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المؤرخ في  61ربيع األول  71( 6341يناير )6761
المتعلق ببرنامج "مسرح الجريمة"

الذي ثبتو شركة ميدي  1تي في
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
وبن ـ ــاء على الظهري الشريف رقم  .22121.1الصادر يف  11من مجادى اآلخرة  .211ادلوافق لـ ـ ـ ـ ( 1.أغسطس
 )1221القاضي بإحداث اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري كما تم تغيريه وتتميمو ،خصوصا ادلادتني 1
(ادلقاطع  6و ..و ).4و .4منو ؛

وبن ـ ـاء على القانون رقم  55221ادلتعلق باالتصال السمعي البصري ،الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف
رقم  .2222135بتاريخ  13من ذي القعدة  5( .213يناير  ،)1223كما تم تغيريه وتتميمو ؛
وبن ـ ـاء على دفرت ربمالت شركة ميدي  .يت يف خصوصا ادلادتني  .2و 1.منو ؛
وبنـ ــاء على توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري ادلؤرخة يف

12

من مجادى الثانية

15( .214

يوليو

 )1223ادلتعلقة بتغطية ادلساطر القضائية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ؛
وبعد االطالع على رسالة وزارة العدل واحلريات اليت ربيل دبقتضاىا نسخة من رسالة السيد "ازلمد البوعامي"
خبصوص حلقة فاتح فرباير  12.3من برنامج "مسرح اجلرمية" اليت بثتها اخلدمة التلفزية ميدي  .يت يف ؛
وبعد االطالع على التقرير الذي أع مدتو ادلديرية العامة لالتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـو ،ويف إطار التتبع ادلنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية ،سجلت اذليأة العليا لالتصال
السمعي البصري مالحظات خبصوص حلقة فاتح فرباير  12.3من برنامج "مسرح اجلرمية" اليت بثتها اخلدمة
التلفزية ميدي  .يت يف ؛
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وحيث الحظت اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،من خالل تتبعها للحلقة السالفة الذكر ،أن ىذه األخرية
ق مدمت تفاصيل جرمية قتل احملامي "ابراىيم حسيتو" وزوجتو من طرف اإلخوة الثالث الذين كانوا ميتهنون اجلزارة
تضمن احللقة السم الضحية واإلسم العائلي للمتمهمني
دبدينة مكناس ودبساعدة شريكهم ،وذلك من خالل ُّ
(اإلخوة البوعامي) مع االعتماد على بعض ادلشاىد احلقيقية إلعادة سبثيل اجلرمية تظهر من خالذلا بعض مالمح
تضمن تلك ادلشاىد لعبارة "تشخيص لوقائع حقيقية" ؛
ادلتمهمني دون استعمال تقنيات التوىيم ،ودون ُّ

وحيث تنص ادلادة  .2من دفرت ربمالت ميدي  .يت يف على أنو  ..." :ويلتزم ادلتعهد عند بث برامج هتدف إىل
تشخيص وقائع حقيقية أو يفرتض أهنا كذلك باحرتام مقتضيات دفرت التحمالت ىذا ،والسيما ما يقتضيو واجب
محاية احلياة اخلاصة لألشخاص ادلعنيني وىوياهتم وجيب أن تتضمن تلك ادلشاىد عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"
طيلة مدة بثها و بطريقة واضحة ؛
يلتزم ادلتعهد بتمكني األطراف ادلتعارضة من تناول الكلمة والتعبري عن موقفها ذباه القضية موضوع الربنامج ؛
دون اإلخالل باألحكام التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل ،يلتزم ادلتعهد بنقل الوقائع معتمدا على مصادر
متعددة ومتنوعة وموثوقة وأال يعمل على ربويرىا أو إخراجا عن سياقها" .؛
وحيث إن توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري ادلتعلقة بتغطية ادلساطر القضائية تنص على
أنو" :يوصي اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية دبراعاة ادلبادئ وادلقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة

العادلة وادلتعلقة بكرامة اإلنسان ،خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية التحقيق وما يرتتب عنو ،ووجوب إعطاء
الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنو التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو
استقالليتو وااللتزام بأخالقيات وآداب مهنة الصحافة "؛
تضمنت ،عالوة على ذكر اسم الضحية واإلسم
وحيث إن احللقة السالفة الذكر من برنامج "مسرح اجلرمية" م
العائلي للمتمهمني ،تاريخ ومكان وقوع ىاتو األحداث ،اليت ترجع إىل عشر سنوات من اليوم كما قدمت مشاىد
حقيقية إلعادة سبثيل اجلرمية تظهر من خالذلا بعض مالمح ادلعنيني باألمر بشكل من شأنو أن ِّ
ميكن من التعرف

على ىوياهتم السيما وأن احللقة تربط األفعال ادلرتكبة بعبارات من قبيل "احملل دياذلم ديال الكفتة ادلشهور فمدينة
تضمنها لعبارة "تشخيص وقائع حقيقية" ،جيعل احللقة السالفة الذكر ال ربرتم ادلقتضيات ادلتعلقة
مكناس" ،ودون م
بتغطية ادلساطر القضائية ومحاية حرمة احلياة اخلاصة ؛

وحيث مقرر اجمللس األعلى لإلتصال السمعي البصري ،خالل اجتماعو ادلنعقد بتاريخ  21نونرب  12.3توجيو طلب
توضيحات لشركة ميدي  .يت يف بناء على ما تم تسجيلو من مالحظات ؛

وحيث إن ادلتعهد مل يقدِّم أي جواب على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛
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وحيث تنص ادلادة  1.من دفرت التحمالت على أنو " :يف حالة عدم احرتام مقتضى أو رلموعة من مقتضيات
الظهري ،القانون أو دفرت النحمالت ىذا ودون اإلخالل بالعقوبات ادلالية ادلشار إليها أعاله ،ميكن للمجلس
األعلى ،عالوة على قرارات اذليأة العليا بتوجيو إعذار ،أن يصدر يف حق ادلتعهد ،باعتبار خطورة ادلخالفة ،إحدى
العقوبات التالية :
 إنذار ؛
 وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج دلدة شهر على األكثر"...؛
وحيث إنو يتعني ،تبعا لذلك ،ازباذ ما يلزم يف حق ادلتعهد "ميدي  .يت يف" ،بناء على ادلالحظات ادلشار إليها
أعاله؛
لهذه األسباب :
-6
-6
-4

صرح أن شركة " ميدي  .يت يف" مل ربرتم ادلقتضيات القانونية والتنظيمية ادلذكورة أعاله ؛
ي م
وجو إنذارا لشركة " ميدي  .يت يف" ؛
ي م
قرر تبليغ قراره ىذا إىل شركة " ميدي  .يت يف" ،ونشره باجلريدة الرمسية.
يم

تم تداول ىذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستو ادلنعقدة بتاريخ
ربيع األول  .215ادلوافق ل ـ ـ ( 25يناير  ،)12.4دبقر اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط ،حبضور السيدة
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من

أمينة دلريين الوىايب ،رئيسة ،والسيدة والسادة فوزي صقلي وزلمد عبد الرحيم وزلمد كالوي وبوشعيب أوعيب
وطالع سعود األطلسي وخدجية الكور ،أعضاء.
عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوىابي
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