما مت تغيريه وتتميمه (،2011

االتصال السمعي وسائل  ستفتاء واستعمالاملتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات اال 57.11  وبنـاء على القانون رقم
  ،(2011أكتوبر  28) 1432 من ذي القعدة  30الصادر بتاريخ البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية، 

 كما مت تغيريه وتتميمه؛

من فاتح الصادر بتاريخ نتخابات القاضي بتحديد شروط وكيفيات املالحظة املستقلة واحملايدة لال 30.11وبنـاء على القانون رقم 
 ؛منه 17 خصوصا املادة (،2011 سبتمرب 29) 1432 ذي القعدة

من ربيع اآلخر  18الصادر بتاريخ ، به تاريخ انتخاب أعضاء جملس النوامبوجب احملدد 2-16-69رقم وبناء على املرسوم 
 ؛( 2016يناير  29) 1437

بتاريخ ، لس األعلى لالتصال السمعي البصرياجملعن  الصادر 46-06 رقمقرار الوبنـاء على 
بشأن قواعد ضمان التعبري عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال ، (2006 شتنرب 27) 1427 رمضان 04

 السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات؛

 ؛لتعددية السياسيةاجمموعة عمل أشغال نتائج أخذا بعني االعتبار و 
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 ؛وبعد المداولة

 :يقرر

دستوريا ، يف السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات  اانطالقا من مهمة اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، املنصوص عليه
 الرأي والفكر ، واحلق يف اإلعالم يف اجملال السمعي البصري؛

وتوفري شروط التباري النزيه بني األحزاب السياسية  ،الدميوقراطية املمارسةيف واعتبارا لدور اإلعالم يف ضمان التعددية السياسية 
 واإلسهام يف تنشيط النقاش الدميوقراطي؛ ،وعدم التمييز بينهم، وضمان ولوج املواطنات واملواطنني إىل رأي متعدد ومتوازن

وما يرتتب عن ذلك من والتزاما مببدأ احلرية التحريرية ملتعهدي االتصال السمعي البصري واستقالليتهم يف إعداد براجمهم، 
 مسؤوليات. 

 

 الفصل األول: تعاريف ومبادئ عامة

 أوال: تعاريف

 ألجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد مبا يلي: :1 المادة

، لالتصال السمعي البصري املتعهدون العموميون واخلواصقدمها يدمات الي اخل االتصال السمعي البصري: خدمات .1
 ؛كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.03 رقم القانون الواردة يف حسب التعاريف

وتنتهي يف الساعة  2016غشت  25 االنتخابية يف الساعة األوىل من يوم اخلميس الفرتةتبتدئ  الفترة االنتخابية: .2
  .يوما( 43) 2016توبر كأ 06 ( ليال من يوم اخلميس12الثانية عشر )

 ، عموميون وخواص، مببادرة منهمجمموع الربامج الي يبثها متعهدو االتصال السمعي البصري تخابية:برامج الفترة االن .3
من املمتدة التشريعية خالل الفرتة املتعلقة باالنتخابات  املواضيعوالي تتطرق إىل ويتحملون فيها كامل املسؤولية التحريرية، 

أكتوبر  06( ليال من يوم اخلميس 12عة الثانية عشر )إىل السا 2016غشت  25 الساعة األوىل ليوم اخلميس
 ؛2016

يوما( ، ابتداء من الساعة األوىل من يوم  30متتد ملدة شهر )الفرتة الي  فترة ما قبل الحملة االنتخابية الرسمية: .4
 ؛2016شتنرب  23يف الساعة الثانية عشر ليال من يوم اجلمعة وتنتهي  2016غشت  25اخلميس 

، يف الساعة األوىل من يوم 2.16.69تبتدئ حسب املادة الثالثة من املرسوم رقم  :الرسمية االنتخابية فترة الحملة .5
وهتم ، 2016أكتوبر  06( ليال من يوم اخلميس 12وتنتهي يف الساعة الثانية عشرة )  2016شتنرب  24 السبت

 ؛اخلدمات العمومية ذات الربجمة العامة فقط، كما هي حمددة قانونا
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التدخالت املذاعة واملتلفزة فقرات التعبري املباشر لألحزاب السياسية الي تتضمن  :الرسمية ج الحملة االنتخابيةبرام .6
 ؛نتخابيةات اإلخبارية وتغطية التجمعات االف النشر و وضي

السمعي  االتصال خدمات يف الكلمة ممثل أو ممثلة حزب سياسياملدة الزمنية الي يتناول خالهلا  مدة تناول الكلمة: .7
 البصري؛

