
 59-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 نونبر 24) 6341 صفر 24 في الصادر
 المتعلق ببرنامج "أصداء المالعب"

 الذي تبثه الخدمة اإلذاعية "طنجة الجهوية" التابعة

 للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

  

 ،المجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري
   

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري ، الصادر األمر بتنفيذه  11.11 بنـاء على القانون رقم
 3و 1 خصوصا املواد (،.11. أغسطس 1.) 1311 من ذي القعدة 1. بتاريخ 1.1..1.1 بالظهري الشريف رقم

  منه ؛ ..و

  

ر بتنفيذه بالظهري الشريف املتعلق باإلتصال السمعي البصري، الصادر األم 11.11 وبنـاء على القانون رقم
كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا  (،111. يناير 1) 13.1 من ذي القعدة 1. بتاريخ 11..1.13 رقم

 منه ؛ 8و   1 املادتني

  

 ؛ منه  1.181 وبنـاء على دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خصوصا املادة
  

" املديرية العامة لإلتصال السمعي البصري خبصوص برنامج "أصداء املالعبوبعـد اإلطـالع على التقرير الذي أعدته 
 الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية " طنجة اجلهوية " التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛

  

خبصوص  .11. يونيو 11 وبعد اإلطالع على شكاية " اإلحتاد الرياضي لطنجة " املتوّصل هبا بتاريخ
من برنامج "أصداء املالعب" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية " طنجة اجلهوية " التابعة للشركة  .11. يونيو .1 حلقة

 الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛

  

 وبعـد المداولة :

وحيث إنـه، ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا لإلتصال 
من برنامج " أصداء املالعب " الذي تبثه اخلدمة  .11. يونيو .1 مالحظات خبصوص حلقةالسمعي البصري 

 اإلذاعية " طنجة اجلهوية " التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛

  

ومتت فيها  وحيث تبني من خالل تتبع احللقة السالفة الذكر أهنا خصصت للحديث عن اإلحتاد الرياضي لطنجة
د " عبد السالم الشعباوي " كما تطرقت خالل أطوارها جملموعة من النقاط املرتبطة بتدبري الفريق استضافة السي

")...( ونضيف ليك كانت هناك حمسوبية يف دخول  السالف الذكر من خالل استعمال عبارات من قبيل :
، وهذا صحايف حايف من هليهالسيارات. أنا عندي مضبوطني بالصورة وباألرقام )...(. كاين هناك تفاضل بني هذا ص



من هنا، هذا غادي خيدم وهذا ما غيخدمشي )...(. الصحافة ماشي لالبتزاز وماشي للتفاضل الصحافة من أجل 
القيام بالواجب )...(" ، ")...( الغريب يف األمر، الغريب هو أننا حينما نكون يف مأزق يف باب امللعب، قمت 

 داية أن أحل املشكل، را كنعيط للناس كاملني طافيني التلفونات دياهلم، واهللباتصاالت ألنه أحاول ما أمكن يف الب
العظيم باهلل، كلشي طايف التلفون ديالو )...(. رجل بسيط حىت على املستوى ديال اإلعالم كيتاصلو بيه )...( وال 

ق غري القانون، جي طبيستحقون صفة مسري يف املكتب. وكيقولو ليك، مها اللي قرروا. أودي اهلل يرضي عليك أ
زعما غريب. أكثر من هذا مسؤول إداري كبري يف احتاد طنجة وداز قدامنا وجربنا وهو مسكني كنعرفو مافيدو والو 
ولكن عندو مسؤولية كبرية داخل النادي على مستوى اإلدارة وداز وسلم علينا ومشا فحالو وحنن نعاين ونقاصي  

كنتاصلو مع املسؤولني اإلعالميني ديال احتاد طنجة، رمبا ما يف يديهم والو، كنتحاكو مع اجلماهري )...("، ")...(  
ما قادرين على والو، غري مسميينهم واهلل العظيم حىت ال أمس أي أحد )...(. هاذ امللف هادي غنشدو وخنليو 

 ؛ليهم الوقت )...("
  

حنن  ذر إذا كنا رمبا قد صدرت منا أشياء.")...( نعت ويف األخري تضمن حديث منشط الربنامج العبارات التالية :
 دائما حبسن النية من أجل مصلحة هذه الرياضة، دائما حنن يف أمس احلاجة إىل انتقاداتكم إىل آرائكم )...(" ؛

  

ري االتصال السمعي البص " املتعلق باإلتصال السمعي البصري على أن : 11.11 من القانون 1 وحيث تنص املادة
 حر.

حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية الرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية املوحدة بكل مكوناهتا، 
ن اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطة، ويتبوء الدي –العربية 

ادل بث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاهم املتباإلسالمي مكانة الصدارة يف ظل تش
 بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء.

متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 
 بات الدفاع الوطين )...(" ؛النظام العام واألخالق احلميدة ومتطل

  

تصال " جيب على متعهدي اال املتعلق باإلتصال السمعي البصري على أنه : 11.11 من القانون 8 وحيث تنص املادة
 السمعي البصري احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعي البصري :

 من هذا القانون ؛ 3و 1و . احرتام املواد

 أخبار متعددة املصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة ؛تقدمي 

 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 
راء. وجيب أن تبني وجهات النظر الشخصية أو مذهب، وجيب أن تعكس الربامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآل

 ( " ؛…والتعاليق على أهنا خاصة بأصحاهبا )

  



" )...( حترص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل  من دفرت التحمالت على أنه : 1.181 وحيث تنص املادة
ي بالتمييز ما بني الذي يقض تدخلهم يف الربامج اإلخبارية، موقعهم للتعبري عن أفكار متحيزة واحرتام املبدأ العام

 سرد الوقائع، من جهة والتعليق عليها من جهة أخرى )...(" ؛

  

وحيث إنه، ودون اإلخالل مببدإ حرية اإلتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل يف اإلدالء بآرائه ومواقفه، 
ي، ومن جهة ة باجملال الرياضوبغض النظر من جهة، عن سياق الربنامج، وطبيعة النقاش الذي يعرفه واملرتبط عاد

أخرى، عن عمومية اجلهة املشتكية واملتمثلة يف فريق عريق على املستوى الوطين، يعترب اخلطاب الذي تضمنه الربنامج 
خالل احللقة السالفة الذكر مل مييز بني عرض األحداث والتعليق عليها، والسيما التصرحيات اليت تضمنت مواقف 

ب يف اجتاه انتقاد املقاربة التدبريية للفريق وذلك دون متكني املعنيني باألمر أو من ينو  وآراء شخصية ذهب بعضها
م املقتضيات الذكر مل حترت   عنهم من التعبري عن مواقفهم، مما جيعل بعض مقاطع الربنامج خالل احللقة السالفة

 املتعلقة بنزاهة األخبار والربامج ؛

  

، بناء على ما مّت تسجيله .11. شتنرب 11 بتاريخ للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وحيث مت توجيه طلب توضيحات
 من مالحظات، دون التوصل بأي جواب ؛

  

 ؛ الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املتعهد حق يف يلزم ما اختاذ لذلك، تبعا ،يتعني إنه وحيث
  

 لهذه األسباب :

 ذاعة والتلفزة مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية أعاله ؛يصرح أن الشركة الوطنية لإل        -1

  

 ؛ لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةيوجه إنذارا ل        -2
  

 ، ونشره باجلريدة الرمسية.الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ليغ قراره هذا إىلبيقرر ت        -3

   

   

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة 
 مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط. (.11. نونرب 24لـ ) املوافق 1318 صفر 24 بتاريخ

  

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي

 


