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     47-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

     (1122أكتوبر 12) 2441محرم  12 المؤرخ في
  1122مارس  12ليوم  ة الظهيرة اإلخباريةبنشر المتعلق 

 "رفيهوالت لالتصالالخاصة شركة لـــــ"ا" التابعة لإف إم مدينة" اإلذاعيةالتي بثتها الخدمة 
 

 السمعي البصري؛ لالتصالالمجلس األعلى 
)املقطع  3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 11.11بناء على القانون رقم 

 منه؛ 22( و9)املقطع  4( و1
 

 منه؛ 3ملادة خصوصا اتغيريه وتتميمه، املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت  77.33وبناء على القانون رقم 
 

  2.34و 2.2 ادتنيامل ، خصوصا"والرتفيه لالتصالاخلاصة شركة ال"وبناء على دفرت حتمالت 
 

نوفمرب  21) 1439ربيع األول  2صادر يف ال 42.17وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
     قرينة الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية، وخاصة املادة األوىل  ، بشأن احرتام مبدإ(2317

 منه؛
 

 ةاإلخباري الظهرية ةنشر  امة لالتصال السمعي البصري خبصوصعلى التقرير الذي أعدته املديرية الع طالعاالوبعد 
 ؛"الرتفيهو  لالتصالاخلاصة  شركةلــــــ "االتابعة ل" مدينة إف إم" اإلذاعيةاليت بثتها اخلدمة  2312مارس  29ليوم 

 

 وبعد المداولة:
 اإلذاعيةتها اخلدمة اليت بث الظهرية اإلخبارية نشرة ، من خالل تتبعلالتصال السمعي البصري اجمللس األعلى الحظ

أهنا تطرقت ملوضوع الفيديو ، 2312مارس  29، ليوم "والرتفيه لالتصالاخلاصة  شركةــــــ "الل" التابعة مدينة إف إم"
صاب واجلرائد اإللكرتونية، والذي يتعلق حسب التقارير مبحاولة اغت جتماعياالي مت تداوله يف مواقع التواصل الذ

 ؛"مت توظيف عبارات من قبيل "اجلناة" و"اجلاين" وكذلك "املتهم النشرةخالل أنه ة يف الفضاء العام، و اشاب لفت
 

 

 :نأاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على  77.33 من القانون 3 تنص املــادةوحيث 
 ..."االتصال السمعي البصري حر

متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 
 ؛ ".(…) .الوطين النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع
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ق يف "يف إطار احرتام احلعلى أنه:  الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه"" من دفرت حتمالت 2.2تنص املادة وحيث 
اإلخبار، عند بث الربامج أو األقوال أو الوثائق املتعلقة باملساطر القضائية أو بوقائع من شأهنا أن تكون موضوع 

عناية خاصة الحرتام سرية التحقيق واألشخاص والكرامة اإلنسانية وقرينة الرباءة حبث قضائي، يتطلب األمر إعطاء 
وحرمة احلياة اخلاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية األشخاص املعنيني وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة االلتزام 

 ؛ )...( الصارم باملبادئ والقواعد القانونية لضمان حماكمة عادلة.
ند تطرقه لقضية مطروحة أمام القضاء، على معاجلتها حبياد ودقة وأمانة، وضمان التعددية بتقدمي ويسهر املتعهد، ع

 ؛"خمتلف الطروحات املوجودة، مع احلرص على متكني أطراف الدعوى أو ممثليهم من التعبري عن وجهات نظرهم
 

( بشأن احرتام 2317نوفمرب  21) 1439ربيع األول  2صادر يف ال 42.17وحيث تنص املادة األوىل من القرار رقم 
 ")...(قرينة الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية على أنه:  إمبد

احرتام مبدأ قرينة الرباءة، عند تقدمي تصرحيات أو بالغات صادرة عن أطراف معينة بالبحث أو التحقيق  -2
 ؛باجلرميةأو غريها يف قضايا ذات الصلة 

وصف شخص، موضوع بحث قضائي، "بالجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك االمتناع عن  -1
عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادي 

 و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

  حالة اعتقال أو حيمل أصفادا أو قيودا؛عدم بث صور لشخص يف -3

عدم اإلعالن عن اسم الظنني أو املشتبه به أو املتهم، أو تقدمي أي إشارة متّكن من التعرّف على هويته  -4
 دون موافقته وذلك إىل حني صدور حكم هنائي يف حقه"؛

 

 

توجيه طلب  2312ماي  13 السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ لالتصالقّرر اجمللس األعلى  وحيث
 مالحظات؛بناء على ما مت تسجيله من  "اخلاصة لإلتصال والرتفيه شركةــــــ "اللتوضيحات 

 

اخلاصة لالتصال شركة ال"، برسالة 2312 ماي 29وحيث توصل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
 "، تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛والرتفيه

 
 

ون ترك اعتربت املعين هو من قام باملنسوب إليه داإلخبارية، قدمت يف جمملها تصرحيات  الظهرية وحيث إن نشرة
رتم حي مل املتعهدمن خالل توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما جيعل  حتمالاالمسافة أو جمال للشك أو 

املقتضيات املتعلقة بتغطية اإلجراءات القضائية والسيما قرينة الرباءة، وذلك من خالل إدانة املعين مبا نسب إليه 
 ؛القضاءوتقدميه كذلك للجمهور، رغم أن القضية الزلت معروضة أمام أنظار 
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يف حالة اإلخالل مبقتضى  " أنه:على  "والرتفيهاخلاصة لالتصال شركة ال" من دفرت حتمالت 2.34 وحيث تنص املادة
أو بعض املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن 
للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة إحدى العقوبات 

 :التالية

         إنذار ؛ 

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

 

 "؛اخلاصة لالتصال والرتفيه شركةال" اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني

 

 لهذه األسباب:
رتم املقتضيات مل حت "مدينة إف إم" اإلذاعية" اليت تقدم اخلدمة اخلاصة لالتصال والرتفيه الشركة"يصرّح أن  .2

 اجلاري هبا العمل، وال سيما تلك املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة؛ 
 ؛"والرتفيه لالتصالاخلاصة  شركةــــــ "الليوّجه إنذارا  .2

  ونشره باجلريدة الرمسية. "،اخلاصة لالتصال والرتفيه الشركة"يقّرر تبليغ قراره هذا إىل  .3
 

 حمرم 21 املنعقد بتاريخاجتماعه مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 

 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2312 أكتوبر 31) 1443

 السمعي البصري، تصاللالعن المجلس األعلى 

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


