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  14-91م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (1491 فبراير 19) 9114 الثانيةجمادى  91 المؤرخ في

عة لشركة التاب "ميد راديو" اإلذاعية الخدمة" الذي تبثه تهامفي قفص اإلالمتعلق ببرنامج "
"AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE" 

 

  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 

 3املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد  11.11رقم بناء على القانون 
 منه؛ 22و( 9)املقطع  4( و7و 1 ني)املقطع

 
 8و 3كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املواد ،  املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33وبناء على القانون رقم 

 ؛منه 9و
 

 2.34و 1.8و 6و 1 خصوصا املواد ،"Audiovisuelle Internationale"وبناء على دفرت حتمالت شركة 
 منه؛

 
 2318أكتوبر  26على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص حلقة  االطالعوبعد 

 Audiovisuelle"" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "ميد راديو" التابعة لشركة االهتاممن برنامج "يف قفص 

Internationale"؛ 
 

 وبعد المداولة:

 
هليأة العليا لالتصال ا الحظتوحيث إنه يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، 

" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "ميد راديو" االهتاممن برنامج "يف قفص  2018أكتوبر  26حلقة  أن السمعي البصري،
قدمه املنشط على أنه "إعالمي ومرافق  ضيفا استقبلت ،"Audiovisuelle Internationale"التابعة لشركة 

 باستعمال عبارات من قبيل:تضمنت جمموعة من التصرحيات واملشاهري"، 
  السيمو بلبشري؟ " احلالة العائلية : منشط الربنامج

 عازب"(…) : " الضيف
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 منشط الربنامج: "مالك؟"
 كيفاش مايل؟": "الضيف

 !؟ منشط الربنامج: "زعما ما زال ما
 "!! إوا قاليك أخويا عالش تشري بقرة واحلليب كاين فني ما مشييت: "الضيف

 منشط الربنامج: واش الزواج تنديروه غري على ود احلليب.
 )...( 

ميكن ليك تشري احلليب يف أي بالصة عالش أنا غنجيب  donc كاين يف أي طريق marché Super:" الضيف
   !؟بقرة للدار"

 "؟"إيوا تصدق داير شي مجعية أخرى ديال السيدا عاوتاين :منشط الربنامج
 ")... (ال أخويا دبا ما عنديش الوقت: "الضيف
)...( 

 

 تضمن احلوار عبارات من قبيل: ، يف مقطع خخرمث
 "(…)دبا تتقول إعالميات مغربيات يف اخلليج وكتبدى خترج شي كالم ما هواش، : "منشط الربنامج

هبم وباغيني   influencées أنا هضرت على العاهرات ديال أنستغرام يل مها لبنات كلهم طالعني  ")...(الضيف: 
 ؛ يديرو حباهلوم وماباغيينش يقراو)...("

 
 : املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 77.33من القانون  3وحيث تنص املادة 

 (...) ."االتصال السمعي البصري حر
متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 

 الدفاع الوطين.النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات 
 ؛" )...( متارس هذه احلرية يف إطار احرتام متطلبات املرفق العامكما 

 
 أنه: على  ،كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33من القانون  8وحيث تنص املادة 

 احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعي جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري "
 :البصري
 ؛ )...( -
النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية املذكورة واليت  -

 ؛تحط من كرامة المرأة
 ؛ ")...(؛  -
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دون " :املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أنه 77.33من القانون  9وحيث تنص املادة 

    زاء الربامج وإعادة بث الربامج أو أج كونتاإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال 
 :هامن

- )...( 

 .ن كرامتهاأو الحط محتث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد املرأة أو االستغالل والتحرش هبا  -

)...( 

 ؛تمس بصورة المرأة وكرامتها -
 ؛ "((… -

 
يتحمل املتعهد  على أنه: " "Audiovisuelle Internationale"من دفرت حتمالت شركة  1وحيث تنص املادة 

اليت يضعها رهن إشارة مجهور خدمته، ما عدا اإلعالنات والبالغات اليت يتم بثها  كامل مسؤولية حمتوى الربامج
من هذا  12عمال بأحكام الفقرتني األوىل والثانية من املادة بطلب من احلكومة أو سلطة حكومية أو عموميةـ 

