
  

  
 94-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 أكتوبر 64) 6941 محرم 11 في الصادر
 « AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » المتعلق بحلقة إذاعية خاصة بثتها شركة

  
 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 (9 )املقطع 3 و املادة )1 )املقطع 1و 1 املواد

  

املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  11.11 وبنـاء على القانون رقم
خصوصا  كما مت تعديله وتتميمه، (2111 يناير 1) 1321 من ذي القعدة 62 بتاريخ 1.13.211 رقم

 ؛ منه 8و 4 املادتني
  

خصوصا  ،"Audiovisuelle internationale" وبنـاء على دفرت حتمالت شركة
 ؛ منه   2.13و 2.8و 1.1و 1 املواد
-11 على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم وبنـاء
املتعلق بضمان التعددية السياسية يف خدمات االتصال السمعي  (2111 يوليو 21) 1311 شوال 11 بتاريخ 11

 منه ؛ 1و 2 خصوصا املادتني ،2111 خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة البصري

  

من مجادى  21 وبناء على توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخة يف
 ؛ ( املتعلقة بتغطية املساطر القضائية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية2111 يوليو 21) 1321 اآلخرة

  

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

 وبعـد المداولة :

ت اهليأة العليا لإلتصال جلوحيث إنـه، ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، س
عرب  ،"Audiovisuelle internationale" شركة حلقة خاصة أفردهتا السمعي البصري مالحظات خبصوص

الفضيحة "، ملا وصفته ب 2111 غشت 21 دقيقة، يوم اخلميس 11و خدمتها "ميد راديو"، وملدة ساعة
وقد متت  "،رللقياديني اإلسالميني نائيب رئيس حركة التوحيد واإلصالح موالي عمر بنحماد وفاطمة النجا اجلنسية



كال من املختار لغزيوي، مدير نشر جريدة "األحداث املغربية"، وحممد الزينيب، رئيس حترير  استضافة
 ؛ " والسيد مامون مبارك الدرييب L'Observateur du Maroc & d'Afrique" أسبوعية

  

 منشطة الربنامج قدمت آراء مثل : وحيث إن

"فعل مجرم وحرام ومحرم، بما أن ما قاموا به ليسوا ناس عاديين، هما ناس قياديين و الفضيحة األخالقية""
ق ديني؟ ا"يدعون إلى النهي عن المنكر والفحشاء ويأتون عكس ذلك. واش حنا اليوم أمام نف ،بحركة دعوية"

حيث أن الناس يقولون ما ال يفعلون )...( هم يقومون بفعل هذه الفضيحة"."يهرسو المشروع المجتمعي 
)...( وهاذ الحركة اللي تتفسد علينا هاذ المشروع )...( حتى نكونو شيع. ما عمرنا مغا نكونو شيع. ما 

روع دفها الحقيقي كتصب فهاذ المشعمرنا ما نتفارقو )...(. لذلك ال بد من ضبط االنتخابات وتكون فه
 المجتمعي".

  

 أدلوا بآراء وتعليقات حول هذا املوضوع باستعمال عبارات مثل :  ضيوف الربنامج وحيث إن

 "ناس اللي تيعطيوا دروس، اللي تيعطيوا محاضرات والوعظ واإلرشاد )...( يعني اإلنسان يبيح لنفسو جميع الحريات"

الفكر أنه ما شي دعوي هلل في سبيل اهلل، هاد الفكر عندو أجندة سياسية، هذا دليل أن هاد الناس   "الخطورة ديال هذا
 عايشين حياتهم كيف ما بغاو وتايكولو لعباد اهلل أشنو يديرو"

"أنا شخصيا واهلل هيال حزين على هاذ الواقعة. حزنت. مارضيتش لهاذاك السيد وهاذيك السيدة، هاذ الوضعية مارضيتهاش 
ليهم. اإلنسان تايحب واحد المراة والال المراة تاتبغي واحد الرجل. كاين عدة وسائل باش اإلنسان يعيش مستور. المغرب 

جعالتهم  شي بالصة. إذن هنا هاذ الواقعة هاذي شنو جعالت المغاربة يعيشو؟فيه العقار، المغرب سير دير الخيمة غا ف
 يعيشوا واحد الصدمة ديال التمثيلية والنيابية."

 "راني تحريت واتصلت بالنيابة العامة وراه شفت المحاضر وراه سولت."

إلى الطوفان.  وإما ستدخل بالبلد"البعض يعتبر االنتخابات ليست فقط مصيرية، ولكنها إما ستحمله مجددا إلى الحكومة 
 وال أحد يستطيع أن يهدد المغرب"

"هذه لحظة االنتخابات، هاهي آتية وسوف تمكن المغاربة، شرط أن يفهموا أن أصواتهم مهمة، وأن توقفهم عن الذهاب 
 إلى صناديق االقتراع هو الذي يفتح ألناس مشكوكين في كفاءتهم أن يصعدوا مجددا إلى الحكومة" ؛

  

ري "االتصال السمعي البص املتعلق باالتصال السمعي البصري على أنه : 11.11 من القانون 4 وحيث تنص املادة
حر...متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ 

 ..." ؛على 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 احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعي البصري :

