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توجيو المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري إلنذار إلى شركة : 2Mبرنامج صباحيات
 2Mصورياد

 
 18) 1438 الثاني ربيع 19 يوم األربعاء البصري السمعي لالتصال األعلى المجلس أصدر
 2M، قراره المتعلق ببرنامج صباحيات(2017 يناير
 القانونية ادلقتضيات حتًتم مل 2M صورياد شركة  أن01-17اجمللس، من خالل قراره رقم  صرح

 .ووجو إنذارا للشركة والتنظيمية
 :والنص الكامل للقرار ىو كالتايل

 السمعي البصري؛ لالتصالالمجلس األعلى 

، الصادر األمر بتنفيذه بإعادة تنظيم اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري ادلتعلق  11.15 بنـاء على القانون رقم 
 و 3 ادلوادخصوصا ،  ( 2016أغسطس 25) 1437 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.16.123 بالظهري الشريف رقم

   منو ؛26 و 22 و4

 السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف باالتصالادلتعلق 77.03وبنـاء على القانون رقم
 ادلواد خصوصاكما مت تعديلو وتتميمو، ،(2005يناير7)1425من ذي القعدة25بتاريخ1.04.257رقم
 منو؛9و8و3

 ؛ منو1.53و1.52ادلادتنيخصوصا  " القناة الثانية-صورياد"وبنـاء على دفًت حتمالت شركة 

يت حلقخبصوص  السمعي البصري لالتصال على التقرير الذي أعدتو ادلديرية العامة االطالعوبعـد 
 القناة الثانية؛-الذي تبثو اخلدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد"2Mصباحيات"من برنامج2016نونرب25و23

من 2016نونرب23حلقة اجلمعية الدميقراطية لنساء ادلغرب خبصوص وبعد االطالععلى شكاية 
 ؛"2Mصباحيات"برنامج

 :المداولةوبعـد
الحظت اذليأة العليا لالتصال التلفزية،  وحيث إنـهفي إطار التتبع ادلنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية و

مشاىد يف  أهنما تضمنتا"2Mصباحيات"من برنامج2016نونرب25و23يت لقالسمعي البصري من خالل تتبعها حل
 ادلرأة اليت تتعرض للعنف، حيث أقدمت خمتّصة يف  على وجواآلثار اليت تظهركيفية إخفاء تبني " مجال"فقرة 
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، وأطلعت السيدات على أدوات التجميل وجوال على إخفاء آثار العنفالتجميل على وضع مستحضرات قصد 
 اليت ميكن استعماذلا واحليل اليت جيب اللجوء إليها؛

االتصال السمعي البصري " :على أن ادلتعلق باالتصال السمعي البصري 77.03 من القانون 3تنص ادلادة وحيث
 .حر

(...) 
دتارس ىذه احلرية يف احًتام ثوابت ادلملكة واحلريات واحلقوق األساسية ادلنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 

 ؛..."النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين

دون اإلخالل ": ادلتعلق باالتصال السمعي البصري تنص على أنو77.03 من القانون 9ادلادة وحيث إن 
 (...):بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال تكون الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء منها

 ...حتث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد ادلرأة أو االستغالل والتحرش أو احلط من كرامتها -

- (...) 

 ؛"دتس بصورة ادلرأة وكرامتها -

دتارس ىذه احلرية يف إطار احًتام الكرامة اإلنسانية "... : من دفًت التحمالت على أنو1.52وحيث تنص ادلادة 
وحرية الغري وملكيتو، والتنوع والطابع التعددي للتعبري عن تيارات الفكر والرأي، وكذا احًتام القيم الدينية، 

 ؛..."واحلفاظ على النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين

وال .  تشكل كرامة اإلنسان إحدى مكونات النظام العام:" من دفًت التحمالت على أنو1.53وحيث تنص ادلادة 
. ميكن التنازل عن ىذا ادلبدأ بواسطة اتفاقات خاصة، حىت يف حالة التعبري عن ادلوافقة من طرف الشخص ادلعين

