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 تقدمي

عرف هذا احلدث وقد . برئ بنوايح مدينة شفشاونحادث سقوط طفل يف  2022ير املغرب شهر فربا شهد

نقدو امن خالل تداول ومس "املواطنات واملواطنني بني  تفاعال كبريا، وشلك حمور نقاشات ملدة أأايم لطفل أأ

ليشء ا .ينترش برسعة فائقة ،يف غضون ساعات قليةل ،مما جعل املوضوع ي،راين" يف وسائل التواصل الاجامتع

عالم السمعية البرصية واملكتوبة لالنتقال لعني املاكن من أأجل تغطية هذا احلاذلي  ادث، نظرا جعل بوسائل الإ

مهية اليت تواصلية دلورها يف تقدمي خدمة  خبار والتوعية وكذكل الأ ملوثوقة يف هبا املعلومة احتظى تس تدعي الإ

  .تكل الظرفية

بداه امجلهور واملهنياهمتت العديد من املؤسسمن جانهبا،  عالم مع وات ابلتفاعل اذلي أأ ن يف جمال التصال والإ

عاليم مبا ،ادث مهنا مؤسسات تعىن بتنظمي همنة الصحافةاحل من  يقتضيه واليت اهمتت مبالحظة التعاطي الإ

خبار الزائفة حيال هذا املوضوع منظامت فامي . 1أأخالقيات وهمنية يف تغطية هذا احلادث، والتحذير من انتشار الأ

مع هذه الواقعة، حبيث قدم يف هذا الصدد "مرصد الرأأي العام  والعاملأأخرى اهمتت ابملضامني وتعاطف املغاربة 

ادث احل الرمقي" أأرقاما عن عدد التدوينات ومقاطع الفيديو اليت نرشت عىل منصات التواصل الاجامتعي حول

ىل  حبيث عىل نطاق واسعاليت مت اقتساهما و  منشور، وكذكل عدد مشاهدات مقاطع الفيديو  127000وصلت اإ

ىل  نقاذ الطفل واذلي وصل اإ النقاش هذا يف خضم . 2مليون مشاهدة عىل اليوتيوب 45اليت صورت معلية اإ

شاكليات برزت  ،ادلائر مبصداقية املضامني اليت اكنت تروج يف هذه الش باكت، وخاصة مع ما املتعلقة بعض الإ

خبار عرفته هذه الظرفية من ا عالمية اجلادة واملهنية خالل ط  ف، الاكذبةنتشار للأ رحت حبدة مسأأةل املعاجلة الإ

نقاذ "الطفل راين"، وما اكنت  لمتكني املواطنني تواصيل من هامش تتطلبه هذه العملية تغطية تفاصيل معلية اإ

ىل التطورات  املوثوقة حول هذه احلادثة. واملأ لت من الولوج اإ

وذكل  ،، بشلك يويمطت معظم اخلدمات السمعية البرصية يف مواكبة هذا احلادث، اخنر الصددهذا يف 

طار مراعاةزمنية، ومضامني لهذا املوضوع، من زوااي خمتلفة ومتعددة حصصبتخصيص  موعة الالزتام مبج ، يف اإ

بتقدمي  ،لقيملتويف مقدمهتا املسؤولية الاجامتعية اجتاه ا ،اخلدمات السمعية البرصيةهممة  من الأسس اليت تؤطر

حداث.  والزناهة يف ،الشفافيةو  ،املصداقية يضمن مؤطر بأأخالقيات املهنةمضمون   تغطية الأ

                                                             
 : عىل الرابط أأنظر بالغ اجمللس الوطين للصحافة  1

-https://cnp.press.ma/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9

-D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%

-D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%

2-%D8%AA%D8%BA-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%/  
2 Voir l’article publié par l’observatoire des opinions publiques numériques : le 7 février 2022. 

https://www.o2pn.org/_files/ugd/e324f9_aaa3ba034dc2441cb86b333748a7282f.pdf 

 

https://cnp.press.ma/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA-2/
https://cnp.press.ma/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA-2/
https://cnp.press.ma/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA-2/
https://cnp.press.ma/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA-2/
https://www.o2pn.org/_files/ugd/e324f9_aaa3ba034dc2441cb86b333748a7282f.pdf
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مهية اليت ح  ات/واطننيتفاعالت املو ادلويل، و عىل املس توى الوطين احلادث ي هبا هذا ظوأأخذا بعني الاعتبار الأ

أ للهي املرفوعةمن خالل الشاكايت  عاليم مع لبرصي العليا لالتصال السمعي اة أ من  احلادثحول التعاطي الإ

نسانية  ،جوانب خمتلفة ىل ما  ،واحلق يف الصورة للطفلخاصة ما يتعلق فهيا ابلكرامة الإ ضافة اإ مسوه أأ ابلإ

أ ارتأأت الهي، عىل الأرسة بعد وفاة الطفل "ابلتشويش" اذلي مورس عالقة  يف ة العليا لالتصال السمعي البرصيأ

جناز تقرير وصفي حول املواكب لتحسيس والتأأطري،ابوكذكل  ،الضبط والتقنني اليت تمتثل يفمبهاهما  ة السمعية اإ

ومية واعامتد خالصاته كامنذج لتعزيز املامرسات الفضىل للخدمات العم ،لهذه احلادثةالبرصية اليت خصصت 

  .احلوادث الطارئة املشاهبةمواكبة واخلاصة يف 

حلقوقية االقواعد  وانب تبدو أأساس ية ارتباطا ابلأسس اليت تنبين علهيامجموعة من اجل احلايل التقريريتناول 

خالقية والقانونية عالمية همنية  لأي والأ   ومن مضهنا:مواكبة اإ

خبار لضامان لحق يف اخلرب واعامتد املصادر املتنوعة واملوثوقة يف اس تقاء املعلومات الاس تجابة ل :أأول  زناهة الأ

خالقيات امله   ؛نةواحرتاما لأ

ندما ع اختاذ الاحتياطات الالزمة و احرتام كرامة الشخص والامتناع عام ميس خبصوصيته، رص عىل احل :اثنيا 

ىل ذكل قبل مر ببث صور أأو شهادات لوقائع مأأساوية وتنبيه امجلهور اإ  ؛البث ثناءأأ و  يتعلق الأ

فل وحامية حقوق الط صعبة"وضاع حامية امجلهور الناشئ عرب الامتناع عن بث شهادة أأطفال يف "أأ  :اثلثا 

 ؛بشلك عام

سهام :رابعا خبار التضليلية والزائفةبار يف حم الإ اثرة وامل  ،ة الأ  وعية اخلرب.بالغة أأو املساس مبوضوجتنب الإ

جناز صد الربامج ر ل ل اخلدمات السمعية البرصيةمشامل جملال سح امل مرحةل أأولها التقرير عرب مرحلتني،  وقد مت اإ

مة، مع لك خدل ل الش بكة الرباجميةخدااذلي شغهل التناول الزمين احلزي حتديد و  ،احلادثع اليت تناولت موضو 

حرص مت  ،حعىل نتاجئ املس وبناء   .للموضوعمدت خصيصا اعت  والاس تثنائية اليت املعتادة الربامج المتيزي بني 

ملوضوع طرق تتاخلدمات اليت مل د استبعاومت  ،أأسفهل( 1)أأنظر امللحق رمق  خدمة 22يف  لتقريراملعنية اب العينة

مر بثالث و  ،"الطفل راين" ذاعت"السادسة"و "الرايضية"، "الثقافية" :خدمات تلفزيةيتعلق الأ ذاعة " ني:، واإ اإ

 .  "يو راديو"و" محمد السادس للقرأ ن الكرمي

يف  قرتحةاملاور احملوفق والبياانت  املعطياتمن املؤرشات للبحث عن ش بكة اعامتد مت  ؛املرحةل الثانية خاللو 

ىل  فاحت املمتدة من فرتةاليغطي ، اذلي تصممي هذا التقرير تزامنت  اليت ، ويه املدة2022س نة فرباير من  10اإ

عالن عن وفاة الطفلو مع وقوع احلادث  ىل ما بعد الإ ية يف نظرا لس مترار اخلدمات السمعية البرص  ،امتدت اإ

 .تناول هذا املوضوع
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 : ياانت الواردة يف هذا التقرير انطالقا من العنارص التاليةاملعطيات والب  مت مجع

جمة مضن الرب ونسبته دث، ااملواكبة السمعية البرصية لهذا احلاحلزي الزمين اذلي اس تغرقته احتساب  -

نواع  رصدو ، العامة  ؛املوضوع تالربامج اليت تناولأأ

لف خمتو ، احلادث ماكن مناخلرب  املصادر املعمتدة من طرف اخلدمات السمعية البرصية يف نقلتتبع  -