 ذلك احلزب. وكل أشكال احلديث عن حزب سياسي  من قبلاملدة الزمنية الي تشمل مدة تناول الكلمة  مدة البث: .8

 ثانيا: مبادئ عامة

برامج الفرتة وتتحمل كامل املسؤولية عن  ،االستقالليةو احلرية التحريرية تتمتع خدمات االتصال السمعي البصري ب :2 المادة
 ية الي تبثها؛االنتخاب

، ج الفرتة االنتخابيةمبرايف ويف التعبري عن الرأي بضمان احلق يف اخلرب االتصال السمعي البصري  خدمات تلتزم :3المادة 
 ؛قواعد املمارسة املهنية ومبادئ احلياد والنزاهة واملوضوعية والتوازن والتعدديةاحرتام وب

بأي شكل من  لبصري احلرص على عدم تضمن برامج الفرتة االنتخابيةاالتصال السمعي ا يتعني على خدمات: 4المادة 
 األشكال مواد من شأهنا:

 كما هي حمددة يف الدستور؛  ، املس بثوابت اململكة -

 املس بالنظام العام؛ -

 ؛رامة اإلنسانية أو باحرتام الغرياملس بالك -
 ؛الكراهية أو العنف التحريض على العنصرية أو -
 ؛ة بالقانونإفشاء املعطيات احملمي -
 .ة إىل القيام حبملة جلمع األموالالدعو  -

 القواعد المؤطرة لبرامج الفترة االنتخابيةالفصل الثاني: 

 أيبث متتنع عن و  يف برامج الفرتة االنتخابية، التمييز بني اخلرب والتعليقعلى  خدمات االتصال السمعي البصريحترص  :5 المادة
 اإلهانة. أو يتضمن القذف أو السب تدخل أو تصريح

الفاعلني السياسيني وغريهم من املتدخلني عدم فصل مقتطفات تصرحيات بخدمات االتصال السمعي البصري  تلتزم :6 المادة
  .والتعليقات عن سياقها

خالل تدخالهتم،  عدم استغالل الصحفيني، وبضمان بالتحكم يف البث االتصال السمعي البصري خدماتتلتزم  :7المادة 
 لتعبري عن أفكار متحيزة.موقعهم ل
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مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برجمة  جلميع األحزاب السياسية، االتصال السمعي البصري خدماتتضمن  :8 المادة
 .متشاهبة يف برامج الفرتة االنتخابية

 االنتخابية على أساس الفرتة خلدمات االتصال السمعي البصري طيلة الولوج املنصف لألحزاب السياسية يتم تقدير :9 المادة
 يف جملسي الربملان. تهامتثيلي

حسب  بني األحزاب السياسيةالرمسية  االنتخابيةلة مما قبل احلبرامج الفرتة ملدد البث يف الزمين اإلمجايل  احلجميتم توزيع 
 اجملموعات الثالث التالية:

نسبة  من وتستفيد ،على فريق برملاين غرفي الربملان الي تتوفر يف إحدى األحزاب السياسية تتكون من المجموعة األولى:  -
 لربامج الفرتة االنتخابية، موزعة بينها بالتساوي. اإلمجايل من احلجم الزمين 50 %

 تستفيد منعلى فريق برملاين، و الي ال تتوفر  يف الربملان املمثلةتتكون من األحزاب السياسية  المجموعة الثانية:  -
 الزمين اإلمجايل لربامج الفرتة االنتخابية، موزعة بينها بالتساوي.من احلجم  30% نسبة

من احلجم الزمين اإلمجايل  20%نسبة  تستفيد من، و تتكون من األحزاب السياسية غري املمثلة بالربملان المجموعة الثالثة:  -
 .بالتساوي بينها موزعة ،االنتخابية الفرتة لربامج

حزب سياسي جديد يتم تأسيسه بعد صدور هذا القرار، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية  كليضاف تلقائيا هلذه اجملموعة  
 اجلاري هبا العمل.

 احرتام التعددية اللغوية يف برامج الفرتة االنتخابية. تسهر خدمات االتصال السمعي البصري على :10المادة 

، يف برامج الفرتة االنتخابية بنسبة ال تقل عن الثلث، خدمات االتصال السمعي البصري مشاركة النساءتضمن  :11المادة 
 العاميف تدبري الشأن  مشاركتهنو  ،النساءقضايا حقوق و إدراج بتلتزم  ، كماخمتلف املواضيع الي تتناوهلاوحترص على مسامهتهن يف 

 .النقاش العمومي برامجضمن 

 .لشباب يف برامج الفرتة االنتخابيةاخدمات االتصال السمعي البصري مشاركة  تضمن :12المادة 

ذوي االحتياجات اخلاصة إىل برامج الفرتة االنتخابية، خدمات االتصال السمعي البصري على ضمان ولوج  تعمل :13 المادة
 أو أي وسيلة أخرى. أو الكتابة أسفل الشاشة رةالرتمجة إىل لغة اإلشاخصوصا من خالل 

على ضمان مشاركة ذوي االحتياجات اخلاصة يف برامج الفرتة االنتخابية،  عي البصريخدمات االتصال السمحترص  :14المادة 
 وإدراج القضايا املرتبطة هبم ضمن برامج النقاش العمومي.

