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 70-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
 (0790مارس  70) 9341جمادى الثانية  07المؤرخ في  

 "شذى إف إم" الذي تبثه الخدمة اإلذاعية "دين ودنياببرنامج " المتعلق
 "شدى راديو" التابعة لشركة

 

 البصري؛السمعي  لالتصالالمجلس األعلى 

 ملقطعا) 3 السمعي البصري، خصوصا املواد لالتصالاملتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا  11.11 رقم بنـاء على القانون
 منه؛ 22و( 9 )املقطع 4و (1

 3 ملادتنياالسمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا  باالتصالاملتعلق  33.77 وبناء على القانون رقم 
  منه؛ 9و

  منه؛ 2.34و 9و 1.1و 1.7و 6 خصوصا املواد " راديو شدى " دفرت حتمالت شركة وبنـاء على

 2311يناير  19 حلقة خبصوص السمعي البصري لالتصالر الذي أعدته املديرية العامة على التقري االطالعوبعـد  

 "؛راديو من برنامج "دين ودنيا" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "شذى إف إم" التابعة لشركة "شدى

 المداولة:وبعـد  

من برنامج "دين ودنيا"  2311يناير  19لقة حل تتبعالسمعي البصري، من خالل  لالتصال األعلى اجمللس الحظ
 حول معنياملست ألحدسؤاال أهنا تضمنت  راديو" "شذى إف إم" التابعة لشركة "شدىاخلدمة اإلذاعية الذي تبثه 

صفته جواب ضيف الربنامج القار، الذي يقدم بجاء يف و  املطلقة، أو زوجها عنها املتوىف املرأة عند العدة من احلكمة
باإلضافة إىل هذه احلكمة، احلكمة ديال احلزن على الزوج، استرباء  )...(" : قبيل من عبارات ،"داعية"و "شيخا"

الرحم، هناك حكمة أخرى وقد حبثها العلماء، العلماء الغربيون ماشي أحنا، حبثوا يف هذه املسألة قالوا بأن املرأة 
زن يضفي، ذ احلعندما تفتقد إىل زوجها أو ميوت زوجها أو تطلق فيكون واحد الشوق واحد احلنني هذاك احلزن ها

تزداد بصمة الشفرة ديال الزوج دياهلا يف الرحم دياهلا، فنحن نعلم أن لكل رجل متزوج بامرأة عندو الشفرة 
، لذلك أكثر النساء عرضة للسرطان هو النساء اللوايت يتعاطني للدعارة واللي تيتعاطوا للخيانة الزوجية، )...(ديالو

يعين الرحم ما تيعرفش هذاك املاء. ما تيعرفوش جيهله ينكره هو تيعرف فقط فيكون دخل املاء ) ...(يعين الزوج 
املاء ديال الزوج يعين شفرة ديال هذاك املاء ديال الزوج دياهلا تعرفه. ولكن بالنسبة للمياه ديال الرجال االخرين ال 

رأة تصاب بسرطان الرحم أن املتعرفها هنائيا، الشيء اللي تيتسبب يف النثانة ديال الرحم الشيء اللي تيتسبب يف 
 ؛")...(وسرطان عنق الرحم
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" االتصال السمعي  السمعي البصري على أن: باالتصالاملتعلق  77.33 رقم من القانون 3 تنص املادة وحيث

 .البصري حر
)...( 

احلفاظ على و  متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور
 ؛النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين ..."

