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 (7671)فاتح فبراير  7341 جمادى األولى 04 المؤرخ في
 المتعلق ببرنامج " سمير الليل " الذي تبثه شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "

  
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ؛

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري  11.11 بنـاء على القانون رقم
(، 2111 أغسطس 21) 1311 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.11.121 الشريف رقم

  ؛ منه 21و 22و 3و 1 املواد خصوصا

املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  11.11 وبنـاء على القانون رقم
كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا  (،2111 يناير 1) 1321 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.13.211 رقم

 ؛منه 9و 8و 1 املواد

 ؛ منه 13و 9و 1 وبنـاء على دفرت حتمالت شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " خصوصا املواد

وبعـد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري 
 برنامج " مسري الليل " الذي تبثه شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛ من 2111 أكتوبر 18 حلقة خبصوص

  

 وبعـد المداولة:

وحيث إنـه يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، الحظت اهليأة العليا لالتصال السمعي 
من برنامج " مسري الليل " الذي تبثه إذاعة " كازا إف إم " التابعة لشركة  2111 أكتوبر 18 البصري من خالل تتبعها حللقة

ضمنها استقبال أحد االتصاالت اليت حتدث فيها املتصل عن مشاكله األسرية وإدمانه " إم إف إم إذاعة وتلفزة "، ت
 املخدرات وطلب استشارة الربنامج حول موضوع عاطفي، باستعمال عبارات من قبيل :

أنا تعرفت على واحد السيدة من مدينة أخرى وحكيت ليها املشاكل ديايل وبغاتين، وكتبغيين وكلشي. وأنا  المتصل: "
 ". كتشفت بلي هي يعين ماشي كيما كتدعيا 

 ؟ "كيفاش منشط البرنامج : "

ماشي كيف ما تتدعي ملتزمة وهذاك شي، يعين اكتشفت أنا وماشي شك وال شي حاجة، شي حاجة  " :   المتصل
 ولوا ما فيهومشولكن كيف ما تيق ملموسة، يعين هي بغات تبدل حياهتا ... وهي تتقول يل ال أنا راه تنبغيك،

 ". الثقة النساء



وخالل نفس احللقة مت استقبال اتصال هاتفي آخر ملستمع حتدث عن مشاكله الشخصية كما صرّح أيضا أنه تعرض لتحرش 
 جنسي من طرف إحدى السيدات، وذلك باستعمال عبارات من قبيل :

كونوا عندها  هي ملف ن تيقال يل صايف ماشي مشكل. ديت ليها البوطا، دقيت يف الدار دياهلا دخلت أصال المتصل: "
اخلدامة هذيك النهار كاينة غري هي واهلل وأنا. سبحان اهلل هذيك اإلنسانة بدات تدير شي تعامل فشكل، 

 ."فهمتيين، شي لباس غريب والتعامل فشكل والناس يفهموا كيف ما الناس تيحرتموا حىت أنا حنرتمهم
 ". ابطبيعة احلال اإلحياءات دياوهل منشط البرنامج : "

)...( أنا ما اندفعتش ما نكدبش عليك، أنا يف األول ديايل كنت تنعرف العياالت وتنهضر مع  المتصل: "
طيح راه هي العياالت راه ت بكى ويسبقوك شكى، كاليك يخاف يخاف، رالعياالت يضربوك العياالت.

 " ؛عليك الباطل وغوت عليك تما وما تدي ال حق ال باطل ...

 ... ؛

 املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أنه : 11.11 من القانون 8 وحيث تنص املادة

 " جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري :

-       )...( 

النهوض بثقافة املساواة ب ن اجلنس ن وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية املذكورة واليت حتط من          -
 كرامة املرأة ؛

 )..( " ؛       -

لى أنه ع مت تغيريه وتتميمه كما املتعلق باالتصال السمعي البصري 11.11 من القانون 9 وحيث تنص املادة
الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال تكون الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء  دون اإلخالل بالعقوبات "     : 

 منها:

-       )...( 

 بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد املرأة أو االستغالل والتحرش هبا أو احلط من كرامتها ؛ تحث        -

-        )...( 

 بصورة املرأة وكرامتها ؛متس         -

-       )...( 

ل، حيتفظ املتعهد، يف مجيع األحوا " شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " على أنه : من دفرت حتمالت 1 وحيث تنص املادة
بتحكمه يف البث ويتخذ ضمن نظام املراقبة املقتضيات والتدابري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف 