خل؛نيةوامتداداهتم املؤسساتية واملد، هحتليل حيثياتواملس تجوبني للتعليق عىل احلادث و املتدخلني   ...اإ

نسانية واحلياة اخلاصة للطفل وعائلته، ووصف أأشاكل الصور  - لقة املتعتتبع مدى احرتام الكرامة الإ

والترصحيات املقدمة حولها يف اخلدمات التلفزية اليت قدمت يف املضامني بشخص "الطفل راين" 

ذاعية،  أساوية" حرص  ومدىالإ ىل ذكل املتلقي عىل تنبيه اخلدمات يف حال نرشها لصور "مأ  وخاصةاإ

 امجلهور الناشئ؛ 

س  معاينة طبيعة  - طفال القارصين خالل التغطية اخملصصة للحادث، ونوعية الأ ئةل حضور أأو مشاركة الأ

أولياء أأمورمه يف حاةل تقدميهم لترصحيات حول احلامن طرف  هتممرافقمدى و اليت طرحت علهيم،   دث؛أ

سهام رصد  - نقايف حماربة اخلدمات مدى اإ شاعات اليت انترشت خالل معلية اإ خبار الزائفة والإ ذ الأ

 . "الطفل راين"
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عالمية حلادث "الطفل راين" :احملور الأول   التغطية الإ

ىل  برصيةة مسعية خدم 22 سهمت"، أأ حلادث "الطفل راين مواكبة   اير فرب  10خالل الفرتة املمتدة من فاحت اإ

ذاعية والتلفزية ت   2022 نرشات  ما بنيبرانجما  413لـ حلقة  1416  منلَك ش  يف تقدمي رصيد من املضامني الإ

خبارية  ىلقارة اإ دث حلا. ومتت مواكبة اةساع 308 أأزيد من واس تثنائية وبرامج متنوعة، بغالف زمين وصل اإ

ىل ما بعد  ما بشلك لكي مراس مي جنازتهمنذ حلظة سقوط الطفل يف البرئ اإ انمج لرباتخصيص مجمل مدة ب ، وذكل اإ

 مج. يف برانأأو فقرة ملوضوع الطفل، أأو بشلك جزيئ مت فيه الاكتفاء ابلتعاطي مع املوضوع مضن حمور حمدد 

 يف لك خدمةبة املئوية اخملصصة حلادث الطفل س  ابلن نية املدة الزم  :1املبيان رمق 

 

قناة  تصَدرهتاحادث الطفل راين  لتغطية اخملصص( %47أأربع خدمات حوايل نصف العرض الزمين ) تقامست

م بـ  35:30:40 تيفي بـ 1متبوعة بـقناة ميدي  43:37:49شدى تيفي بـ  ف اإ م اإ ذاعة اإ مث  34:33:52تلهيا اإ

م  ف اإ ذاعة شدى اإ  .31:50:59بـ اإ
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 احلادث يف اخلدمات العمومية تطورات مواكبة .1

برانجما اليت واكبت حادث الطفل راين يف خمتلف اخلدمات، سامهت اخلدمات  413حلقة لـ  1416من أأصل 

 ،أأعىل مدة زمنيةتيفي  1قناة ميدي  خصصتخدمة. و  11برانجما قدمهتا  202حلقة من  788العمومية ب 

 114تأألف من  بث،ساعة  35فاق بغالف " الطفل راين"حادث  ملواكبة ،مات العموميةمقارنة مع ابيق اخلد

ذاعة الوطنية  بعدها برانجما. تأأيت 22 لـحلقة   يت تضمنتوالملواكبة احلادث ساعة بث  21 تفاقدة زمنية مبالإ

خبارية وبرامج أأخرى) توزع بنيت برانجما  35حلقة مضن  115 ذا(نرشات وفقرات اإ مازيغ . تلهتا الإ ية بفارق عة الأ

برانجما  29حلقة مضن  73، تشلكت من ساعة مفا فوق لتغطية هذا احلادث 11ساعات، حبيث خصصت  10

وىل  أأمالتغطية هذا املوضوع.  تخصص ساعات بث،  9خصصت أأيضا مدة زمنية هممة فاقت فقد القناة الأ

 برامج تطرقت للموضوع.  8حلقة يف  40تضمنت 

 مبعدلت أأقل وبفارق ضئيل فامي بيهنا ل يتجاوز ساعتني.  ببقية اخلدمات املتعلقة تأأيت املدد

 الطفل راين""العرض السمعي البرصي العمويم املواكب حلادث  : 1رمق اجلدول

 مدة البث عدد احللقات عدد الربامج اخلدمة

 35:30:40 114 22 تيفي 1ميدي 

ذاعة الوطنية  21:22:08 115 35 الإ

مازيغية ذاعة الأ  11:20:37 73 29 الإ

لقناة الأوىل  09:35:57 40 8 ا

ذاعة ميدي   07:59:14 203 48 1اإ

 06:57:51 131 33 راديو دوزمي

لقناة الثانية  06:17:16 30 5 ا

 02:27:48 15 3 قناة متازيغت

ذاعة الرابط ادلولية  02:26:06 60 17 اإ

 00:40:03 7 2 قناة العيون اجلهوية

 104:37:40 788 202 اجملموع

 احلادث يف اخلدمات اخلاصةتطورات مواكبة  .2

بغالف  راين الطفل حادث مبواكبة اخلاصة والتغطيات املشهد السمعي البرصيشدى تيفي" "تصدرت قناة 

نقاذ الطفل  واكبتحلقة  12برانمج مبارش مطول من عرب ختصيص  ساعة، 43زمين فاق  تفاصيل معلية اإ

 . بشلك يويم ،اين""ر

ذاعية اخلاصة خصصت  ذاعة "ابلنس بة للخدمات الإ ماإ م" جحام زمنيا همام ملواكبة حادث الطفل ب اإ ف اإ أ اإ كرث من أ

ذاعة "لتأأيت بعدها  برانجما، 12 منحلقة  37تضمنت ساعة،  34 م" مبعدل فاق اإ ف اإ  ،بثساعة  31شدى اإ
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طفال خصص احللقة اكمةل ملعاجلة حادثة واحدا برانجما  مهنم برانجما، 19حلقة خالل  57تضمنت  خاصا ابلأ

طفال" مبدة زمنية قدرهاالطفل "راين"، وهو برانمج   .(1واحدة ) ساعة "شدى الأ

طفال اذلين يشاركون فيه من خالل  حد( مجلهور الأ ىل أأن هذا الربانمج خيصص أأس بوعيا )يوم الأ يشار اإ

س توديو، و اتصالهتم ال  أغاين ومس بقات ثقافية و يقدهاتفية أأو حبضورمه يف الأ طف أألعابم الربانمج أ ال، غري للأ

تقدمي التعزية من طرف منشطة خصصت ل  اليت تزامنت مع حادث الطفل رايل 2022فرباير  06أأن حلقة 

نقاذ عىل جمهوداهتم، وكذكل نساء القرية والصحاف  يني اذلين الربانمج لأرسة الطفل، مع تقدمي الشكر لطامق الإ

ىل رضورة الا كذكل نهبت منشطة الربانمجكام  .هذا احلادث عىل مدار الساعةسامهوا يف تغطية  نتباه ال ابء اإ

قفال ال ابر.  ىل اإ طفال، وكذكل دعوة السلطات اإ  للأ

، عنيالعديد من املس مت يمجموعة من الرسائل التضامنية وتعاز  الربانمج بقراءةقامت منشطة يف نفس احللقة 

حديث قناة شدى تيفي للس توديو وهو خمرج برانمج "مساء اخلري اي مغرب" ب وبعد ذكل اس تقبلت زميل لها ابلأ 

عالمية حلادث الطفل راين، وبعد ذكل ربطت التصال  وس ابستشارية أأرسية للحديث عن ادلر عن التغطية الإ

طفال املرتتبة عن معاينة    احلادث.ذا هوالعرب اليت ميكن اس تخالصها من هذه احلادثة، وكذكل ال اثر النفس ية للأ

ذاعة  جسلت حلقة  61اليت تضمنت و  ،ساعة من البث 26 تفاق مدة زمنية نس بة هممة مبجموع أأصوات كذكلاإ

أغلفة زمنية متقاربة ل تتجاوز فقد وابلنس بة لبايق اخلدمات برانجما.  22يف  ت من ساعا 8قدمت تغطيات بأ

 البث.  

