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 42-19م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (9102 يونيو 04) 0441 شوال 01المؤرخ في 

" التي بثتها الخدمة Orangeالمتعلق بالوصلة اإلشهارية الخاصة بشركة االتصاالت "
 "الوطنية لإلذاعة والتلفزة"التلفزية "القناة األولى" التابعة للشركة 

 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

)الفقرة  3املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املادتني  11.11بناء على القانون رقم 
 ( منه؛ 9و 8)املقطعني  4األوىل( و

 
 9و 3 ملادتنيااملتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا  77.33وبناء على القانون رقم 

 منه؛
 

 ؛ منه 183.3و 183.1 تنياملاد" خصوصا الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة "الوبناء على دفرت حتمالت 
 

ة اإلشهارية اخلاصة الوصل وبعد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري، خبصوص
 "؛اعة والتلفزةالوطنية لإلذشركة "ل" التابعة لاألوىلاخلدمة التلفزية "القناة  اهتبث اليت "Orange"بشركة االتصاالت 

 
 وبعد المداولة:

 تالوصالحدى إأن عاينت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، من خالل تتبعها للربامج السمعية البصرية، 
 العبارات التالية: تضمن ،فيه مقطع غنائي ،مشهدا احتوت ،"Orange"اخلاصة بشركة االتصاالت  اإلشهارية

 

 ".)...(عمار ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهارندير السلفي مع ")...(   -

 
 املتعلق باالتصال السمعي البصري على أنه: 77.33من القانون رقم  3تنص املادة وحيث 

 االتصال السمعي البصري حر." 
)...( 
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فاظ على واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلمتارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات 
 النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين. )...(".

 
دون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل "من نفس القانون على أنه:  9تنص املادة حيث و 

 :هاأو أجزاء منالربامج وإعادة بث الربامج  كونتجيب أال 
)...( 

o ؛ االرهاب التمييز العنصري أو على الكراهية أو على العنف أو حتث)...( 

o )...( ؛".تشيد باجلرائم 

 
كة وتسهر الشر " )...( :على أنه "الوطنية لإلذاعة والتلفزة"من دفرت حتمالت شركة  183.1 تنص املادة وحيث

 خصوصا يف كافة براجمها على:
عدم اإلشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على اإلرهاب أو العنف جتاه شخص أو جمموعة )...( 

 ؛)...(" أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه جملموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة
 

ل الظروف "حتتفظ الشركة يف ك على أنه: "الوطنية لإلذاعة والتلفزة"من دفرت حتمالت شركة  183.3 تنص املادةوحيث 
بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماهتا. ويتعني عليها املراقبة القبلية للربامج أو أجزاء الربامج املسجلة قبل بثها. يف 

ءات اما يتعلق بالربامج املباشرة، يتعني عليها إخبار مقدميها أو صحافييها وكذا مسؤوليها عن اإلخراج والبث، باإلجر 
الواجب اتباعها من أجل احلفاظ باستمرار على التحكم، وعند االقتضاء، استعادة التحكم فورا فيما يذاع أو يبث 

 ؛على خدماهتا."
 

" الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة "ال، 0319 ماي 03راسلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ  وحيث
 ؛التوصل جبواب، دون خبصوص املالحظات املسجلة

 
 قصرية بجالبي عن عبارة بزي الشباب من جملموعة صورا مشاهدها أحد يف تضمنت اإلشهارية، الوصلة إن وحيث

 نظرا حييل مما ،)...("قندهار يف يكون واخا عيشة لولد ونعيط" )...(  التالية بالعبارات مرفوقة ملتح، شاب ضمنهم
 انية؛األفغ" قندهار" مبنطقة املتواجد احلي أبناء بأحد طبيعي هاتفي تواصل إىل هذه، املشهد لعناصر

  
 ظاهرة على ضمنيةال اإلحالة إىل إضافة املذكور، املشهد شخوص وهليأة اجلغرافية، اإلحالة هلذه الرمزي للبعد واعتبارا
  حمظورة؛ بتنظيمات املستقطب الشباب بعض التحاق
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 ومناطق كياناتب االلتحاق فعل مع الفكاهة، طريق عن تطبيعا، يشكل أن صرحيا، حثا يكن مل وإن شأنه من هذا كل
 القانونية املقتضيات محيرت  ال الذكر السالف املضمون جيعل مما إرهابية، أهنا على مصنفة تنظيمات مراكز بكوهنا تشتهر

 العامة؛ األخالقية بااللتزامات املتعلقة تلك والسيما العمل هبا اجلاري والتنظيمية
 

وحيث إن الوصلة اإلشهارية تشكل مادة إعالمية مسجلة بشكل مسبق، ويفرتض خضوعها للمراقبة القبلية قبل بثها 
 للجمهور وفق ما يقتضيه واجب التحكم يف البث، مما جيعل املتعهد قد أخل بالتزاماته املرتبطة باملسؤولية التحريرية؛

 
 "؛"الوطنية لإلذاعة والتلفزة شركةالوحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق 

 
 لهذه األسباب:

 حترتم املقتضيات "، ملاألوىل" اليت تقدم اخلدمة التلفزية "القناة الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة "اليصرح أن  .1
اجب التحكم يف و و  املتعلقة بااللتزامات األخالقية، وال سيما تلك القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل

 ؛  البث
 "؛الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة "ليوجه إنذارا ل .2
 " ونشره باجلريدة الرمسية.الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة "اليقرر تبليغ قراره إىل  .3

 

 شوال 13 يخبتار  املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول متم 
 أخرباش، فةلطي السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(0319 يونيو 14) 1443
 وفاطمة الوديي يالشاو  القادر وعبد احلسين البقايل وعلي الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة،
  .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي

 

 البصري، السمعي لالتصال األعلى المجلس عن

 

 

 

 


