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 40-16قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 (2016شتنبر  08) 1437ذو الحجة  06 الصادر في
 "20الذي تبثه شركة "راديو  "العلما ديال مارسالمتعلق ببرنامج "

 

 السمعي البصري، لالتصالالمجلس األعلى 

 املـوافق 1423 من مجـادى اآلخـرة 22 الصادر يف 1.02.212 على الظهري الشريف رقم بنـاء
كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا   ،السمعي البصري تصاللالة العليا أ( القاضي بإحداث اهلي2002 أغسطس 31)
 منه؛ 16( و16و  11و 8 )املقاطع 3 تنيداامل

السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  تصالباالاملتعلق  77.03 على القانون رقم وبنـاء
تني خصوصا املادكما مت تعديله وتتميمه، ، (2005 يناير 7) 1425 ذي القعدة من 25 بتاريخ 1.04.257 رقم
  منه؛ 8و 3

 ؛منه 2.34و 2.7املادتني خصوصا " 20شركة "راديو على دفرت حتمالت  وبنـاء

 خبصوص برنامج "العلما ديالالسمعي البصري  تصاللالعلى التقرير الذي أعدته املديرية العامة  طالعاال وبعـد
 ؛ "20 مارس " الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو

 3و 2خبصوص حلقيت  2016ماي  16"نادي الرجاء الرياضي" املتوصل هبا بتاريخ على شكاية  االطالع وبعد
 "؛20مارس" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو  من برنامج " العلما ديال 2016ماي 

  وبعـد المداولة:
 تصاللال اهليأة العليا، سجلت السمعية البصريةإنـه، ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات  وحيث

العلما ديال مارس" الذي تبثه من برنامج " 2016ماي  3و 2مالحظات خبصوص حلقيت السمعي البصري 
 "؛20اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو 

الذكر خصصتا ملناقشة تصرحيات رئيس نادي الرجاء الرياضي  ل املعاينة أن احللقتني السالفيتمن خال تبني وحيث
ميكن  ")...(  : وذلك من خالل استعمال عبارات من قبيل السيد "حممد بودريقة"خالل أحد الربامج التلفزية

كنعرفو بودريقة كيبغي يدير الرواج، لقى الرواج هو هذا، هاذ اجلامعة اللي باغة اللي تتستهدف الرجاء أو دايرة 
واش اجلامعة هي اللي خسّراتك مع اجليش، هي اللي خسّراتك مع اجلديدة، هي اللي ما خلصاتش ليك  .مذحبة
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على راسك،  واهضرquand même …ة، أو هي اللي دارت لك انتدابات، أو هي اللي جابت ليك كرولاللعاب
  ؛ " )...( سري ربح املاتشات ديالك، خلص اللعابة ديالك

االتصال السمعي " : السمعي البصري على أن تصالباالاملتعلق  77.03من القانون  3تنص املادة  وحيث
 البصري حر.

كرامة اإلنسان وحرية الغري وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبري يف مجيع أشكاله  يف احرتاممتارس هذه احلرية 
من تيارات الفكر والرأي وكذا احرتام القيم الدينية واحلفاظ على النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع 

 ؛ "الوطين

 متعهدي على "جيب : السمعي البصري على أنه باالتصالاملتعلق  77.03من القانون  8تنص املادة  وحيث
 : البصري السمعي االتصال

 وصادقة؛ املصادر متعددة أخبار تقدمي

 ؛القرب إنتاج وتشجيع املغريب الفين اإلبداع تشجيع

 أي وال مجعية أو مصاحل ذات جمموعة أو سياسي حزب أي تفضيل دون وموضوعية حبياد األحداث تقدمي
 النظر وجهات تبني أن وجيب. اآلراء وتنوع تعددها بإنصاف، الربامج، تعكس أن وجيب مذهب، أو إيديولوجية
  "؛ …بأصحاهبا خاصة أهنا على والتعاليق الشخصية

 استغالل تفادي على املتعهد يسهر كما( ")... : من دفرت التحمالت على أنه 2.7املادة تنص  وحيث
 ضرورة هو املبدأ أن إذ منحازة، ألفكار الرتويج على للعمل موقعهم اإلخبارية الربامج يف املتدخلني الصحفيني

 أخرى"؛ جهة من عليها، والتعليق جهة، من األحداث، عرض بني التمييز

السمعي البصري، وحق كل متدخل يف اإلدالء بآرائه ومواقفه،  االتصالإنه، ودون اإلخالل مببدإ حرية  وحيث
وعلى الرغم من جهة، من سياق الربنامج، وطبيعة النقاش الذي يعرفه واملرتبط عادة برياضة كرة القدم واملسار 

ومن جهة أخرى، عمومية صفة رئيس فريق عريق على املستوى الوطين، يعترب اخلطاب الذي  ،الرياضي للضيوف
الربنامج خالل احللقتني السالفيت الذكر مل مييز بني عرض األحداث والتعليق عليها، والسيما التصرحيات  تضمنه

اليت جاءت على لسان مقدم الربنامج وتضمنت مواقف وآراء شخصية ذهبت يف جمملها يف اجتاه معاكس ملوقف 
من التعبري عن موقفه، مما جيعل مقاطع السيد "حممد بودريقة" وذلك دون متكني املعين باألمر أو من ينوب عنه 

 ؛ الربنامج خالل حلقتيه السالفيت الذكر مل حترتم املقتضيات املتعلقة بنزاهة األخبار والربامج

بناء على ما مت تسجيله  "20لشركة "راديو  ،2016يوليوز  11بتاريخ  ،طلب توضيحاتمت توجيه  إنه قد وحيث
 ؛ من مالحظات
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تعرض  "20"راديو برسالة شركة  2016يوليوز  21السمعي البصري بتاريخ  لالتصالتوصلت اهليأة العليا  وحيث
 ؛ من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا

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

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

 ؛ إنذار 

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

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

 األسباب:لهذه  

 أعاله ؛ والتنظيمية مل حترتم املقتضيات القانونية "20"راديو  يصرح أن شركة  -1
 ؛ "20"راديو  يوجه إنذارا لشركة -2
 ، ونشره باجلريدة الرمسية."20"راديو  ليغ قراره هذا إىل شركةبيقرر ت -3

   

ذو  06مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

  .مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط (2016 شتنرب 08لـ )املوافق  1437احلجة 
 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
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