 .على احرتام حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة تسهر خدمات االتصال السمعي البصري :15 المادة
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ري، عند التعامل مع ترشيح معني يف دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد االتصال السمعي البص خدماتتسهر  :16 المادة
 .دائرة املعنية، من شروط معاملة منصفةبال نرشحو املرشحات وامل

برامج الفرتة خارج  ألحزاب السياسيةاملنتميات واملنتمني ل استضافةاالتصال السمعي البصري عن  خدماتمتتنع  :17 المادة
 .االنتخابية

للمرشحات  ،بأي شكل من األشكالبالظهور أو التدخل بعدم السماح  االتصال السمعي البصري خدماتتلتزم  :18 المادة
ابتداء من تاريخ اإلعالن الرمسي عن وذلك  ،الذين يشتغلون فيها الربامج، من صحافيني ومنشطني ومقدميواملرشحني 
 .لتصويتا يةانتهاء عمللالنتخابات التشريعية العامة إىل حني  الرتشيحات

تسهر خدمات االتصال السمعي البصري على تفادي استضافة خرباء معروفني بانتمائهم احلزيب  ،: ضمانا ملبدأ احلياد19المادة 
 .يف برامج الفرتة االنتخابية

يادهم ح اخلرباء للمسامهة يف برامج الفرتة االنتخابية بضمان تلتزم خدمات االتصال السمعي البصري عند دعوة: 20المادة 
 انتخابية.، وعدم القيام بأي دعاية وتدخلهم بصفتهم كخرباء فقط

، عن بث أي لتصويتا انتهاء عمليةإىل حني و الفرتة االنتخابية االتصال السمعي البصري، أثناء  خدماتمتتنع  :21 المادة
 ألحزاب السياسية.ا أو ممثالت ممثلووصلة للتحسيس أو للتشجيع على املشاركة يف االنتخابات يشارك فيها 

بث نتائج كل استطالع للرأي له عالقة مباشرة أو غري مباشرة  االتصال السمعي البصري عن خدماتمتتنع  :22المادة 
إىل  الرمسية النتخابيةخالل الفرتة املمتدة من اليوم اخلامس عشر السابق للتاريخ احملدد النطالق احلملة ا ،التشريعيةباالنتخابات 
 .التصويت ةعمليغاية انتهاء 

جيب أن يصاحب كل بث ألي نتائج استطالع رأي متعلق باالنتخابات  خارج الفرتة املشار إليها يف املادة السابقة، :23 المادة
 القواعد املتعارف عليها، وخاصة: احرتام ،التشريعية العامة

 مقتين االستطالع؛طالب و  تعريف -

 سم املؤسسة الي قامت باالستطالع؛إ -

 ستطالع؛موضوع اال -

 ؛العينة املستجوبة -
 االستطالع؛إجراء املكان أو األماكن الي مت فيها  -

 ؛ونشر نتائجه تاريخ أو تواريخ إجراء االستطالع -
 .احملتملهامش اخلطأ  -

، مبقتضيات قرار املرتبطة باالنتخاباتغري  واألخبار اتتغطيالتتقيد خدمات االتصال السمعي البصري، فيما يتعلق ب :24 المادة
(، املتعلق 2006 شتنرب 27) 1427 رمضان 04 الصادر بتاريخ 46-06 اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

 بقواعد ضمان تعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفرتات االنتخابية.
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 يوم االقتراعبية المؤطرة لبرامج الفترة االنتخاقواعد ال: الثالثالفصل 

عن بث نتائج أعاله،  22كما هو مشار إليه يف املادة متتنع خدمات االتصال السمعي البصري، يوم االقرتاع،   :25 المادة
استطالعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبني عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو 

 .حني إغالق آخر مكتب للتصويت ، إىلالتوقعات بأي وسيلة كانت

متتنع خدمات االتصال السمعي البصري عن بث أي حمتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل األحزاب السياسية طيلة يوم  :26 المادة
 لتصويت على مستوى الرتاب الوطين.ا انتهاء عمليةاالقرتاع، ومينع بث أي نتيجة قبل 

