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  50-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 (8102أكتوبر 10) 0441 صفر 01 المؤرخ في
  8102مارس  82و 82 ياإلخباريتين ليوم الظهيرة بنشرتيالمتعلق 

 "الثانية القناة-صورياد"" التابعة لشركة القناة الثانيةبثتهما الخدمة التلفزية " 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؛ 13.3 ةادامل ، خصوصا"القناة الثانية-صوريادشركة "وبناء على دفرت حتمالت 
 

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

 

اإلخباريتني  الظهرية نشريتطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص وبعد اإل
 "؛القناة الثانية-دصوريا" التابعة لشركة "القناة الثانيةالتلفزية "بثتهما اخلدمة  نيتلال 2312مارس  29و 22 ييومل
 

 المداولة:وبعد 
بثتهما اخلدمة  نيتلاإلخباريتني ال الظهرية نشريت ، من خالل تتبعالسمعي البصري لالتصال اجمللس األعلى الحظ

، أهنما تطرقتا ملوضوع 2312مارس  29و 22 ييوم "القناة الثانية-صوريادلشركة "" التابعة القناة الثانيةالتلفزية "
ب شاب واجلرائد اإللكرتونية، والذي يتعلق مبحاولة اغتصا جتماعياإلالفيديو الذي مت تداوله يف مواقع التواصل 

الشخصي  سمقامت بذكر اإل 2312مارس  22اإلخبارية ليوم  الظهرية أن نشرة كما الحظلفتاة يف الفضاء العام،  
 ؛ ، قامت بذكر عنوان املشتبه به2312مارس  29اإلخبارية ليوم  الظهرية للمشتبه به وسنه، ونشرة

 
 

 :نأاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على  77.33 من القانون 3 تنص املــادةوحيث 
 ... "االتصال السمعي البصري حر
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 ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ علىمتارس هذه احلرية يف احرتام 
 ؛".(…)  .النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين

 

 

ار، يف إطار احرتام حق اإلخبالقناة الثانية" على أنه: "-من دفرت حتمالت شركة "صورياد 3.13تنص املادة وحيث 
أو صور أو تصرحيات أو وثائق تتعلق مبساطر قضائية أو بوقائع من شأهنا أن خترب عن مساطر عند بث برامج 

قضائية، ينبغي وبصفة خاصة االلتزام مببدأ احرتام قرينة الرباءة، وحرمة احلياة اخلاصة، وسرية هوية األشخاص املعنيني، 
 )...(" ؛ خصوصا إذا تعلق األمر بالقاصرين.

 

ربيع األول  2در يف صاال 42.17رقم  اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري األوىل من قرارتنص املادة حيث و 
قرينة الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية على  إ( بشأن احرتام مبد2317نوفمرب  21) 1439

 ")...( أنه:
تحقيق صادرة عن أطراف معينة بالبحث أو الاحرتام مبدأ قرينة الرباءة، عند تقدمي تصرحيات أو بالغات  -0

 أو غريها يف قضايا ذات الصلة باجلرمية؛

االمتناع عن وصف شخص، موضوع حبث قضائي، "باجلاين" أو "اجملرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات  -8
"املشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنني" أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادي و"املتهم" بعد 

 او  هاتني املرحلتني، املعمول اها يف القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية؛جت

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

عدم اإلعالن عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمّكن من التعرّف على  -4
 ؛حكم نهائي في حقه"هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور 

 

 

وجيه طلب ت 2312 يوليو  31 املنعقد بتاريخالسمعي البصري، خالل اجتماعه  لالتصالقّرر اجمللس األعلى  وحيث
 واب؛جب، دون التوصل مالحظاتبناء على ما مت تسجيله من  "القناة الثانية-صورياد لشركة "توضيحات 

 
 

السمعي البصري وحق كل متعهد يف اختيار براجمه وطرق بثها، حرية االتصال  إمببدوحيث إنه ودون اإلخالل 
هذه  علوسنه وكذا عنوانه، مما جي الشخصي للمعين باألمر سماالالذكر  ان السالفتان اإلخباريتاتضمنت النشرت

والتنظيمية ة ، وبالتايل ال حترتم املقتضيات القانونيتقدم معطيات متّكن من التعرف على هوية املعين باألمر ةالتغطي
 اجلاري اها العمل؛

 

 "؛القناة الثانية-صورياد" شركة اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
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 لهذه األسباب:
اجلاري رتم املقتضيات مل حت "القناة الثانية" التلفزيةاليت تقدم اخلدمة  "القناة الثانية-صورياد" شركةيصرّح أن  .0

 ؛املتعلقة باحرتام قرينة الرباءةاها العمل، وال سيما تلك 

 ؛"القناة الثانية-صورياد" يوّجه إنذارا لشركة  .8

   ونشره باجلريدة الرمسية. ،"القناة الثانية-صورياد" شركةيقّرر تبليغ قراره هذا إىل  .3
 

 صفر 31 املنعقد بتاريخاجتماعه مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 
 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2312 أكتوبر 11) 1443

 

  السمعي البصري، تصاللالعن المجلس األعلى 

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 

 