ضافة للحجم الزمين املهم اذلي خصصته اخلدمات اخلاص ج، ة لواقعة الطفل "راين"، وكذكل عدد الربامابلإ

يضا اجملهود اذلي قامت به ت   ، وذكل دمات عىل مس توى التغطية املبارشة لهذا احلادثهذه اخلظهر املعاينة أأ

ن مبرانجما مبارشا  64برانجما، أأما اخلدمات العمومية فقدمت  211برانجما مبارشا من أأصل  113بتخصيص 

 موم.برانجما يف الع 202أأصل 
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 الطفل راين" "حلادث  اخلاص املواكب العرض السمعي البرصي : 2رمق اجلدول

 مدة البث عدد احللقات عدد الربامج اخلدمة

 43:37:49 12 1 شدى تيفي

م اإ ف  م اإ اإ ذاعة   34:33:52 37 12 اإ

م اإ ف  ذاعة شدى اإ  31:50:59 57 19 اإ

ذاعة أأصوات  26:12:09 61 22 اإ

 18:30:52 65 24 ميد راديو

 18:07:37 94 24 هيت راديو

م اإ ف   08:33:27 32 17 مدينة اإ

 08:00:13 67 22 راديو بلوس

ذاعة أأطلنتيك  06:19:16 125 33 اإ

 05:24:25 34 10 اكب راديو

 02:10:41 39 24 راديو مارس

 00:32:50 5 3 راديو لوكس

 203:54:10 628 211 اجملموع

 التغطيات بث أأشاكل  .3

ىل  ن فاحتأأي م اليت مشلها التقرير، ية البرصية يف فرتة التغطيةاخلدمات السمع اعمتدت  ، 2022 فرباير 10اإ

ارشة مسجل، وأ خر مت فيه امجلع بني مضامني مبو مهنا ما هو مبارش،  احلادث، لتغطيةالبث من  ثالثة أأمناط

توظيف مت  سقوط الطفل راين يف البرئ،تغطيات حلادث  تتضمنبرانجما  413أأصل مفن  .وأأخرى مسجةل

جاملية اليت اس تغرقهتا التغطياتيف املائة  64ما نسبته البث املبارش لتقدمي   177 ردت مضنواليت و  من املدة الإ

خبارية مسجةل مس بقا روبورطاجادلمج بني التغطية املبارشة للحدث مع برانجما، فامي مت   26  نسبتهفامي أأو فقرة اإ

 46ضمهنا تيف املائة من مجموع مدة البث  10املسجةل  حني شلكت املضامنييف  ،برانجما 190 يف وذكل يف املائة

صة اخملص يف لك اخلدمات وهذه النسب تغطي معدل لك شلك من أأشاكل التغطية مضن الربجمة العامة برانجما.

 لهذا املوضوع. 
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 ابملدة الزمنية والنس بة املئويةلتغطيات بث اأأشاكل  :2املبيان رمق 

 

 141اخلدمات اخلاصة اعمتدت عىل البث املبارش يف تغطيهتا للحادث، حيث فاقت مدته أأظهرت املعاينة أأن 

مدة  فهيا اليت فاقتالعمومية ، ونفس اليشء ابلنس بة للخدمات ساعات( 203)من أأصل أأزيد من  ساعة بث

 .ساعات( 104ن أأصل أأزيد من )م ساعة 54بث الربامج املبارشة 

ةل ساعة، مقابل مدة ضئي 26خلدمات العمومية مبدة زمنية فاقت دلى الربامج املسجةل حزيا كبريا أأخذت ا

 ساعات.  5ابلنس بة للخدمات اخلاصة اليت شلكت فهيا الربامج املسجةل أأقل من 

دماج التغطية املبارشة مع الفقرات ا زيد أأ خلاصة ملسجةل خصصت فهيا اخلدمات افامي خيص الربامج اليت مت فهيا اإ

أ ساعة،  57من  ساعة وبضع دقائق. 23ما اخلدمات العمومية فمل تتجاوز فهيا أ

 ابملدة الزمنية حسب القطاعني العمويم واخلاصبث التغطيات أأشاكل  :3املبيان رمق 

 

الدمج بني املباشر واملسجل
81:12:21

26%
برانمج مباشر
195:36:54

64%

برانمج مسجل
31:42:35

10%

57:52:27

141:09:32

4:52:11

23:19:54

54:27:22

26:50:24

الدمج بني املباشر واملسجل برانمج مباشر برانمج مسجل

خاص عام
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 رصية للحادثالسمعية الب التغطية تطور جحماحملور الثاين: 

نقاذ الطفل راين، ففي العموم  من لكاكنت  ،يرتبط جحم التغطية ابلتطورات اليت عرفها احلادث طيةل معلية اإ

ىل هنايهتا اإ معلية احلفر اكبة تفاصيل اخلدمات العمومية واخلاصة عىل ذات املنوال من حيث املهنية واجلدية ومو 

خراج الطفل راي ة، مع تسجيل نس بة مية واخلاصة نسب هممة من التغطيقدمت لك من اخلدمات العمو . نواإ

ذاعية.   كبرية يف التعاطي مع املوضوع يف اخلدمات الإ

خ  بارية اكن موضوع احلادث حارضا يف جل الربامج السمعية البرصية عىل اختالف أأشاكلها، بدءا ابلنرشات الإ

نقاذ عىل مدار الساعة، ومن مت ابيق الرب  اعلية وكذكل امج احلوارية، الصباحية والتفاليت قدمت أأخبار معلية الإ

 الربامج اخلاصة اليت عاجلت املوضوع بشلك مبارش. 

هناء معلية احلفر ويوم  نقاذ واذلي بلغ مداه قبيل اإ عالن عن الإ عرف تطور التغطية تباينا طيةل مدة معيةل الإ

  .الطفل وفاة

 جحم التغطية بني القطاعني العمويم واخلاص  .1

 ات سواء العمومية أأو اخلاصة أأمهية ملوضوع الطفل "راين" بدرجات متفاوتة، حبيث خصصتأأولت جل اخلدم

ة. ومن هجهتا يف املائ 66ساعة أأي ما يعادل  203اخلدمات اخلاصة جحام زمنيا كبريا ملواكبة واقعة الطفل راين فاق 

 هذا احلادث. يف املائة لتغطية  34ساعة أأي ما يوافق  104خصصت اخلدمات العمومية أأزيد من 

رض ويفرس هذا التفاوت مبجموعة من العوامل تتجىل يف عدد الربامج اليت خصصت لهذا املوضوع وطبيعة الع

ىل العوامل املرتبطة ابخلط التحريري وابلقواعد ال ضافة اإ لك خدمة عىل  عامة اليت تؤطراملقدم يف القطاعني، ابلإ

 حدة.
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 القطاعني العام واخلاصاملدة الزمنية اخملصصة حلادثة الطفل حسب  :4املبيان رمق 

 

ذاعية نقاشا كبريا حول حادثة الطفل "راين" من خالل براجمها املتنوعة سواء )ب رامج احتضنت احملطات الإ

خبارية وكذكل برامج الرتفيه(، مسجةل ما نسبته  اليت تناولت  مجيف املائة من الربا 68اجامتعية تفاعلية، نرشات اإ

ذاعية أأي ما يعادل أأزيد من  ن ميف املائة  32ساعات من البث، مقابل  210واقعة الطفل مضن اخلدمات الإ

ىل ما  ساعة بث. ويعزى هذا التفاوت 98الربامج يف اخلدمات التلفزية اليت تناولت املوضوع تعادل أأزيد من  اإ

ذاعي من هامش للحديث والتعبري عن ا و يتيحه العمل الإ ذ يسمح الأ رشاك لرأأي مقارنة ابلعمل التلفزيوين، اإ ل ابإ

ة وتنقل املتلقي عرب التصالت الهاتفية ورسعة التفاعل مع املس تجدات بيامن يقتيض الثاين معدات لوجستيكي

ىل عني املاكن.  اإ

  

خاص
203:54:10

66%

عام
104:37:40

34%
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ذاعية والتلفزيةاملدة الزمنية اخملصصة لتغطية حادثة الطفل ب :5املبيان رمق   ني اخلدمات الإ

 

 

 جحم التغطية حسب خصائص الربامج .2

خبارية اليت وصل فهيا احلجم الط   زمين رح موضوع الطفل راين بشلك متواتر يف جل اخلدمات يف النرشات الإ

ىل أأزيد من  ربامج يف املائة من مجموع احلجم الزمين للتغطية، وتلهيا ال 26ساعة، أأي ما يعادل نس بة  79اإ

 48هز يف املائة، مث الربامج الصباحية بغالف زمين ان 23ساعة، أأي ما يعادل نس بة  71من  بأأزيداحلوارية 