قوبات دون اإلخالل بالع" : السمعي البصري على أنه باالتصالاملتعلق  77.33 رقم من القانون 9وحيث تنص املادة 
 : هاأجزاء منالربامج وإعادة بث الربامج أو  كونتالواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال 

o ... 

o األشخاص؛على هنج سلوك يضر بالصحة أو سالمة  حترض 

o ..." ؛ 

حيتفظ املتعهد يف مجيع األحوال، بتحكمه يف البث  "أنه:على " راديوى "شدحتمالت دفرت  من 6 وحيث تنص املادة
وص عليها والقواعد املنصويتخذ ضمن نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرتام املبادئ 

 .01 من املادة  1والقانون، ودفرت التحمالت هذا وميثاق األخالقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة الظهري، يف

وفيما خيص الربامج املباشرة، خيرب مدير البث ومقدمي الربامج أو الصحافيني، وكذا املسؤولني عن اإلخراج  )...(
 ؛"إتباعها للمحافظة املستمرة أو عند االقتضاء االستعادة الفورية للتحكم يف البثوالبث بالتدابري الواجب 

 " )...( يتم تقدمي املشاركني يف الربامج أنه:على أعاله  ليهاملشار إ من دفرت التحمالت 1.7وحيث تنص املادة 
 ؛..." بكل حياد وجيب تقدمي تدخالهتم على أهنا آراء شخصية

" تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام، فال  : تحمالت على أنهالدفرت نفس من  1.1وحيث تنص املادة 
ميكن التنازل عنها مبقتضى اتفاقات خاصة، ولو مبوافقة الشخص املعين. وهلذه الغاية يسهر املتعهد يف براجمه على 

 ؛احرتام اإلنسان وكرامته ومحاية حياته اخلاصة."

"يقوم املتعهد بإعداد براجمه بكل حرية، مع مراعاة احرتام  : نفس دفرت التحمالت على أنهمن  9 املادة تنص وحيث 
 املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته يف هذا الشأن.

ع والطابع التعددي و متارس هذه احلرية يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية، واحلرية واحلق يف الصورة وملكية الغري، والتن
للتعبري عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احرتام القيم الدينية، واحلفاظ على النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات 

  ؛..." الدفاع الوطين
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توجيه طلب  2311 يرفربا فاتح تصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخوحيث قرر اجمللس األعلى لإل
  مالحظات؛بناء على ما مت تسجيله من  " شدى راديو " توضيحات لشركة

" تعرض  شدى راديو " برسالة شركة 2311 فرباير 11 تصال السمعي البصري بتاريخوحيث توصلت اهليأة العليا لإل 
 سلفا؛من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة 

   ،مواقفهدالء بررائه و اإلالسمعي البصري، وحق كل متدخل يف  االتصالحبرية  مببدإ وحيث إنه، ودون اإلخالل 
 اءالنس أكثر لذلك )...(" : من قبيل وتأكيدات عباراتمن برنامج "دين ودنيا"  2311يناير  19تضمنت حلقة 

لسان ضيف الربنامج  على ،")...( الزوجية للخيانة تيتعاطوا واللي للدعارة يتعاطني اللوايت النساء هو للسرطان عرضة
ا اجلاري هبنظيمية والتللمنظومة القانونية ، اعتبار دون وذلكر، الذي يقدم على األثري بصفة ذات محولة معنوية، االق

ومعطيات صحية  وتقدمي معلومات بعدم وصم املرضى ةاملتعلق وااللتزامات ،رأةرامة املكالعمل والسيما تلك املتعلقة ب
اه ما جاء جتيف أي وقت لتعرب عن حتفظها  الربنامج منشطة تدخلودون  ،تقدمي املصادر عرب نيةمؤكدة وذات مأمو 

 خمالفةذكر الالسالفة  اإلعالمية املادة جيعل ، مماالبث يف التحكم واجب ذلك يقتضي كما على لسان الضيف،
 ؛ البصري السمعي االتصال على املطبقة والتنظيمية يةلتشريعا للنصوص

أنذر مرارا شركة "شدى راديو" بشأن برنامج "دين أن السمعي البصري  لالتصاللمجلس األعلى ل وحيث سبق
يوليوز  13املؤرخ يف  33-11 وقراره رقم 2314أبريل  13املؤرخ يف  36-14من خالل قراره رقم وذلك ودنيا" 
 ؛ 2316املؤرخ يف فاتح مارس  37-16رقم وقراره رقم  2311

"يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض  على أنه:"شذى إف إم " حتمالت من دفرت  2.34 وحيث تنص املادة 
املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة 

 التالية:ى العقوبات ملخالفة إحدالعليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة ا

         إنذار ؛ 

         وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر على األكثر ..."؛ 

 "؛شدى راديو" اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني 

 األسباب:لهذه   
القانونية  بااللتزاماتأخلت  قد " شدى راديو "شركة  أناجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يصرّح       -1 

      لبث؛اونزاهة األخبار والربامج والتحكم يف  ةاملرأرامة ، وال سيما تلك املتعلقة بكوالتنظيمية اجلاري هبا العمل

شدى  "ركة شويأمر  للربنامج ملدة أسبوعني االعتياديخالل التوقيت "شذى إف إم" خدمة وقف بث يقرر       -2
 ؛هذا القرار فيذزمة لتنباختاذ التدابري الال " راديو
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، واحملددة يف أسبوعني طيلة مدة العقوبة السالفة الذكر ،أسبوعيا البيان التايل بثبشدى راديو"  "شركة أمر ي   -3
 القرار:" الالحق لتاريخ تبليغها هذا بداية برنامج "دين ودنيال يف التوقيت احملدد

حد المستمعين حول أل سؤاالمن برنامج "دين ودنيا"  0790يناير  91حلقة  تضمنت"
في جواب ضيف  وجاء ،أو المطلقة زوجها الحكمة من العدة عند المرأة المتوفى عنها

 عبارات ،وبشكل غلب عليه القطع ،"شيخا وداعية"البرنامج القار، الذي يقدم بصفته 
 واللي دعارةلل يتعاطين اللواتي النساء هو للسرطان عرضة النساء أكثر لذلك" :قبيل من

 ، وذلك دون اعتبار:"الزوجية للخيانة تيتعاطوا
  المرأة؛  كرامةببها العمل والسيما تلك المتعلقة الجاري  والتنظيميةالقانونية  للمنظومة-9
 نع النساء عزوف إلى ؤديت قد يتالو  المرضى وصم بعدم ةالمتعلق للضوابط  -0

 ؛وحياتهن صحتهن على خطر من ذلك يشكل قد وما المرض هذا عن المبكر الكشف
 وتقديم مأمونية، وذات مؤكدة صحية ومعطيات معلومات بتقديم المتعلقة للضوابط -4

 تبث؛ التي المعطيات مصادر
 وقت أي في تتدخل لم المنشطة لكوننظرا  ،يقتضيه واجب التحكم في البث لما -3

      .الضيف لسان على جاء ما تجاه تحفظها عن لتعرب
 ضمونها،م واختيار برامجه إعداد في متعهد كل وحق التعبير، حرية بمبدإ اإلخالل ودون

راديو"  "شدى شركةتصال السمعي البصري أنذر مرارا واعتبارا لكون المجلس األعلى لإل
المجلس  قرر فقد ،(0792و 0792، 0793) سنوات خالل "ودنيا دين" برنامج بشأن

مقتضيات ال، بناء على 0790 مارس 70 بتاريخ خالل اجتماعه تصال السمعياألعلى لإل
 يعتيادتوقيت اإلالالقانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقف بث الخدمة خالل 

 ؛ ."أسبوعينلبرنامج لمدة ل

 ، ونشره باجلريدة الرمسية." شدى راديو "شركة يقّرر تبليغ قراره هذا إىل    -4 

  

 مجادى 23 تاريخبالسمعي البصري خالل جلسته املنعقدة  لالتصالالقرار من طرف اجمللس األعلى  هذامتّ تداول  
 .السمعي البصري بالرباط لالتصالمبقر اهليأة العليا  (2311 مارس 1) 1439 الثانية

 

 السمعي البصري، لالتصالعن المجلس األعلى 
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي


