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  19-69 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 9172 شتنبر  71 المؤرخ في
 " شدى تي في" التلفزيةالخدمة  تبثه الذي "The Kotbi tonight" ببرنامجالمتعلق 

 ""شدى راديوالتابعة لشركة 
 

 ؛البصريالمجلس األعلى لالتصال السمعي 
 

املقاطع ) 3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 11.11بناء على القانون رقم 
 ؛ منه 22و (9 )املقطع 4و (7و 4و 1
 

 8و 3واد ملخصوصا ا تغيريه وتتميمه،كما مت  املتعلق باالتصال السمعي البصري، 77.73وبناء على القانون رقم 
 منه؛ 9و
 

  ؛منه 37و 11و 17.1و 6 املواد ، خصوصا"يت يفشدى "اخلدمة التلفزية وبناء على دفرت حتمالت 
 
 72) 1438مجادى الثانية  73املؤرخ يف  77-17اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم ناء على قرار بو 

 ؛(؛ خبصوص مسطرة الشكايات2717مارس 
 

 "The Kotbi tonight رنامج "من ب 2719 يوليوز 73خبصوص حلقة  املتوصل هبا اتشكايالعلى  وبعد االطالع
 ؛ديو"االذي تبثه اخلدمة التلفزية "شدى يت يف" التابعة لشركة "شدى ر 

 
خبصوص  يةبناء على إحالة ذات أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري الذيالتقرير  وبعد االطالع على

الذي تبثه اخلدمة التلفزية "شدى يت يف" التابعة  "The Kotbi tonight من برنامج " 2719يوليوز  73حلقة 
 ديو"؛الشركة "شدى ر 

 
 وبعد المداولة:

ه، ويف إطار تتبع الربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي وحيث إن
 الذي " The Kotbi tonight من برنامج " 2719يوليوز  73 حلقةالبصري جمموعة من املالحظات خبصوص 

 ؛"راديو "شدى شركة ل" التابعة شدى يت يف" التلفزيةاخلدمة  تبثه
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أهنا تضمنت عبارات  "The Kotbi tonight من برنامج " 2719يوليوز  73 حلقة وحيث تبني من خالل معاينة

 :، من خالل استعمال عبارات من قبيلمستجداته الفنيةعن ، وذلك للحديث ضيف الربنامج جاءت على لسان
راه مرتي أصاحبي، راه اللي ما تيضربش مرتو ماشي راجل تنهضر، معاك : ")...( ضيف البرنامج -

 )...("؛ نيشان
أي واحد عندو مرتو خاصو يتهال في المرأة ديالو  (...)راه مرتي هاديك ")...( :ضيف البرنامج -

 )...("؛ يضربها يقتلها شغلوا هاداك وشغلو هاذاك
 )...("؛ متر 011أشهر سورسي وعامين ما نقرب ليها  12أنا حكموا علي  ")...( :ضيف البرنامج -
 )...("؛ ال ال تنخدموا دوريجين هنا..في المغرب")...( : ضيف البرنامج -
ال هنا بيني وبين مرتي، كل واحد مع مرتو شغله هاذاك...نبغيها نموت عليها  ")...( :ضيف البرنامج -

 )...("؛ نضربها تضربني شغلي هاذاك
 

لى أنه: ع كما مت تغيريه وتتميمه  املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.73من القانون  3نص املادة وحيث ت
  )...(.االتصال السمعي البصري حر"

احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على متارس هذه 
 ؛"النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين)...(

 
: جيب هاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 77.73 من القانون 8 تنص املادةوحيث 

 ذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعيإاحلاصلني على ترخيص أو  على متعهدي االتصال السمعي البصري
  :البصري
o من القانون؛ 4و 3و 2 احرتام املواد 
o ؛)...( 
o  النمطية املذكورة مبا يف ذلك الصور، وحماربة التمييز بسبب اجلنس النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني 

 ؛)...(" والتي تحط من كرامة المرأة؛
 

دون  :"هاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 77.73 من القانون 9 تنص املادةوحيث 
 :هازاء منالربامج وإعادة بث الربامج أو أج كونتاإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال 

o ؛)...( 
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o بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو االستغالل والتحرش بها أو  تحث
 الحط من كرامتها.

o ؛")...( 
 

 التحكمبيف مجيع األحوال،  ملتعهد،ا يلتزممن دفرت حتمالت شركة "شدى راديو" على أنه: " 6تنص املادة وحيث 
  .يف البث

ص عليها لمبادئ والقواعد املنصو الربامج لاإلجراءات الضرورية لضمان احرتام  ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية
 ؛".والتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضياتيف 

 
تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام "من دفرت حتمالت شركة "شدى راديو" على أنه:  1.17تنص املادة وحيث 

 العام، ال ميكن التنازل عنها مبقتضى اتفاقات خاصة ولو مبوافقة الشخص املعين. 
ها  هي مكرسة دستوريا ومتعارف علي وحقوقه كمايلتزم المتعهد بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان 

 ؛."كونيا
  

 :املتعهد يلتزم "شدى راديو" على أنه : "من دفرت حتمالت شركة  11تنص املادة وحيث 
  بالنهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية اليت حتط

 من كرامة املرأة وصورهتا؛
 أو االستغالل والتحرش هبا؛ بعدم الحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة 
  باحلرص على احرتام مبدأ املناصفة يف املشاركة يف كل الربامج ذات الطابع السياسي واالقتصادي

 ."؛وغريهاواالجتماعي والثقايف 
 

بناء على ما  "راديو "شدى ، شركة 2719 شتنرب 79 بتاريخ السمعي البصري، لالتصال راسلت اهليأة العليا وحيث
 ؛مت تسجيله من مالحظات