 يف املائة، وذكل بفرق ساعات عن ابيق الربامج.  16ساعة، أأي ما يعادل نس بة 

خبارية، برامج متنوعة( لتناول حادثة الطف 211خصص القطاع اخلاص حوايل  اء ل سو برانجما تتضمن )نرشات اإ

 10ىل اإ  2برانجما خالل تغطيهتا املتواصةل من  202بشلك لكي أأو جزيئ، يف مقابل اخلدمات العمومية مبجموع 

ىل التعبئة املس مت12) واخلاصة (10) فرباير. ويرجع هذا التفاوت بني اخلدمات العمومية رة اليت ( من هجة واإ

 .خصصهتا بعض اخلدمات اخلاصة مقارنة مع اخلدمات العمومية

 

 

 

 

 

 

إذاعة
210:22:17

68%

تلفزة
98:09:33

32%
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 املدة العامة للتغطية حسب نوع الربانمح :6املبيان رمق 

 

 تطور جحم التغطية حسب املدة الزمنية  .3

 التغطية اخملصصة للحادث ابلأايم 

ربعاء، أأي صبيحة اليوم الثاين 2022 فرباير 2بدأأت معلية املواكبة معليا بتارخي  قوط من س املوافق ليوم الأ

ء جسل اختفاحبيث العمومية مهنا واخلاصة،  اخلدماتالطفل يف البرئ، حسب املعطيات اليت قدمهتا خمتلف 

 لية ابملنطقة. فرباير بناء عىل التبليغ اذلي تقدمت به أأرسة الطفل دلى السلطات احمل  1الطفل عش ية يوم الثالاثء 

عالمية لواقعة "الطفل راين" ار وقد  ات املتعلقة تفاعا تدرجييا ابملوازاة مع تطور املس تجدعرف جحم التغطية الإ

نقاذ ي صادف وهو اليوم اذل ،فرباير من الس نة اجلارية 5 ـيوم السبت املوافق ل ذروته ، حيث بلغبعملية الإ

خبارية وبرامج توزع  ،يف املائة 24أأي ما يعادل  ،ساعة 72 فاقزمين  محبج وذكل ،وفاته  ،خرىأأ بني نرشات اإ

نقاذ ت اس تثنائية وكذكل نرشا خراجه  ،"راين الطفل"تفاعلت مع اخلرب احملزن بعد أأايم من حماوةل اإ ن البرئ مواإ

جناح هذه العملية.  جندتبواسطة الفرق املتخصصة اليت    من أأجل اإ

ثنني كام   60ن متغطية هممة بلغت أأزيد وهو اذلي يصادف مرور يوم عىل وفاة الطفل،  فرباير، 7عرف يوم الإ

لطفل لنعي ابعدما معدت الربامج اليت مت بهثا خالل هذا اليوم يف املائة من البث،  20ما يعادل ساعة أأي 

نقاذه وكذكل تفاصيل احلادثة.   املتوىف، وكذكل مناقشة اجملهودات اليت خسرت حملاوةل اإ
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ايم حسب املدة الزمنية وال  :7املبيان رمق   (2022)شهر فرباير نس بة املئوية تطور التغطية ابلأ

 

 التغطية اخملصصة للحادث ابلأايم يف الربامج واحللقات 

عالمية عىل مس توى الربامج واحللقات تختلفا اذلي صادف و  ،افق ليوم امخليسو فرباير امل 3، فبتارخي املواكبة الإ

 ايتتوالربامج اليت تضمنت حم يف البرئ وبدء معلية احلفر، وصل عدد  "راين"اليوم الثالث من سقوط الطفل 

ىل  ا هو قار مويه برامج مهنا  ،ت السمعية البرصية موضوع التقريريف جل اخلدما ابرانجم 125تتعلق ابحلادثة اإ

ضافة ،خاص أأو اس تثنايئ موجه لتتبع تفاصيل احلادثة ما هوومهنا  ،مضن الربجمة املعتادة للخدمة ىل نرشات  ابلإ اإ

خبار اليت اكنت تقدم امل    الساعة.س تجدات عىل مدار الأ

ىل  وصل ا هو )حوارية، تفاعلية، موضوعاتية مرتبطة مبخمتلف الربامج  عىلتتوزع  ،حلقة 255عدد احللقات اإ

خبارية و  اجامتعي، فين، راييض مني فرباير اذلي يوافق مرور يو  7وذكل بتارخي  (اس تثنائيةأأخرى ونرشات اإ

 ."راين"عىل وفاة الطفل 

شارة ىل ،جتدر الإ  ادثبتداعيات احل املرتبطة املواضيعول مجموعة من حبعد وفاة الطفل متحور  أأن النقاش اإ

خبار الزائفة وعدم احرتام أأخالقيات املهنة عند مواكبة هذه ا )تقنني تمتثل يفواليت  حلادثة من طرف ال ابر، والأ

شادة مبج  عالم العمويم واخلاص، والإ عالمية خارج منظومة الإ نقاذ بعض املنابر الإ امت به قوما هودات فرق الإ

نقاذ  الطفل(.  حياة من جمهودات متواصةل لإ

 

  

1%
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18%

24%
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20%

7%
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2%
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 واحللقاتتطور التغطية يف لك اخلدمات حسب عدد الربامج  : 3رمق اجلدول

 احلجم الزمين عدد احللقات عدد الربامج يوم التغطية

 03:52:25 8 7 2022فرباير  02الأربعاء 

 23:59:50 181 125 2022فرباير  03امخليس 

 08:20:16 239 75 2022فرباير  04امجلعة 

 00:32:52 219 76 2022فرباير  05السبت 

 03:04:32 195 42 2022فرباير  06الأحد 

ثنني   12:32:12 255 57 2022فرباير  07الإ

 20:42:10 130 14 2022فرباير  08الثالاثء 

 12:52:33 147 15 2022فرباير  09الأربعاء 

 06:35:00 42 2 2022فرباير  10امخليس 

 20:31:50 1416 413 اجملموع
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 امالبساهتوحتليل  أأخبار احلادث درامص: الثالثاحملور 

ل املعلومة أأن جل اخلدمات سواء العمومية أأو اخلاصة، اعمتدت املهنية واملصداقية يف نق املعاينةأأظهرت نتاجئ 

ث هبدف ماكن احلاد منور، وذكل برز من خالل املصادر اليت اعمتدهتا يف اس تقاء املعلومة سواء للجمه ربواخل

نقاذ الطفل،  أ نقل جمرايت معلية اإ لواقعة. و من داخل اس توديوهات الربامج ابس تضافة خمتصني لتحليل جمرايت اأ

ات  تس تقهيا خمتلف اخلدمخبار اليتاملصدر الرئييس للمعلومات والأ  واملراسلني شلكت السلطات العمومية

و من ماكن احلادث، فامي داخل اس توديوهات الربامج من خالل مشاركة الضيوف حضوراي أأ السمعية البرصية 

ساتذة اجلامعيون والصحافيو واليت شلك فهياعرب الهاتف خاصة يف الربامج التفاعلية  منابر  منن املواطنون والأ

سايس  للتدخالت.  خمتلفة احملرك الأ

 املعلومة لس تقاءاملعمتدة  ادرصامل .1

امجلهور  ويدلزت  اعمتدهتامن خالل املصادر اليت  ،العمومية مهنا واخلاصة ،أأن اخلدمات السمعية البرصية بدا جليا

نقاذمعلية ابملس تجدات حول جمرايت  طقة ملناملسؤوةل اب"السلطات العمومية"  عىل ، اعمتدتالطفل "راين" اإ

ولوقع فهيا احلادث  اليت لتابعني هناك ا "مراسلني". وعبأأت عدد من اخلدمات احلادثةمصدر ملعلوماهتا حول  كأ

نطقة املوجودين يف امل  "لصحافينياب"كذكل  الاس تعانة متتكام للخدمات موضوع التقرير املواكبون للحادث، 

خرى سواء املتتبعني  عالمية الأ نقاذ من خمتلف املنابر الإ لكرتوكتوبة أأو امل صحافة اللعملية الإ  . نيةالإ

ىل اس تقاء املعلومة من طرف احلارضين يف ماكن احلادث  ،بشلك عام ،يسجلكام  ريان اكجلعدم اللجوء اإ

أولها السلطات العموم  نيالقادمو  ل يف حالت قليةل مقارنة مع اعامتد مصادر موثوقة أ ية اليت من مدن أأخرى اإ

نقاذ الطفل   . "راين"اكنت مسؤوةل عن تنظمي معلية اإ

 حسب املؤسسات والفاعلني يف ماكن احلادثة مصادر اخلرب :8يان رمق املب 

 

مؤسسات رمسية احلاضرون يف 
مكان احلادث

فريق اإلنقاد صحايف مراسل يف عني 
املكان

سلطات عمومية

18 28
71

121
159

425
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ية العموم للخدمات  وتطوراهتا ابلنس بةحول احلادثة علومة امل مصدر لس تقاءالسلطات العمومية أأول شلكت 

ابلنس بة للخدمات اخلاصة أأما  .مشاركة 120املراسلون يف عني املاكن ب لهيا ي ،مشاركة 358وذكل ب 

 39ومراسلهيا يف عني املاكن ب ، مشاركة 67السلطات العمومية ب بشلك رئييس عىل كذكل فاعمتدت 

 مشاركة. 