 "؛الدفرت
 

حيتفظ املتعهد، "على أنه:  "Audiovisuelle Internationale"من دفرت حتمالت شركة  6وحيث تنص املادة 
ام خذ ضمن نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرت يف مجيع األحوال، بتحكمه يف البث ويت

نص عليه هذا وميثاق األخالقيات كما تاملبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الظهري، والقانون، ودفرت التحمالت 
 )...("؛ .29من املادة  1 أحكام الفقرة

 
"تعد كرامة على أنه:  "Audiovisuelle Internationale" شركةمن دفرت التحمالت  1.8تنص املادة  وحيث

. وهلذه الغاية يسهر املتعهد يف براجمه على احرتام اإلنسان وكرامته ومحاية )...( اإلنسان إحدى عناصر النظام العام
 حياته اخلاصة"؛

 
توجيه طلب ، 2319يناير  33بتاريخ  اجتماعه املنعقد لالتصال السمعي البصري خاللوحيث قرر اجمللس األعلى 

 ؛على ما مت تسجيله من مالحظات بناء "Audiovisuelle Internationale"توضيحات لشركة 
 

ما جاء ضمن احلوار خبصوص الزواج، "مل يكن القصد  ،2319يناير  24املؤرخ يف  ،اعترب املتعهد يف جوابهوحيث 
، كما اعترب أن "استعمال العبارة من طرف الضيف كان بشكل جمازي، )...( ومل يعتقد بتاتا اإلساءة إىل املرأة"

الصحايف املنشط أنه ميكن أن حتمل تأويال بعيدا عن سياق استعماهلا، وإال لكانت كلمة " احلليب"، هي األخرى، 
 مبدلوهلا النظيف والراقي الطاهر، تعين املرأة )...("؛
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وحيث اعترب املتعهد كذلك أن عبارة "عاهرة" "مل حتمل إشارة مباشرة أو تسمية ألي كان، وإمنا استعملها الضيف، 
ليس من باب التعميم، وإمنا متحدثا عن فئة معينة، وهذا أمر واقع حتدثت عنه صحف عاملية، بل إن الكثري من 

 احلسابات على انستغرام تبيع فيديوهات جنسية )...("؛
 

وحيث إن مضمون احلوار املشار إليه أعاله، عند مقارنته للمرأة، ووضعيتها، السيما يف إطار مؤسسة الزواج، على 
ما أنه ك  التعبري املذكور من إحياءات ذات محولة جنسية، يستبطنهمع ما  ،" احلليب"توفري أهنا "بقرة" الغاية منها 

  بعيدا عن صفتها ،ئ جنسي للمرأةيتشينطوي على يمله  جيعل احلديث يف جم "العاهرات"النساء ب بعضبنعته 
البصري  جيعل املضمون السمعيو  رامتهاكما يشكل مسا بصورة املرأة و  ،يف األسرة، مت كإنسان وكفرد يف اجملتمع

 ؛تهاورة املرأة وكراموالسيما ص السالف الذكر ال حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالكرامة اإلنسانية
 
"يف حالة  على أنه: "Audiovisuelle Internationale" من دفرت حتمالت شركة 2.34وحيث تنص املادة  

اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة على 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: 
  إنذار؛ 
 وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر على األكثر؛ 

 ؛ )...(
 

 "؛Audiovisuelle Internationale" شركةوحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق 
 
 لهذه األسباب:   

مل حترتم اليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "ميد راديو"،  "Audiovisuelle Internationale" شركةيصرح أن  -1
املتعلقة بصورة املرأة  والسيما تلك ،املتعلقة بالكرامة االنسانية املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

   ؛وكرامتها

 "؛Audiovisuelle Internationale" شركةارا لذيوجه إن -2

 باجلريدة الرمسية.ونشره  "،Audiovisuelle Internationale" شركةيقرر تبليغ قراره إىل شركة ل -3
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 مجادى 11 ريخبتا املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول مت
 السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(2319 فرباير 21) لـ املوافق 1443 الثانية
 القادر وعبد احلسين البقايل وعلي الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة، أخرباش، لطيفة

 .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي وفاطمة الوديي الشاوي

 
 البصري، السمعي لالتصال األعلى المجلس عن

 الرئيسة

 أخرباشلطيفة 
 