 
راديو" تعرض شدى شركة " جبواب 2719 شتنرب 17 اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخوحيث توصلت 

 من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة؛
 

، عبارات وتصرحيات، جاءت على لسان ضيف الربنامج، تشيد بالعنف 2719يوليوز  73حلقة تضمنت وحيث 
 ؛مرغوب فيه ومستحب لتمتني العالقة الزوجيةو  ، بلعادتقدميه كأمر من خالل ضد املرأة، 
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، لزوجيةاتعنيفه لزوجته، معتربا أن هذا التصرف جزء من احلياة ب كذلك خالل نفس احللقة  صرّحن الضيف، إ حيث
رأة ملاع على التطبيع مع العنف ومظاهره عموما، ومع العنف ضد وذلك استنادا اىل جتربته يف هذا الشأن، مما يشجّ 

 ؛خصوصا
 

ساس يشجبها القانون كوهنا متس أو من شأهنا امل اليت أشار إليها ضيف الربنامج، ن املمارسات والسلوكياتإوحيث 
، مما جيعل الربنامج يةزوجالعالقة ال، وطرف يف انتهاكا حلقوقها كفرد يف اجملتمعتشكل كما بالسالمة اجلسدية للمرأة،  

 ؛املرأةبكرامة  ال حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة
 

، بشكل صريح ومتكرر، إىل حث ولو فئة من اجلمهور على العنف ضد النساء، وال وحيث عمد ضيف الربنامج
حيرتم املقتضيات  المما جيعل الربنامج  سيما أنه ميثل منوذجا وقدوة بالنسبة لشرحية من اجلمهور وخصوصا فئة الشباب،

 ؛بعدم احلث على العنف ضد املرأة املتعلقةالقانونية والتنظيمية 
 

ا يقتضيه واجب وفق ملالستجابة ملتطلبات التحكم يف البث كاف قطعا   مل يكن وحيث إن تدخل منشط الربنامج
حيرتم املقتضيات  ال الربنامجمما جيعل  ،شاهدينالذي حيرتم كافة املواحلفاظ على مستوى النقاش  التنشيط املسؤول

 ؛التحكم يف البثب املتعلقةالقانونية والتنظيمية 
 

" يف حال اإلخالل مبقتضى أو بعض راديو" على أنه: شدى من دفرت حتمالت شركة " 37وحيث تنص املادة 
لمجلس لاملقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن 

 قوبات التالية:ع، باعتبار خطورة املخالفة، إحدى الاألعلى أن يصدر يف حق املتعهد
 إنذار؛ -

 ؛"ملدة شهر على األكثر )...(وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج  -
 

 ؛"راديو"شدى شركة  اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
 

 لهذه األسباب:
يات القانونية املقتض مل حترتم "شدى يت يف" التلفزية" اليت تقدم اخلدمة راديوشدى "شركة يصرّح أن  .1

  ب: والتنظيمية املتعلقة
 ؛كرامة املرأةخصوصا  و  احرتام الكرامة اإلنسانية -
 ؛على العنف ضد املرأة عدم احلث -
 .التحكم يف البث  -
ويأمر شركة "شدى راديو" باختاذ أسابيع  (3) ملدة ثالثة" The Kotbi tonight"برنامج  يقرر وقف بث .2

 التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التبليغ؛
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 The"نامج رب لالوقت االعتيادي  يف بداية على الشاشةالبيان التايل بعرض يأمر شركة "شدى راديو"  .3

Kotbi tonight " متتالية أسابيع (3) طيلة مدة العقوبة السالفة الذكر واحملددة يف ثالثة ،تهتالو مع: 
 2917شتنبر  71بتاريخ  92-72رقم "بالغ بقرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 

مجموعة من الخروقات للمقتضيات "  The Kotbi tonight"من برنامج  9172يوليوز  13تضمنت حلقة 
 االتصال السمعي البصري، وال سيما تلك المتعلقة ب: المؤطرة لحريةالقانونية والتنظيمية 

 احترام الكرامة اإلنسانية وخصوصا كرامة المرأة؛ -
 عدم الحث على العنف ضد المرأة؛و  -
 التحكم في البث.و  -

أن العبارات والتصريحات، التي جاءت على لسان ضيف البرنامج، تشيد  ،اعتبر المجلس األعلىوحيث 
، حيث أكد العالقة الزوجية في إطار طلوب،مبل و  عادبتقديمه كأمر  ،ع عليهبالعنف ضد المرأة، بل وتشج  

صا، في حين و لمرأة خصاا يشجع على التطبيع مع العنف عموما، والعنف ضد لزوجته، مم   شخصيا تعنيفه
أو من شأنها المساس بالسالمة الجسدية  أن هذه الممارسات والسلوكيات يشجبها القانون كونها تمس  

 ؛للمرأة، كما أنها تشكل انتهاكا لحقوقها كفرد في المجتمع، وطرف في العالقة الزوجية
 

من طرف منشط اعتبر المجلس األعلى أن خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم كما 
، عالوة ع ما قيلمضمن قالب هزلي يعطي االنطباع بالتطبيع الضيف  إذ استرسل في التفاعل مع ،البرنامج

 ؛على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء
 

 9172شتنبر  71ر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ وتبعا لذلك، قر  

 ؛وقف بث البرنامج لمدة ثالثة أسابيع متتالية مع تالوة وعرض هذا البيان"
 

 ة.ونشره باجلريدة الرمسي املشتكية، اتاجلهوإىل  "راديوشدى "شركة يقّرر تبليغ قراره هذا إىل  .4
 

 17مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، 2719 شتنرب

ديي وعبد القادر الشاوي الو والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقايل احلسين 
 وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء.

   

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
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