وذلذا الغرض، تسهر الشركة يف إطار برارلها على احًتام اإلنسان وكرامتو، وتلتزم الشركة على وجو اخلصوص 
 ؛."باالمتناع عن بث ما ميس بكرامة ادلرأة أو ما يضر بتماسك األسرة

 إنو ودون اإلخالل مببدإ حرية االتصال السمعي البصري وحق كل متعهد يف اختيار برارلو وكيفية بثها، فإن وحيث
التقدمي بالصوت والصورة للمشاىد السالفة الذكر وكذا مضموهنا وادلوسيقى ادلصاحبة والتقدمي اإلمجايل ذلا، من 

واحللول اجلاىزة للتعايش مع آثار العنف إزاء ىذه الشرحية وما يشكلو ذلك " ادلرأة الضحية"شأنو أن يكرس صورة 
من تشجيع، ولو ضمين، على التطبيع مع ظاىرة العنف ضد النساء، وذلك يف غياب أي شجب أو مناىضة من 

لدن منشطة ىذه الفقرة وغياب أي تعقيب من طرف منشطة الربنامج خالل نفس احللقة وكأن األمر ال يعدو 
سوى أن يكون حالة طبيعية، مما جيعل الربنامج خالل احللقتني السالفيت الذكر ال حيًتم ادلقتضيات القانونية 

 والتنظيمية ادلطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري والسيما تلك ادلتعلقة بعدم ادلس بصورة ادلرأة وكرامتها؛
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 توجيو 2016 دجنرب 15قرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعو ادلنعقد بتاريخوحيث 
 بناء على ما مت تسجيلو من مالحظات؛"القناة الثانية -صورياد" شركةطلب توضيحات ل

" القناة الثانية -صورياد" برسالة شركة2017يناير17 السمعي البصري بتاريخلالتصالتوصلت اذليأة العليا وحيث
تْعرض من خالذلا رلموعة من ادلعطيات حول ادلالحظات ادلسجلة سلفا؛ 

 ؛"القناة الثانية -صورياد" ادلتعهد حق يف يلزم ما اختاذلذلك، تبعا ،يتعني إنو وحيث

 :لهذه األسباب

 ؛بادلقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكرأخلت قد " القناة الثانية -صورياد " يصرح أن شركة  -1

 ؛"القناة الثانية -صورياد " يوجو إنذارا لشركة -2

ادلوالية لتاريخ  " 2Mصباحيات"بأن تبث يف بداية حلقة برنارلها " القناة الثانية-صورياد" يأمر شركة  -3
 : البيان التايلتالوة تبليغها ىذا القرار

التً قدمت " جمال"والسٌما فقرة "  2M صباحٌات" من برنامج 2016نونبر  25 و 23 تبعا لبث حلقتً"

كٌفٌة إخفاء اآلثار التً تظهر على وجه المرأة التً تتعرض للعنف، فً غٌاب أي شجب أو مناهضة من لدن 

المرأة "منشطات البرنامج ، وكأن األمر ال ٌعدو سوى أن ٌكون أمرا طبٌعٌا، ما من شأنه أن ٌكرس صورة 

وٌشّجع، ولو بشكل ضمنً، على التطبٌع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك فً تعارض مع " الضحٌة

. مجهودات والتزامات بلدنا فً مكافحة ذلك

 

وأخذا بعٌن االعتبار مجهودات القناة الثانٌة واالعتذار الذي تقدمت به بعد هذه الواقعة، قرر المجلس األعلى 

؛ "الثانٌة  لقناةإنذار ل  توجٌه 2017 ٌناٌر 18 خالل اجتماعه المنعقد فًلالتصال السمعً البصري 

. ، ونشره باجلريدة الرمسية"القناة الثانية -صورياد" يقرر تبليغ قراره ىذا إىل شركة -4
ربيع 19 السمعي البصري خالل جلستو ادلنعقدة بتاريخلالتصالمت تداول ىذا القرار من طرف اجمللس األعلى   

 . السمعي البصري بالرباطلالتصالة العليا أ، مبقر اذلي(2017يناير 18) 1438الثاين 
 

 السمعي البصري، لالتصالعن المجلس األعلى 
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوىابي
 