ىل مل و ل يف مؤسساتية،  لصفات غري من احلاملني حلادثايف ماكن  نياحلارض يمت اللجوء اإ ة سواء الت اندر حاإ

 .اخلاص وأأ القطاع العمويم  من طرف

 مصادر اخلرب يف ماكن احلادث حسب طبيعة اخلدمة :9ن رمق املبيا

 

وىل عىل السلطات العمومية خبارية ابدلرجة الأ رات ملعرفة تطو  مشاركة 333ب  مت الاعامتد يف النرشات الإ

نقاذ،  أما يفمشاركة 117ب  بعدها مراسلو اخلدمة يف عني املاكن ويأأيتمعلية الإ ابحلادث  التغطيات اخلاصة . أ

ىليف نقل أأخبار ومس تجدات احلفر أأساسا اخلدمات فتلجأأ   ويف مس توى اثين تعمتد عىل عنارص مراسلهيا، اإ

نقاذ  . مشاركة 12ب  فريق الإ

عالمية  دلرجة ابتعمتد الربامج احلوارية لالطالع عىل مس تجدات احلادث عىل الصحافيني من خمتلف املنابر الإ

ذ من للربامج الصباحية فتتخابلنس بة . أأما مشاراكت 9ب  السلطات العمومية تلهيامث  مشاركة 21ب  الأوىل

ول مصدر ملعلوماهتا يف ماكن احلادث ، مث مراسيل اخلدمات يف عني مشاركة 44ب  السلطات العمومية كأ

 املاكن.

طقة مكصدر ت العمومية يف املنالسلطا الاعامتد عىلالربامج الصباحية من الربامج التفاعلية مكثيلهتا  اختارت

 ، مث بعد ذكل املراسلني يف عني املاكن. مشاركة 21ب  رئييس للخرب

ان احلاضرون يف مك
احلادث

سلطات عمومية صحايف فريق اإلنقاد مراسل يف عني 
املكان

مؤسسات رمسية

13

67

20 23 39
8

15

358

101

48

120

10

خاص عام
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خباريةيف   ركةمشا 21ب  نوالصحافي اليت خصصت ملواكبة احلادث اكن املصدر الرئييس للخرب مه الفقرات الإ

عالمية من منابر   خمتلفة.اإ

 اخلرب يف ماكن احلادث حسب نوعية الربانمج ادرمص : 4رمق اجلدول

 نوعية الربامج
احلارضون يف 

 ماكن احلادث
نقاذفريق  حصايف سلطات معومية  الإ

مراسل يف عني 

 املاكن
 اجملموع مؤسسات رمسية

 9   1 2 5 1 برامج الرايضة

 31  4 2 1 21 3 برامج تفاعلية

 48 2 9 7 21 9  برامج حوارية

 57 1 6  2 44 4 برامج صباحية

 2    1 1  برامج فنية وثقافية

 41 1 20 12 1 3 4 خاص

خبارية  55  3 1 41 9 1 فقرات اإ

خبارية  579 14 117 48 52 333 15 نرشات اإ

 822 18 159 71 121 425 28 اجملموع

نتاج  .2  احلادثوحتليل جمرايت اخلرب املسامهون يف اإ

معدل  اليت تناولت موضوع حادث الطفل راين. ويعود أأعىلخشص نساء ورجال يف جل الربامج  1130شارك 

ىل  اخلدمات العمومية أأو اخلاصةسواء يف  املتدخلني واملتدخالتعىل مس توى  تدخل.  361 مبجموع املواطننياإ

ىل محولتهمشاركة املواطنني الالفتة يف تغطية هذا احلدث الاس تثنايئ  وتعود نسانية القوية، اإ حبيث حرصت  الإ

ات عىل فتح اجملال لتفاعل املواطنني من خمتلف الفئات العمرية مع هذه الواقعة، وأأخذ أ راهئم سواء جل اخلدم

ات، أأو يف الربامج التفاعلية الصباحية واملسائية عرب املاكملات الهاتفية، والتسجيالت الصوتية روبورطاجيف ال

 . 3عرب تطبيق الواتساب

ساتذة اجلامعيوناحتل  اصة وذكل الثانية عىل مس توى التدخالت يف اخلدمات العمومية واخل ةاملرتب اخلرباء والأ

 فامي ابيق فئات املتدخلني شاركت بفارق متفاوت وبس يط.  تدخل. 242مبجموع 

 

  

                                                             
طبيق الواتساب بل مت الرتكزي ل صوتية عرب ت يف معلية اإحصاء عدد املواطنني املشاركني بأ راهئم يف خمتلف التغطيات السمعية البرصية مل يأأخذ بعني الاعتبار مشاركة املواطنني برسائ  3

 ت هاتفية ابلإذاعات. عىل مشاركة املواطنني يف حوارات تلفزية واتصال
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 املتدخلنيسب صفات توزيع عدد املداخالت املدرجة يف مجموع التغطيات حب  :10املبيان رمق 

 

 

ساتذة اجلملواطنون عدد املتدخلني يف لك من اخلدمات العمومية واخلاصة، يتصدر ا امعيون يف يلهيم اخلرباء والأ

 الك القطاعني. يرصد الاختالف عىل مس توى مشاركة وادلا الطفل بنس بة أأكرب يف اخلدمات العمومية وذكل

عالمينيمرات. يسج 10مل تتجاوز مشاركهتام فمشاركة، أأما يف اخلدمات اخلاصة  71ب   ل أأيضا مشاركة الإ

أقل مل ت  60من خمتلف املنابر ابخلدمات العمومية وذكل مبعدل  تجاوز مشاركة مقابل اخلدمات اخلاصة بنس بة أ

رقام  14 ىل حت مشاركة. لتبقى مشاركة ابيق الفئات خمتلفة ولكن متقاربة من حيث عدد املشاراكت. فهذه الأ يل اإ

عطاء اللكمة اجملهود اذلي قامت به اخلدمات العمو  براز خم مية يف اإ تلف لفئات متنوعة ومتعددة، وحماوةل اإ

 املوضوع كام يظهر املبيان أأسفهل.هذا  املمكنة حيالالارتسامات 

 

 

 

 

 

 

14

20

25

28

32

46

53

60

77

81

91

242

361

جاجلالية املغربية ابخلار 
أطفال قاصرون

فاعلون مجعويون
أفراد آخرون من أسرة الطفل

خمتصون يف الشأن الديين
أجانب
أطباء

فاعلون عموميون
أعضاء فريق اإلنقاد

والدا الطفل
إعالميون

خرباء وأساتذة جامعيون
مواطنون
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 اخلدمات العمومية واخلاصة املتدخلني بنيتوزيع عدد  :11املبيان رمق 

 

لهياتشري املعطيات املتوصَ  خبارية يف النرشات الإ  جسل يفيف مجيع الربامج  أأكرب عدد من املداخالتأأن ىل اإ  ل اإ

، 118بـ  الصباحية، مث الربامج مداخةل 124مبجموع احلوارية ، تلهيا الربامج مداخةل 716لك حماورها، مبجموع 

رقام . مداخةل 62 بـ والربامج التفاعلية خ هذه الربامج ابس تثناء الن  املسجةل عىل مس توىالأ بارية، ترجع رشات الإ

ىل طبيع ساس اإ دلء بأ راللتفاعل مع املواطنني/ات لهتا التفاعلية، اليت تقوم عىل ختصيص جمال ابلأ هئم حول الإ

ق من هذه املداخالت، ويتعلالبعض  كام أأن، ابس تعامل الهاتف أأو تطبيقات الرتاسل الفوري حادثة الطفل

مر حب لهيا الطفل لتقدمي تطورات مع عني املاكن، أأ  من ، حتدثتالت اندرةالأ نقاذ.ي املنطقة اليت ينمتي اإ  لية الإ

  

1

15

9

14

31

2

12

75
10 21

16

122

10

45

38

11

63

60

26

2

167
15 39

16

239

71

خاص عام
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نواع سب حب املداخالت زيع عدد تو  : 5رمق اجلدول  الربانمجأأ

