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  48-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
         (1122أكتوبر 12) 2441محرم  12 المؤرخ في

  1122مارس  12بالنشرتين اإلخباريتين المسائيتين ليوم المتعلق 
 ".م ش. .في تي. 2 ميدي" التابعة لشركة" .في تي. 2 ميدي" التلفزيةالخدمة  بثتهما نتيلال

 

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

 منه؛ 31و 14و 7 املواد ، خصوصا".م ش. .يف يت. 1ميدي شركة "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؛

 

تني اإلخباريتني النشر على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص  طالعاالوبعد 
     . يف يت. 1 " التابعة لشركة "ميدي.يت.يف 1 "ميدي بثتهما اخلدمة التلفزية انتلال 2312مارس  22ليوم  املسائيتني

 ؛ ".م ش.
 

 وبعد المداولة:
بثتهما اخلدمة  نتلالنشرتني اإلخباريتني املسائيتني ال ، من خالل تتبعلالتصال السمعي البصري اجمللس األعلى الحظ

، أهنما تطرقتا ملوضوع 2312مارس  22، ليوم ".م ش. .يف يت. 1 " التابعة لشركة "ميدي.يف يت. 1 التلفزية "ميدي
مبحاولة  واجلرائد اإللكرتونية، والذي يتعلق حسب التقارير االجتماعيالفيديو الذي مت تداوله يف مواقع التواصل 

ول الواقعة بأحد املتدخالت للحديث ح االتصالاغتصاب شاب لفتاة يف الفضاء العام، وخالل النشرتني مت ربط 
 "؛"اجلاين قبيل:باألمر بعبارات من  واليت قامت بوصف املعين

 
 

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



2 
 

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

 

 

، حيتفظ املتعهد يف مجيع األحوال»: أنه" على .م ش. .يف يت. 1 من دفرت حتمالت شركة "ميدي 7تنص املادة وحيث 
حرتام املبادئ لضمان ابتحكمه يف البث ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية، املقتضيات واإلجراءات الضرورية 

وص صوالقواعد املنصوص عليها يف الدستور والظهري والقانون ودفرت التحمالت هذا وميثاق أخالقياته كما هو من
. وعليه، يراقب املتعهد بشكل مسبق وقبل البث، كل الربامج املسجلة أو أجزاء منها. وفيما يتعلق 82عليه باملادة 

استعادته يه بالتدابري الواجب اتباعها للحفاظ بشكل مستمر، على التحكم يف البث و بالربامج املباشرة، خيرب مستخدم
 ؛فوريا، عند االقتضاء."

 

يف إطار احرتام حق اجلمهور " :أنهعلى  ".ش.م. يت.يف 1ميدي شركة " من دفرت حتمالت 14تنص املادة حيث و 
لقضائية أو بوقائع الوثائق املتعلقة باملساطر ا يف اإلخبار، وعند بث الربامج اليت تتضمن تصرحيات أو تعاليق على

حلياة ا من شأهنا أن حتيل على معلومة قضائية، يتم إيالء عناية خاصة الحرتام قرينة الرباءة وسرية التحقيق وحرمة
 ومحاية القاصرين وتوازن اخلرب. اخلاصة

عتها، إىل ئية ضمن شروط تؤدي بطبيحيرص املتعهد أيضا على أن ال يكون التعليق على األحكام واملساطر القضا
 ؛ )...( املس بسلطة القضاء واستقالليته، وبأن تتم معاجلة املوضوع باتزان وصرامة ونزاهة.

 ؛" زم املتعهد بتمكني األطراف املتعارضة من تناول الكلمة والتعبري عن موقفها جتاه القضية موضوع الربنامجتيلو 
 

( بشأن احرتام 2317نوفمرب  21) 1439بيع األول ر 2در يف صاال 42.17تنص املادة األوىل من القرار رقم حيث و 
 ")...( :أنهقرينة الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية على  إمبد

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

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

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

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

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

 
 

توجيه طلب  2312 ماي 13 السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ لالتصالقّرر اجمللس األعلى  وحيث
 ؛مالحظاتبناء على ما مت تسجيله من  ".م ش. .يف يت. 1ميدي  لشركة "توضيحات 
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 .يف يت. 1ميدي شركة "، برسالة 2312يونيو  30وحيث توصل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
 سلفا؛، تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة ".م ش.

 
 

املتدخالت اعتربت فيه  حد إل بثتا تصرحيا، 2312مارس  22ليوم  وحيث إن النشرتني اإلخباريتني املسائيتني،
 السالف ةعبار المن خالل توظيف  حتمالاالهو من قام باملنسوب إليه دون ترك مسافة أو جمال للشك أو  املعين
القضائية والسيما  املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتغطية اإلجراءات انالسالفيت الذكر ال حترتم النشرتني، مما جيعل اذكره

لت معروضة اقرينة الرباءة، وذلك من خالل إدانة املعين مبا نسب إليه وتقدميه كذلك للجمهور، رغم أن القضية الز 
 تعادةسلال، ة اإلخبارية، خالل البث األويل الذي قدم بشكل مباشرتدخل مقدم النشر  دونأمام أنظار القضاء، و 

 قتضيهوفق ما ي اإلجراءات الالزمة، خالل إعادة بث نفس النشرة، اختاذ، كذلك دون الفورية للتحكم يف البث
 ؛واجب التحكم يف البث 

 

مقتضى  عدم احرتام يف حالة ":أنهعلى  " .م ش. .يف يت. 1ميدي شركة " من دفرت حتمالت 31 وحيث تنص املادة
 ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها القانون أو دفرت التحمالت هذا ،ظهريمقتضيات الجمموعة من أو 

د، باعتبار صدر يف حق املتعهي بتوجيه إعذار، أن ت اهليأة العليا، عالوة على قراراللمجلس األعلىأعاله، ميكن 
 :التاليةخطورة املخالفة إحد  العقوبات 

         إنذار ؛ 

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

 

 ؛ ".م ش. .يف يت. 1ميدي " شركة اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
 

 األسباب:لهذه 
مل حترتم املقتضيات  ".يف يت. 1ميدي " التلفزيةاليت تقدم اخلدمة  ".م ش. .يف يت. 1ميدي " شركةيصرّح أن  .2

 البث؛التحكم يف و  اجلاري هبا العمل، وال سيما تلك املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة
 ؛".م ش. .يف يت. 1ميدي " يوّجه إنذارا لشركة  .1

   ونشره باجلريدة الرمسية. ،".م ش. .يف يت. 1ميدي " شركةيقّرر 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


