
  

  

 47-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 أكتوبر 64) 6341 محرم 11 في الصادر
 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  11.11 بنـاء على القانون رقم
(، خصوصا 2111 أغسطس 21) 1311 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.11.121 بالظهري الشريف رقم

 منه ؛ 22و 3و 1 املواد

املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  00.14 وبنـاء على القانون رقم 
خصوصا  كما مت تعديله وتتميمه، (2111 يناير 1) 1321 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.13.211 رقم

 منه ؛  8و 1 املادتني

  

 منه ؛ 2.13و 9 وبنـاء على دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" خصوصا املادتني

  

 ؛ وبعـد اإلطـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري

 وبعـد المداولة :

وحيث إنـه، ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، سجلت اهليأة العليا لالتصال 
شركة شبكة إذاعات "إم. إف. إم." التابعة ل الذي تبثه السمعي البصري مالحظات خبصوص برنامج "مسري الليل"

 "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ؛

من  اتصاال هاتفيا تضمنت "مسري الليل" من برنامج 2111 غشت 19 حلقة ينة أنوحيث تبني من خالل املعا
ىت احنا ح "دبا : عرض من خالله مشاكله الزوجية من خالل استعمال عبارات من قبيل املستمعني طرف أحد

واليت رد عليها منشط الربنامج من خالل استعمال  أشهر." 1 أو 1 العالقة اجلنسية ما بقيناش تنجتمعوا )...(. مدة
" هذاك احلق ديالك. انتبه معايا. مراتك حاللك أو قول ليها تتغضيب اهلل عز وجل. راه املراة إىل  العبارات التالية :

 .تتفرط يف هاذ احلق املالئكة تظل تلعنها ..."
  



ري "االتصال السمعي البص معي البصري على أنه :املتعلق باالتصال الس 11.11 من القانون 4 وحيث تنص املادة
 حر.

حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية والرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية املوحدة بكل مكوناهتا 
يتبوء الدين و اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية وروافدها اإلفريقية واألندلسية العربية املتوسطية  -العربية

اإلسالمي مكانة الصدارة يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار والتفاهم املتابدل 
 بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء.

اظ على فمتارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحل
 النظام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين ..." ؛

: "جيب على متعهدي  املتعلق باالتصال السمعي البصري على أنه 11.11 من القانون 8 وحيث تنص املادة
 االتصال السمعي البصري :

-       )...( 

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

 )..(" ؛       -

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

متارس هذه احلرية يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية، واحلرية واحلق يف الصورة وملكية الغري والتنوع والطابع التعددي 
تطلبات لدينية، واحلفاظ على النظام العام واخلالق احلميدة ومللتعبري عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احرتام القيم ا

 الدفاع الوطين ..." ؛

وحيث إنه ودون اإلخالل مببدإ حرية االتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل يف اإلدالء بآرائه ومواقفه يف 
قة السالفة الذكر خالل احلل احرتام للضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، فقد تضمن رد منشط الربنامج

حكما شرعيا جاء يف سياق قطعي، مل يأخذ بعني اإلعتبار اختالف النوازل وطبيعة اخلالفات املرتبطة باملوضوع واليت 
 من شأهنا إيقاع اجلمهور يف اخلطإ، مما جيعل رد املنشط ال حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ؛

، بناء على ما مت 2111 شتنرب 19 بتاريخ لشركة إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة ه طلب توضيحاتوحيث مت توجي
 تسجيله من مالحظات ؛

"إم. إف. إم. إذاعة  برسالة شركة 2111 شتنرب 29 وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ
 ؛ ت السالفة الذكرتعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظا وتلفزة "



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

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

       إنذار ؛ 

       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 يتعني

 : لهذه األسباب 

 "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " مل حترتم املقتضيات القانونية أعاله ؛ شركة يصرح أن     -6

 لشركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " ؛ يوجه هبذا اخلصوص إنذارا     -6

  يقرر تبليغ قراره هذا إىل شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة "، ونشره باجلريدة الرمسية.     -4

حمرم  11مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
 ( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2111أكتوبر  11املوافق لـ ) 1318

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي

  
  

 