 الظهري، والقانون )...(



باشرة، خيرب املسؤول امج امليراقب املتعهد، بشكل مسبق وقبل البث، كل الربامج املسجلة أو أجزاء الربامج. وفيما خيص الرب 
عن البث، مقدمي الربامج أو الصحافي ن، وكذا املسؤول ن عن اإلخراج والبث، بالتدابري الواجب اتباعها للمحافظة املستمرة 

 ؛ أو عند االقتضاء االستعادة الفورية للتحكم يف البث "

ية، : "يقوم املتعهد بإعداد براجمه بكل حر  على أنه شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " من دفرت حتمالت 9وحيث تنص املادة 
 مع مراعاة احرتام املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا. وهو يتحمل كامل مسؤوليته يف هذا الشأن.

لتعبري لمتارس هذه احلرية يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية، واحلرية واحلق يف الصورة وملكية الغري والتنوع والطابع التعددي 
عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احرتام القيم الدينية، واحلفاظ على النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين 

 ... " ؛

إن وصف  إنه ودون اإلخالل مببدإ حرية االتصال السمعي البصري وحق كل متعهد يف اختيار براجمه وكيفية بثها، وحيث
املرأة بالتعميم واإلطالق، على أهنا ال ميكن أن تكون حمّط ثقة وعلى أّن بإمكاهنا اهتام الغري كيدا وباطال ودون أي وجه 

وإن كانت إىل حّد ما جزًء من الثقافة  وذلك باستعمال العبارات املوظفة خالل حلقة الربنامج كما وردت أعاله، حق،
 اليت جتعل منها مضمونا يكّرس صورة منطية حتط من كرامة املرأة ؛ ستجمع العناصرالشعبية، فإهنا ت

وحيث إن عدم تدخل منشط الربنامج من أجل تنبيه املتصل و/أو املستمع ن إىل هذا األمر جيعل املتعهد مل يقم بواجبه يف 
 التحكم يف البث ؛

توجيه طلب  2111 دجنرب 11 بتاريخقرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد  وحيث
 بناء على ما مت تسجيله من مالحظات ؛ " إم إف إم إذاعة وتلفزة " توضيحات لشركة

تْعرض  " إم إف إم إذاعة وتلفزة" برسالة شركة 2111 يناير 12 توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ وحيث
 ظات املسجلة سلفا ؛من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالح

"يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة على  من دفرت التحمالت على أنه : 2.13 وحيث تنص املادة
اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه 

 إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة إحدى العقوبات التالية :

   ذار ؛إن 

   وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر على األكثر ..." ؛ 

 " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛ شركة اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتع ن

  
  
  
  



 لهذه األسباب:

 ؛لبثأخلت باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتحكم يف ا قد " إم إف إم إذاعة وتلفزة " شركة يصرّح أن  -7

 " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛ يوّجه إنذارا لشركة  -7

ملوالية لتاريخ تبليغها ا " مسري الليل " بتالوة البيان التايل يف بداية حلقة برنامج إم إف إم إذاعة وتلفزة " " يأمر شركة  -4
 هذا القرار :

من برنامج " سمير الليل "، الذي تضمن وصف المرأة  7670 أكتوبر 71 تبعا لما جاء في حلقة يوم"
الثقافة  جزًء من كانت إلى حّد ما إنبعبارات و  بالتعميم واإلطالق، على أنها ال يمكن أن تكون محّط ثقة،

ستجمع العناصر التي تجعل منها مضمونا يكّرس صورة نمطية تحط من كرامة المرأة، ، إال أنها تالشعبية
تدخل من منشط البرنامج من أجل تنبيه المتصل و/أو المستمعين إلى هذا األمر، ما يعتبر  وذلك دون

 إخالال بواجب التحكم في البث.

اتح ماعه المنعقد بتاريخ فتبعا لذلك، فقد قرر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل اجت
 توجيه إنذار لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛ 7671 فبراير

 ، ونشره باجلريدة الرمسية." إم إف إم إذاعة وتلفزة " يقّرر تبليغ قراره هذا إىل شركة  -3

   
  

مجادى  04 مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستها املنعقدة بتاريخ
 .(، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط2111 )فاتح فرباير 1318 األوىل

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي

  

 