لبصري عن بث أي بيان أو بالغ أو تعليق أو تصريح ملالحظي االنتخابات قبل متتنع خدمات االتصال السمعي ا :27 المادة
 .عملية التصويتانتهاء 

  الرسمية برامج الحملة االنتخابيةوبث : قواعد مطبقة على إنتاج الرابعالفصل 

 االتصال السمعي البصري العموميفي خدمات 

كما هي  ،الرمسيةي العمومي ببث الربامج املعدة للحملة االنتخابية تنفرد الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصر  :28 المادة
 .النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمليف  حمددة

لفائدة الرمسية تضمن الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الربامج املعدة للحملة االنتخابية  :29 المادة
 .تخاباتاألحزاب السياسية املشاركة يف االن

تعمل الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي على برجمة وبث الربامج املعدة للحملة االنتخابية الرمسية  :30المادة 
( 24)طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، كما خترب كتابيا اهليأة العليا مبواعيد بث هذه الربامج أربع وعشرين 

 .ى األقل قبل بداية فرتة احلملة االنتخابية الرمسيةساعة عل

 بأي شكل من األشكال مواد من شأهنا:الرمسية  ال تتضمن الربامج املعدة للحملة االنتخابية :31المادة 

 استعمال الرموز الوطنية؛ -

 االستعمال اجلزئي أو الكلي للنشيد الوطين، -

 ئي هلذه األماكن؛أي استعمال كلي أو جز  والظهور يف أماكن العبادة  -

 الظهور بشكل واضح داخل املقرات الرمسية، سواء كانت حملية أو جهوية أو وطنية؛ -

 إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أن تشكل عالمة جتارية. -

 ها،تسليم وآجاللربامج التعبري املباشر ملواصفات التقنية ا الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي حتدد :32المادة 
على أن يراعي حتديد أجل التسليم  ،الرمسية األقل قبل تاريخ بداية احلملة االنتخابيةيوما على  20 يف ظرف وتبلغ هبا األحزاب

 ضرورة إدخال التعديالت الالزمة من أجل مطابقة الربنامج مع مقتضيات هذا القرار.
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تاج الوصالت اخلاصة باألحزاب السياسية املشاركة يف التصال السمعي البصري العمومي إنتضمن خدمات ا:33 المادة
احملددة  االنتخابات الي تتقدم هلذا الغرض بطلب كتايب مع وصل باالستالم، داخل األيام العشرة املوالية لتبليغ املواصفات التقنية

 دمات.تلك اخلمن قبل 

و كل براجمها املعدة للحملة االنتخابية املتعلقة بتدخالهتا أ بعضميكن لألحزاب السياسية إنتاج وصالهتا اخلاصة وكذا : 43المادة 
، يف هذه احلالة تسلم األحزاب السياسية للشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي برامج على شكل الذاتية بوسائلها

طبيقية املتخذة يف النصوص الت حملددة"برامج جاهزة للبث" مطابقة للمواصفات التقنية املطلوبة من طرف الشركات املذكورة وللمدة ا
 سالف الذكر.  57–11 القانون رقم لتنفيذ

التصال السمعي البصري العمومي على أن يلتزم طاقمها املشارك يف إنتاج الربامج املتعلقة باحلملة خدمات اتسهر  :35المادة 
 .االنتخابية الرمسية باحلياد وبالسر املهين

ال السمعي البصري بدعوة األحزاب السياسية للمشاركة يف برامج احلملة االنتخابية الرمسية،  تقوم خدمات االتص :36المادة 
 .( على األقل قبل تاريخ إنتاجها48كتابيا مع وصل باالستالم، مثان وأربعون ساعة )

االنتخابية املنتجة من  تتأكد الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي من مطابقة الربامج املعدة للحملة :37المادة 
  من هذا القرار. 30و 4املادتني  طرف األحزاب السياسية بوسائلها الذاتية ملقتضيات

يوقع املمثل)ة( املفوض)ة( لكل حزب سياسي على املوافقة على بث كل برنامج، عند هناية تركيب الربامج املعدة  :38المادة 
 .التصال السمعي البصري العموميمات اخدللحملة االنتخابية الرمسية املنتجة من طرف 

يتم تقدمي نسخة من كل الربامج اإلذاعية والتلفزية املسجلة اجلاهزة للبث ملمثل)ة( احلزب املوقع)ة( على املوافقة على البث مقابل 
 .وصل باالستالم

املوافق  1437شوال  16 تاريخمت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة ب
 (، مبقر اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2016 يوليوز 21لـ )

 
 ؛السمعي البصري لالتصالعن المجلس األعلى  

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي
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