 صفات املتدخلني
برامج 

طفال  الأ

برامج 

 الرايضة

برامج 

علية  تفا

برامج 

 حوارية

برامج 

 دينية

برامج 

 صباحية

برامج 

فنية 

فية  وثقا

 خاص
فقرات 

خبارية  اإ

نرشات 

خبارية  اإ
       اجملموع

 46 45    1      أأجانب

 53 30  7  2  12 2   أأطباء

 20 11  4  3 1  1   أأطفال قارصون

عضاء فريق  أأ

نقاد  الإ
 1 3 4  5   1 63 77 

عالميون  91 54  9  4  23 1   اإ

أأفراد أ خرون من 

 أأرسة الطفل
   1    1  26 28 

لية املغربية  اجلا

 ابخلارج
  9   2 1   2 14 

خرباء وأأساتذة 

 جامعيون
1 8 4 55  9 3 16 3 143 242 

 25 19  1  2  3    فاعلون مجعويون

 60 48  4    8    فاعلون معوميون

خمتصون يف الشأأن 

 ادليين
   4 8   5  15 32 

 361 189 11  13 86 6 14 40 2  مواطنون

 81 71  4  4   2   فلوادلا الط

 1130 716 15 51 17 118 15 124 62 11 1 اجملموع
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من  متدخال 929خشص، مضهنم  1130فرباير عن مشاركة  10و 1أأفرزت معلية تتبع الفرتة املمتدة ما بني 

انث متدخةل 201يف املائة، و 82أأي بنس بة  اذلكور  يف املائة.   18أأي بنس بة  من الإ

 املداخالت حسب اجلنستوزيع عدد  :12املبيان رمق 

 

  



 

25 
 

نسانيةو الأخالقية  ضوابطال: الرابعاحملور   وحامية امجلهور الناشئ احلق يف الصورة واحرتام الكرامة الإ

 تاماذلي ق الشامل للمسح كتمتةيف خمتلف اخلدمات التلفزية  "راين"الطفل املرحوم صور  رصدمعلية  تندرج

أة العليا لالتصال السمعي البرصي ب العامة ديرية مصاحل املبه  ثر توصل الهيأ الصور  ختصاليت شاكايت بعض ال اإ

رجمة البرئ، حبيث متت معاينة أأربع قنوات تلفزية وطنية ذات ب داخلوهو  "نلطفل "رايللمرحوم ا امللتقطة

ىل غاية  عالمية ل 30ارب أأي ما يق ،فرباير من الس نة اجلارية 6عامة من فاحت اإ لحدث، ساعة من التغطية الإ

ىل متويه وجه الطفليتوال تثناء بعض ابس   ، تبني فهيا أأن القنوات املعنية ابلفحص جلأأت يف الكثري من احلالت اإ

خذت فهيا واليت يصعب فهيا متيزي مالمح الطفل بشلك واحض نظرا للوضعية اليت أأ  ،الصور اليت مل يمت فهيا ذكل

عىل لالتصال السمعي البرصيأأس حبيثالصور.  ثر اجامتعه املنعقد اإ  17-22رمق  فرت نتاجئها عن قرار اجمللس الأ

بريل  5بتارخي  ىل تويخ اليقظتاي، حبفظ الشاك2022أأ اثرة انتباه القنوات التلفزية الوطنية اإ ة عند ، مع اإ

عالمية طفال امئ عىل حامية هوية ومع التذكري برضورة احلرص ادلا ،التعاطي مع هذا النوع من التغطيات الإ لأ

أكيد عىل أأن الغاية املتوخاة من الإ يف أأوضاع مأأساوية أأو هشة خبار يف ، سواء كضحااي أأو كشهود، وجتديد التأ

  مثل هذه الوقائع جيب أأن تظل يه ضامن املصلحة الفضىل للجمهور. 

لطفل ااملرحوم أأرسة ب يتعلق يف الشق الثاين من املعاينة اليت خصصت حملور الكرامة واحلق يف الصورة فامي

أي "راين" نية احلدود امله  احرتمتمالحظات يف هذا الصدد، بل غالبية التغطيات  ةوحميطهم، مل يمت تسجيل أ

نقاذه طها مبوافقة ، والصور اليت مت بهثا حول الأرسة وحميطها مت التقايف التفاعل مع أأرسة الطفل خالل معلية اإ

شخاص اذلي  مت فهيا مراعاة الاعتدال كام هو منصوص عليه يف قانونحيث  ،سجيلهممت تصويرمه أأو ت  نالأ

 التصال السمعي البرصي ودفاتر التحمالت. 

طفال القارصينفيه متت أأما الشق الثالث، ف  مكتدخلني يف  معاينة املضامني السمعية البرصية املتعلقة مبشاركة الأ

 من منطلق حامية امجلهور الناشئ كعنرص مشارك التغطيات اليت قدمهتا خدمات التصال السمعي البرصي،

عاليم وخاصة ما يتعلق مبضامني ت عىن بقضية تتعلق  فئة ب داخل خمتلف الربامج، وكذكل مكتلقي للمنتوج الإ

نسانية اس تثنائية فرضهتا واقعة طفال، وحباةل اإ   ."راين" موضوع التقرير املرحوم الطفل الأ

 يف اخلدمات التلفزية "طفل راينلللمرحوم ا" املس تعمةلطبيعة الصور  .1

صورة، أأكرب عدد  108 جموعيف هذا التقرير مب "راين"الطفل  املرحوم يقدر مجموع الصور اليت رصدت حول

ىل  صورة، ومت رصد  65فهيا اكنت عىل شلك صور عادية أأو مرسومة، أأو عىل شلك اكرياكتوري وصلت اإ

للحظة كوهنا توثق حسب تقديرات فريق التتبع، ل "بعض اخلدوش عىل وجه الطفل" تعكسصور داخل البرئ 

صورة داخل البرئ مت فهيا اعامتد  11صورة، يف حني أأن  31ومجموعها وجود الطفل يف البرئ وهو يتحرك، 

 الاحتياطات التقنية لمتويه الوجه. 
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فهيا  متومل يصورة،  52 ـب تيفي 1لطفل راين اكنت عرب قناة ميدي للمرحوم ا املس تعمةلأأكرب عدد من الصور 

نسانية للطفل وأأرسته،  خالل ابلكرامة الإ وىل برصد أأي صورة من شأأهنا الإ  مضهنا متصورة،  21 ـمث القناة الأ

 4، مضهنا فقط صورة 15والقناة الثانية ب  "،عبة التحملص  ب "حسب فريق التتبع  وصفتصورة  16رصد 

يظهر "صور  8مضهنا  صورة 13 ـى تيفي بشدعىل املتلقي، مث  "محوةل صعبة" صنفت ابعتبارها ذاتصور 

مازيغية ب ،"الطفل خبدوش عىل وهجه وةل حتمل نفس الوصف املتعلق ابمحلصور  3صور مهنا  4 ـمث القناة الأ

 .عادية صور 3 ـمث قناة العيون ب الصعبة،

 دمات التلفزية يف اخل املمررة الطفل "راين"صور عدد وطبيعة  : 6رمق اجلدول

 طبيعة صور الطفل
لقناة  ا

وىل  الأ

لقناة  ا

لثانية  ا
 شدى تيفي

قناة 

لعيون  ا

 اجلهوية

قناة 

 متازيغت

 1ميدي 

 تيفي
 اجملموع

لبرئ بوجه  ش به صور داخل ا

 مكشوف
     1 1 

لبرئ   31  3  8 4 16 "صعبة التحمل"صور داخل ا

خفاء  لبرئ مع اإ صور داخل ا

 املالمح
   3  8 11 

 65 43 1  5 11 5 ادية أأو مرسومةصور ع

 108 52 4 3 13 15 21 وع ماجمل

 الاحتياطات التقنية املس تعمةل يف متويه الصور .2

 وماملرح الاحتياطات التقنية من طرف اخلدمات التلفزية خالل بهثا لصور أأو عدم اس تعامل اس تعامل خبصوص

 65 عهاوالبالغ مجمو  ،تورية لعدم حاجهتا ذلكلذف الصور العادية أأو الاكرياكوحبداخل البرئ،  "راين"الطفل 

عىل معدل للصور املرصودة صورة  ،صورة مرصودة للطفل داخل البرئ، مت 43أأظهرت املعاينة أأن من مضن ، كأ

ىل فهيا معدت، صورة 14 التقنية يفاس تعامل الاحتياطات  بشلك واحض، خفاء مالمح الطفل  اخلدمات اإ اإ