 من هذا القانون ؛ 3و 1و 2 احرتام املواد       -

 تقدمي أخبار متعددة املصادر وصادقة؛       -

 تشجيع اإلبداع الفين املغريب وتشجيع إنتاج القرب؛       -



تقدمي األحداث حبياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو جمموعة ذات مصاحل أو مجعية وال أي        -
إيديولوجية أو مذهب، وجيب أن تعكس الربامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء. وجيب أن تبني وجهات 

 ؛" ؛النظر الشخصية والتعاليق على أهنا خاصة بأصحاهبا

  

 "حيتفظ املتعهد يف مجيع األحوال بتحكمه يف البث ويتخذ ضمن التحمالت على أن من دفرت 1 وحيث تنص املادة
نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الظهري والقانون 

 ..." ؛

  

عليق على الوقائع واألحداث متجردا جيب أن يكون الت : " من دفرت التحمالت على أنه 1.1 وحيث تنص املادة
وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف. عندما تعطى الكلمة للضيوف أو اجلمهور جيب أن حيرص املتعهد على التوازن 

 ... مع احرتام تعددية التعبري عن خمتلف اجتاهات الفكر والرأي" ؛

  

و اإلخبار، عند بث الربامج أ  " يف إطار احرتام احلق يف على أنه :  من دفرت التحمالت 2.8 تنص املادة وحيث
األقوال أو الوثائق املتعلق باملساطر القضائية أو بوقائع من شأهنا أن تكون موضوع حبث قضائي، يتطلب األمر 

كذا و إعطاء عناية خاصة الحرتام سرية التحقيق واألشخاص والكرامة اإلنسانية وقرينة الرباءة وحرمة احلياة اخلاصة، 
عدم الكشف عن هوية األشخاص املعنيني وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة االلتزام الصارم باملبادئ والقواعد 

 القانونية لضمان حماكمة عادلة.

 ويلتزم املتعهد، بصفة خاصة :

          ناقشتها مبعدم نشر صكوك االهتام وغريها من الوثائق املتعلقة باملسطرة اجلنائية أو اجلنحية قبل
 يف جلسة عمومية ؛

         ".... ؛ 
  

حيث إن توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلقة بتغطية املساطر القضائية تنص و 
"يوصي اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية مبراعاة املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة  :  أنه          على

لشروط احملاكمة العادلة واملتعلقة بكرامة اإلنسان، خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية التحقيق وما يرتتب عنه، ووجوب 
نه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأ

  "؛ وااللتزام بأخالقيات وآداب مهنة الصحافة  استقالليته
  

وحيث إن احللقة، وإن كانت حلقة خاصة، وتطرقت بشكل حصري لقضية استأثرت باهتمام الرأي العام، إال أن 
عتها اخلاصة ستمع، خصوصا أن احللقة حبكم طبيطبيعة املوضوع كانت تستلزم التوازن وإتاحة الرأي والرأي اآلخر للم

 يصعب من خالهلا التعبري عن الرأي املخالف يف حلقة أخرى؛

  



احللقة تضمنت يف جمملها تصرحيات اعتربت املشتبه فيهما على أهنما قاما باملنسوب إليهما، وذلك دون  وحيث إن
به أي إدانة املشت ،من قبيل ما سلف ذكرهترك مسافة أو جمال للشك أو االحتمال، من خالل توظيف عبارات 

 مبا ُنسب إليهما وتقدميهما كذلك للجمهور، رغم أن القضية الزالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛  فيهما

  

وحيث إن الصحافية قامت باإلدالء بآرائها الشخصية داخل الربنامج واستغلت موقعها املهين للرتويج ألفكار منحازة 
 دون متييز كاف بني عرض األحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى؛

  

زاعي واحلرص ع نوحيث إن الصحافية مل تعمل على التحكم يف البث وضمان توازن اخلرب حني اإلخبار عن موضو 
 على أن يكون التعليق على الوقائع واألحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة؛

  

وحيث إن املتعهد مل حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتحكم يف البث وضمان التوازن واحرتام ضوابط 
 تغطية املساطر القضائية؛

  

، بناء 2111 شتنرب 21 بتاريخ "Audiovisuelle internationale" لشركة وحيث مت توجيه طلب توضيحات
 على ما مت تسجيله من مالحظات ؛

  

برسالة من  2111 أكتوبر 13 وحيث إن اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ
 جتيب من خالهلا على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛ "Audiovisuelle internationale" شركة

  

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

 : بار خطورة املخالفة إحدى العقوبات التاليةقراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعت
 ؛ إنذار       -
 ؛ وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر ..."       -

  

 ؛"Audiovisuelle internationale" شركة اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،إنه يتعني وحيث
  

  
  
 لهذه األسباب: 

مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة  "Audiovisuelle internationale" شركة يصرح أن      -1
 أعاله ؛

 ؛"Audiovisuelle internationale" شركةإنذارا ل هبذا اخلصوص يوجه      -2



 ، ونشره باجلريدة الرمسية."Audiovisuelle internationale" شركة ليغ قراره هذا إىلبيقرر ت      -3

  

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

  
 


