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  46-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
  (2102نونبر  10) 0661 صفر 22 المؤرخ في

 ببرنامج "مع الناس" المتعلق 
 ية"القناة الثان-الذي تبثه الخدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد

   
 البصري؛السمعي  لالتصالالمجلس األعلى 

 3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 11.11بناء على القانون رقم 
 منه؛ 22و 7و( 9)املقطع  4( و3و 1 ني)املقطع

 

 واملادة 3 ةملادخصوصا اتغيريه وتتميمه، املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت  77.73وبناء على القانون رقم 

 ؛منه 9و 4
 

  منه؛ 11و 1.14 تنيادامل ، خصوصا"القناة الثانية-صوريادشركة "وبناء على دفرت حتمالت 
 

 72) 1431اد  الثانية مج 73املؤرخ يف  77-17وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 منه؛ 6و 1و 4و 3و 2(، خبصوص مسطرة الشكايات خصوصا املواد 2717مارس 

 

 نونرب 21) 1439ربيع األول  2يف  املؤرخ 42.17وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
   4و 2ني تقرينة الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية، وخاصة املاد إ، بشأن احرتام مبد(2717

 منه؛
 

 2711يوليوز  16حلقة  خبصوص 2711يوليوز  16املتوصل هبا بتاريخ  على شكاية مجعية "صوت الشباب" وبناء

 ؛ اة الثانية"القن-من برنامج "مع الناس" الذي بثته اخلدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد
 

 2711 يوليوز 16حلقة  خبصوصعلى التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري  طالعاإلوبعد 

 ؛ اة الثانية"القن-من برنامج "مع الناس" الذي بثته اخلدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة "صورياد
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 المداولة:وبعد 

، "صوت الشباب"بشكاية مجعية  2711يوليوز  16توصل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
الذي تبثه اخلدمة التلفزية "القناة الثانية" التابعة لشركة  من برنامج "مع الناس" 2711يوليوز  16 خبصوص حلقة

مبدينة الدار  صابلالغتتعرض طفل تشخيصا لوقائع ها ئيف بعض أجزا تضمنت واليت القناة الثانية"،-"صورياد
  ؛البيضاء

 

 ي  الكمخ""جن توصلت بشكاية من السيدوحيث يستفاد من الشكاية املتوصل هبا أن مجعية "صوت الشباب" 
زية "القناة الذي تبثه اخلدمة التلف مع الناس"،" برنامج" الذي كان موضوع إحد  حلقات عمرانوالد الطفل "بصفته 

 القناة الثانية"؛-الثانية" التابعة لشركة "صورياد
 

 حيتجان والسيد "جني  الكمخ" والد الطفل "عمران" "صوت الشباب"مجعية وحيث يستفاد من الشكاية كذلك أن 
واليت كانت إعادة بثها  ،على ابنه االعتداءبوقف إعادة بث احللقة اليت تطرقت ملوضوع  يطالباهناضد القناة الثانية و 

لفه خي الة النفسية والتأيري الذياحل االعتبار احللقة ال يأخذ بعني ثإعادة ب ، نظرا لكون2711يوليوز  16مربجمة يوم 
لرتويج للحلقة بشكل ااخلدمة التلفزية هبا  حاولتباإلضافة للطريقة اليت  ،هذا لى نفسية الطفل واألسرة والعائلة.ع

يزال ال فل الذي الطعلى فيها أم الطفل بوجه مكشوف، األمر الذي يسهل معه التعرف عليها و  مستمر واليت تظهر
 ؛يتابع عالجه على يد طبي  نفسي

 

: هتصال السمعي البصري على أنق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالاملتعل 11-11من القانون  7تنص املادة وحيث 
اسية البصري من رئيسي جملسي الربملان أو رئيس احلكومة أو املنظمات السييتلقى اجمللس األعلى لالتصال السمعي "

أو النقابية أو مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بالشأن العام وجمالس اجلهات، شكايات متعلقة خبرق أجهزة ومتعهدي 
 االتصال السمعي البصري للقوانني أو لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري.

خبرق متعهدي االتصال السمعي البصري للقوانني  حيق لألفراد أن يوجهوا إىل اجمللس األعلى الشكايات اخلاصة كما
 واألنظمة املطبقة على القطاع.

ويبحث الشكايات املذكورة ويتخذ يف شأهنا اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني أو األنظمة املطبقة على املخالفة. 
( يوما، مع وجوب 37( يوما قابلة للتمديد مرة واحدة ملدة ياليني )67ايات داخل أجل ستني )ويبت يف هذه الشك

 ؛إبالغ اجلهة املعنية مبآهلا )...("
 

 وحيث تكون، بالتايل، الشكاية مقبولة من حيث الشكل؛
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امرأة قدمت  تضافتاسبعد تتبع احللقة السالفة الذكر، أهنا ، وحيث الحظ اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
 ؛ها تعرض هلا ابنيتال غتصاباالحادية خبصوص وقائع شهادات أم الطفل املعين، وتضمنت بصفتها 

 

 املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن: 77.73 من القانون 3 تنص املــادةوحيث 
 ."االتصال السمعي البصري حر

(...) 
احرتام يوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على  متارس هذه احلرية يف

 ؛".(…) .النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين
 

"يقوم  :هاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 77.73 من القانون 4 تنص املــادةوحيث 
عي البصري بإعداد براجمهم بكل حرية مع مراعاة املبادئ املشار إيها أعاله واحلفاظ على ممتعهدو االتصال الس

     الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية املبادرة. ويتحملون كامل املسؤولية التحريرية عن تلك الربامج. 
 ؛ )...("

 

دون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف كما مت تعديله وتتميمه على أنه: "  77.73من القانون  9وحيث تنص املادة 
 :النصوص اجلاري هبا العمل جي  أال تكون الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء منها

 )...(؛
ة باجلرائم ومرتكبيها أو تربيرها أو تشجع على ارتكاهبا والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفيتشيد  -
تكاهبا أو تلقينها، أو متس باحلياة اخلاصة لضحاياها أو الشهود، إال يف حالة املوافقة اخلطية مع استثناء ذلك فيما ار 

 يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم؛
 )...(؛ 
 ؛ )...(" .تلحق الضرر حبقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا -

 

إطار  ")...( كما تسهر الشركة يف :على أنه القناة الثانية"-"صورياد حتمالت شركةمن دفرت  11 وحيث تنص املادة
براجمها على محاية حقوق الطفل، وذلك عرب االمتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون يف أوضاع صعبة، تتعلق 
       حبياهتم اخلاصة، اللهم إذا مت التأكد من ضمان محاية تامة هلويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع احلصول على موافقة ويل 

 ؛)...( أمرهم؛
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قرينة  إبشأن احرتام مبد 42-17من قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  الثانيةوحيث تنص املادة 
عي البصري "يتعني على متعهدي االتصال السم الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية على أنه:

 االلتزام بصفة خاصة مبا يلي:
 (؛...)

هوية عائالت األشخاص األظناء أو املشتبه هبم أو املتهمني وكذا عائالت الضحايا، عدم الكشف عن  -
 وذلك دون احلصول على موافقتهم"؛ )...(؛

 

وذلك  ،غتصاب اليت تعرض هلا ابنهاإلا واقعة آياروحيث إن احللقة السالفة الذكر تضمنت شهادة األم خبصوص 
ن من التعرف على الضحية من لدن اجلمهور، مما جيعل املضمون املذكور أعاله يتوافق دون تقدمي العناصر اليت متك  

 ؛القاصرين يف وضعية صعبةالسيما تلك املتعلقة بو املقتضيات املؤطرة حلماية احلياة اخلاصة، و 

 

لذكر، اوحيث الحظ اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، من جهة أخر ، من خالل تتبع احللقة السالفة 
     لكون هذه املشاهد مستوحاة من الواقع أو يفرتض أهنا  عند بث املشاهد التمثيلية،إشارة،  ةأهنا مل تتضمن أي

 كذلك؛
 

صور ينبغي تقدمي ال (...)"على أنه:  القناة الثانية"-من دفرت حتمالت شركة "صورياد 1.14تنص املادة حيث و 
 )...(" ؛املنجزة إلعادة تركي  أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفرتض أهنا حقيقية، على أهنا كذلك. 

 

قرينة  إبشأن احرتام مبد 42-17من قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  الرابعةوحيث تنص املادة 
عي البصري "يتعني على متعهدي االتصال السمالرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية على أنه: 

 االلتزام بصفة خاصة مبا يلي:

اإلشارة عند متثيل مشاهد مستوحاة من جرائم إىل عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"، طيلة مدة بثها وبطريقة  .0
 ؛  )...(" .شاهد احلقيقيةواضحة متييزا هلا عن امل

 

 لوقائع يصتشخ أهنا إىل اإلشارة دون اغتصاب جرمية من مستوحاة مشاهد تضمنت الذكر السالفة احللقة إن وحيث
اري هبا        اجل ةالقانونية والتنظيمي املقتضيات رتمحي ضمون السالف الذكر الامل جيعل مما بثها، مدة طيلة حقيقية
 العمل؛
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توجيه طل   2711 شتنرب 13 املنعقد بتاريخخالل اجتماعه  ،البصريالسمعي  لالتصالقر ر اجمللس األعلى  وحيث
 ؛مالحظاتبناء على ما مت تسجيله من " القناة الثانية-صوريادلشركة "توضيحات 

 
القناة -صوريادبرسالة من شركة " 2711أكتوبر 71وحيث توص ل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بتاريخ 

 املسجلة؛تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات  الثانية"
 

 ؛"القناة الثانية-صوريادشركة " اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
 

 األسباب:لهذه 
 :يصر ح .0

 "؛يف الشكل: بقبول شكاية مجعية "صوت الشباب 

 :باحرتام املتعهد للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل والسيما تلك  يف املوضوع
 صعبة؛املتعلقة حبماية هوية القاصرين يف وضعية 

إىل اإلشارة  رورةضاملتعلقة ب لمقتضياتخالل احللقة السالفة الذكر ل املتعهداحرتام  معدبكما يصرح 
 ؛كذلكأو يفرتض أهنا   أن املشاهد مستوحاة من وقائع حقيقية

 ؛القناة الثانية"-صورياد"شركة ليوج ه إنذارا   .2

   اجلريدة الرمسية.ونشره ب ،وإىل اجلهة املشتكية ،القناة الثانية"-صوريادشركة "يقر ر تبليغ قراره هذا إىل  .3
 

 صفر 22 اريخبتالسمعي البصري خالل جلسته املنعقدة  تصاللالتداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى  مت  
  .السمعي البصري بالرباط تصاللالة العليا أ، مبقر اهلي(2711 نونرب 71) 1447

 

 السمعي البصري، لالتصالعن المجلس األعلى 

 

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 

 