شارة يف القرار الصادر عن اجملال ت فابيق الصور أأما  "،راين" عىل ظهر وجه الطفل بوضوح اتم كام متت الإ لس الأ

 لالتصال السمعي البرصي. 
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طفال القارصين .3  اس تجواب الأ

وهو ما ل يتجاوز ، طفال قارصا 20لـ عن اس تجواب بعض اخلدمات السمعية البرصية  معلية الرصدكشفت 

جاميل للمتديف املائة من  1.8نس بة  عالمية الشامةل العدد الإ ثناء املواكبة الإ هذا احلادث ل خالت واملتدخلني أأ

 .متدخال 1130مجموعه بلغ واذلي 
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طفال القارصين املس تجوبني يف لك خدمة :13املبيان رمق   عدد الأ

 

ل راين الطفاملرحوم ا عائةل اليت تقطن فهي ينمتون لنفس القريةأأطفال قارصين  (7س بعة ) أأظهرت املعاينة أأن

وىل،أأعطيت هلم اللكمة عىل  نقاذ الطفلوذكل ل  القناة الأ ، واحلديث هعوالتعبري عن تعاطفهم م لتفاعل مع معلية اإ

مر و . بهعن العالقة اليت جتمعهم  ربعة )الثانية اليت  عىل القناةينطبق نفس الأ  طفال قارصينأأ  (4منحت اللكمة لأ

نقاذ من عني املاكن، واذلين عربوا عن تعاطفهم مع الطفينحدرون من نفس القرية  ل راين ويتابعون معلية الإ

خراجه ساملا معافا. نقاذ ابإ أأدانه جلدول ايف  اخلدمات كام هو واحض لبايقأأما ابلنس بة  ومتنوا أأن تنهتيي معلية الإ

ف  ذاعة شدى اإ مم، اإ ويه لك من اإ ف اإ م اإ ذاعة اإ م، وميد راديو فقد أأظهر اإ ف اإ نه مت، مدينة اإ ت ت املعاينة أأ

مور قبل  أولياء الأ ذن أ ىل أأخذ اإ شارة اإ طفالهؤلء خذ ترصحيات أأ الإ فرباير  4خي واليت نورد أأمثةل مهنا بتار .الأ

م، مث بتارخي  ف اإ ذاعة شدى اإ ذاعة فرباير يف برانمج " الكم طيب" عىل اإ  5يف برانمج " صباح اخلري" عىل اإ

ف فرباير يف تغطية خ 7وبتارخي ميد راديو،  م اإ ذاعة اإ م.اصة عىل اإ   اإ

 

  

1 1

3

4 4

7

مدينة إف إم ميد راديو إذاعة شدى إف إم إذاعة كازا إف إم القناة الثانية القناة األوىل
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شارة مع قارصين الطفال الأ  حالت اس تجواب : 7رمق اجلدول و عدهما الإ ذنأأ خذ الإ ىل أأ  اإ

ذن عند  اخلدمة عدم أأخذ الإ

طفال  اس تجواب الأ

ذن عند اس تجواب  خذ الإ أأ

طفال  الأ

 اجملموع

م  اإ ف  ذاعة شدى اإ  3 3  اإ

م اإ ف  م اإ اإ ذاعة   4 4  اإ

لقناة الأوىل  7  7 ا

لقناة الثانية  4  4 ا

م اإ ف   1 1  مدينة اإ

 1 1  ميد راديو

 9 9 11 مجموع اخلدمات

طفال القارصين يف خمتلف املضامني السمعية البرصية .4  صور الأ

طفال قارصين،  44مت مترير  طفال مباكن احلادث مرفقني 39صورة يف مجموع اخلدمات لأ بأأولياء  مهنم صور لأ

طفال يف مشهد مشابه حلادث "راين" يف اس بانيا نقلت من منابر أأخرى 5مه، وأأمور  . دولية صور املتبقية لأ

طفال يف اخلدمات السمعية البرصية : 8رمق اجلدول  مصادر صور الأ

طفال طفال عدد صور الأ  مصدر صور الأ

 صور خاصة ابخلدمة  39

عالمية أأخرىصور منقوةل عن مناب 5  ر اإ
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خبار الزائفة تدبري انتشارأأشاكل : اخلامساحملور  اثرةالأ ثناء ، ومظاهر الإ عالمية  أأ  للحادثاملواكبة الإ

نقاذ ب  احمليطة الظرفيةعرفت  خبار الزائفة"عدد من ل اانتشار  "راين"الطفل املرحوم عملية اإ اثرة"عامتد ، وا"الأ  "الإ

 وحاةل ،)مس تجدات معلية احلفر حولل الاجامتعي، مهنا تقدمي معطيات خاصة يف ش باكت التواص "التضليل"و

شارة  ىلالطفل داخل البرئ بدون الإ ىل انتشار سلوكيات مثل مجع التربعات ابمس عائةل الطفلو ، املصدر اإ ، اإ

مور(.   غريها من الأ

خبار اخنراطها يف حم ، العمومية واخلاصة،ففي هذا الس ياق، حيسب للخدمات السمعية البرصية لزائفة ااربة الأ

 نتاجئ يف ش بكة القراءة، وبناء عىل هيات املغلوطة حول تفاصيل احلادثة، فطبقا للتصنيف اذلي مت وضعواملعط 

خبار الزائفة ارتبط بثالثة نقط أأساس   ؛املعاينة ية تتعلق تبني أأن تفاعل مجمل اخلدمات موضوع التقرير مع الأ

كذيب تخبار املزيفة يف هذه الظرفية، وكذكل الأ و انتشار الشائعات  أأول؛ مبناقشة املوضوع بشلك عام ومدى

عالن عن اخلرب املوثوق،  ملهنة افتح مجموعة من الربامج النقاش حول أأخالقيات  مث أأخريااخلرب الزائف والإ

 والتفاعل مع البالغات اليت صدرت عن بعض املؤسسات اليت تعىن بتنظمي همنة الصحافة. 

 خبار الزائفة أأساليب حماربة الأ  .1

خبار التضلي من النقاش تفاعلية  مساحاتيف الكثري من الربامج  اخلاصةخلقت اخلدمات  لية حول انتشار الأ

نقاذ الطفل ملرات ا، ودعت يف الكثري من يف املائة 35وذكل بنس بة   وتزييف بعض الوقائع املرتبطة بعملية اإ

ىل امجلهو  يقاف هذا املد مراعاة لأرسة الطفل واإ ىل اإ  ب وخارجهر اذلي يتتبع تطورات معلية احلفر داخل املغر اإ

خبار الزائفة وذكل بنس بة  ا يف الكثري ، يف حني أأن اخلدمات العمومية أأولت اهامتما كبري يف املائة 9وتصحيح الأ

خبار املغلوطة ا يف املائة، ومن مت 23ابلنقاش حول املوضوع كذكل بنس بة  من براجمها ىل تصحيح الأ ليت تروج اإ

نقاذ وذكل بتكذيب جل الأ حو  صادر مللمتلقي بناء عىل خبار الزائفة وتقدمي املعلومات الصحيحة ل معلية الإ

 . يف املائة 15وذكل بنس بة  موثوقة
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خبار الزائفة حسب طبيعة اخلدمة :14املبيان رمق   التعاطي السمعي البرصي مع الأ

 

أ  خبار الزائفة نأأظهرت املعاينة أ نقاذ  موضوع الأ هامتم ابي ظح "راين"الطفل املرحوم وانتعاشها خالل معلية اإ

ذاعية مداد ع، يف حني أأن اخلدمات التلفزية ركزت من هجهتا يف املائة 52وذكل بنس بة  كبري يف اخلدمات الإ ىل اإ

خبار املضلةل خبار الصحيحة وتكذيب الأ    . يف املائة 15وذكل ب  املواطنني ابلأ

خبار الزائفة حسب نوع اخلدمة :15املبيان رمق   التعاطي السمعي البرصي مع الأ

 

  

9%
9%

35%

15%
9%

23%

تصحيح اخلرب الزائف التفاعل مع البالغات املؤسساتية مناقشة  موضوع األخبار الزائفة 

خاص عام

تصحيح اخلرب الزائف ةالتفاعل مع البالغات املؤسساتي مناقشة  موضوع الأخبار الزائفة 

9% 10%

52%

15% 8%

6%

ذاعة اإ تلفزة
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اثرةوصف الواقعة بني الاتزان و  .2  الإ

اثرة يف بعض املواقع اليت صاحب انتشار الأ  نت اكخبار الزائفة حول حادثة الطفل بعض مظاهر الهتويل والإ

أو بأ خر عىل أأرسة الطفل وع تنرش أأخبار وتفاصيل ىل احلادث، اليشء اذلي ميكن أأن يكون هل انعاكس بشلك أ

خبار. من جانهبا،  ثنااخلدمات السمعية البرصية العمومية واخلاصة، اكنت امجلهور املتلقي لهذه الأ تقدميها  ءأأ

أفرزتهحريصة عىل اعامتد مصطلحات وأأوصاف ليس من شأأهنا أأن تنعكس عىل امجلهور بشلك سليب، و   هذا ما أ

وصاف ال  (10عرشة أأايم ) حبيث عىل مدار ،املعاينة نقاذ الطفل، غالبية الأ مت د   يت ق  من تتبع تفاصيل معلية اإ

و التضخمي، حبيث أأن الوصف اذلي مت اعامتده يف املرتبة أأ خالية من أأي شلك من جاءت  وىل اشاكل الهتويل أأ لأ

نقاذ( ،رةم 657 برتدد  ()واقعة، حادث سقوطمن قبيل هو   مث مصطلح، مرة 453 برتدد يليه وصف )معلية اإ

 رتددت بشلك أأقل بكثري من سابقاهتا. فوصاف أأما ابيق الأ ، مرة 86)مأأساة، أأو حادث مأأساوي( برتدد 

شارة،  ىل جتدر الإ ات أأساسا مبس تجد ارتبطتيف الربامج اليت واكبت احلادثة مدت وصاف اليت اعت  الأ أأن اإ

نقاذ( ، حبيث ال تطورهحاومر  الواقعة  سقوطيف بداية مت اس تعامل أأوصاف من قبيل )حادث سقوط، ومعلية اإ

ر مت اعامتد فرباي 5و 4اليومني املواليني أأي يف وفرباير  3و 2التوارخي املوافقة ليويم يف الطفل يف البرئ أأي 

نقاذ يف معلية احلفر،  نه يتناسب مع ظرفية رشوع وتقدم فرق الإ نقاذ( لأ  9-8-7-6يف أأايم ووصف )معلية اإ

أيضا مت اس تعامل أأوصاف )الواقعة وحادث سقوط(فرباير  ي أأوصاف من شأأهنا الهتويل أأ  ،أ و يف جتنب اتم لأ

حيان اس تعامل أأوصاف مثل )فاجعةعىل املتلقي. بشلك سليب تضخمي احلادث، أأو التأأثري  ، جسل يف بعض الأ

عالمية للحادث.  مرة يف مجموع 23مصاب أأو صدمة( لكن بشلك اثنوي مل يتجاوز   أأايم املواكبة الإ

كرث تداول يف وصف احلادث  :16املبيان رمق   العبارات الأ

 
10اخلميس  9األربعاء  8الثالاثء  7اإلثنني  6األحد  5السبت  4اجلمعة  3اخلميس  2األربعاء 

2 3 11 8 20

6 18
21

41 14

191

7 10

32 123
105 215 199

146

340 227 15

فاجعة، مصاب أو صدمة أزمة، مأساة أو حادث مأساوي واقعة، أوحادث سقوط 
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، حادث القطاعني العام واخلاص، اعمتدت عىل أأوصاف من قبيل )واقعةمن  الك خدمات تربز املعاينة أأن

نقاذ( بشلك كبري  بشلك  ةابحلادثل الكثري من املوضوعية واملهنية ارتباطا ويه أأوصاف حتمتسقوط، أأو معلية اإ

 عام. 

كرث تداول يف وصف احلادث حسب القطاع :17املبيان رمق   العبارات الأ

 

  

أزمة، مأساة أو حادث مأساوي واقعة، أوحادث سقوط  فاجعة، مصاب أو صدمة

8%
41%

0,3%

10%
39%

2%

خاص عام
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 خالصات

o حلقة،  1416الطفل راين املرحوم لتغطية حادث معومية وخاصة عية برصية، مس خدمة  22 خصصت

  مجموع؛ساعة يف  308، ومدة زمنية فاقت ابرانجم 413و

o  104، ومدة زمنية للتغطية فاقت برانجما 202 ة منحلق 788املوضوع  معومية لهذاخدمات  10أأفردت 

 يف املائة؛ 34أأي ما يعادل  ساعات

o  203، ومدة زمنية للتغطية فاقت برانجما 211 مضن حلقة 628 يتكون من عرضا خدمة خاصة 12قدمت 

 ؛ يف املائة 66ا يعادل أأي م ساعات

o  ضافةتغطيات مبارشة، وأأخرى مسجةل، ال  أأمناط بث تراوحت بنياعمتدت جل اخلدمات عىل ىل  اإ اإ

 حمتوايت مبارشة وأأخرى مسجةل يف نفس الوقت؛ مزجت بني تغطيات 

o  ل فرباير املوافق لوفاة الطف 5يوم السبت الطفل راين جسل املرحوم  لتغطية حادثأأعىل جحم زمين

جاميل حلجم  من اجملموعيف املائة  24ساعة أأي ما يعادل  72 تفاق مبدة" وذكل "راين  ؛ التغطيةالإ

o  ذكل و الطفل "راين" املرحوم وضوع تطرقت ملفرباير رمقا كبريا من حيث عدد الربامج اليت  3حقق يوم

 برانجما؛  125 ـب

o  امج فل "راين" يف خمتلف الرب الطاملرحوم فرباير وصلت عدد احللقات اليت تناولت حادث  7يف اترخي

ىل   حلقة؛  255اإ

o  خبارية وذكل بنس بة  يف املائة، أأي ما يعادل 26طرح موضوع "الطفل راين" بكرثة يف النرشات الإ

نواع الربامج ساعة 79جحام زمنيا بأأزيد من   ؛ ابملقارنة مع ابيق أأ

o خدمات العمومية، فاميشلكت السلطات العمومية أأول مصدر للمعلومة يف ماكن احلادث ابلنس بة لل 

عالمية يف عني املاكن؛ اخلدمات اخلاصة اك ول املراسلني التابعني للمؤسسات الإ  ن مصدرها الأ

o  سات املواطنون،أأول املسامهني يف أأخذ اللكمة وحتليل جمرايت احلادثة مه ذة اجلامعيون يلهيم اخلرباء والأ

 يف جل اخلدمات؛ 

o  انث يف أأخذ اللكمة عىل مس توى مقاربة النوع جسلت مشاركة بنس بة  فامي اذلكور املائة،يف  18س بة ن الإ

 يف املائة؛  82

o  حصاء للمرحوم اابلنس بة للصور اليت مررت  صورة، مت فهيا اس تعامل 43لطفل راين يف البرئ، مت اإ

 ؛ مهنا 14الاحتياطات التقنية يف 

o  لعدد اا ضعيفا ابملقارنة مع طفال قارصا يف خمتلف اخلدمات، واذلي ميكن اعتباره رمق 20مت اس تجواب

جاميل  متدخل ومتدخةل؛  1130للمتدخلني اذلي قدر ب  الإ
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o  طفال قارصين،  44مت مترير طفال مباكن احلادث مرفقنيمهنم  39صورة يف مجموع اخلدمات لأ  صور لأ

طفال يف مشهد مشابه حلادث "راين" يف اس بانيا نقلت من م املتبقية  صور 5وبأأولياء أأمورمه،  ر نابلأ

  أأخرى دولية؛

o  خبار الت مت التعاطي مع الأ ضليلية خبار الزائفة يف جل اخلدمات من خالل فتح النقاش حول انتشار الأ

خبار تقدمي وكذكل ،يف هذه الظرفية احلساسة   املتلقي؛ للجمهور املوثوقة واملصادر الصحيحة الأ

o شلك عىل اكنت جملهامف  خمي،والتض الهتويل من خالية للحادثة اخلدمات جل قدمهتا اليت الأوصاف 

نقاذ(. معلية سقوط/حادث/ واقعة/) قبيل من مصطلحات   اإ
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 املالحق

 : اخلدمات موضوع التقرير1امللحق رمق 

 خاصة معومية اخلدمة

لتلفزية   اخلدمات ا

وىل؛  القناة الأ

مازيغية؛   القناة الأ

 قناة العيون؛

 القناة الثانية

 تيفي؛ 1اة ميديقن

 قناة شدى تيفي 

ذاعية   اخلدمات الإ

ذاعة الوطنية؛  الإ

مازيغية؛  ذاعة الأ  الإ

ذاعة الرابط ادلولية؛  اإ

 راديو دوزمي؛ 

ذاعة ميدي   1اإ

 

 

أصوات؛  ذاعة أ  اإ

 ميد راديو؛

م؛ ف اإ  شدى اإ

 هيت راديو؛ 

م؛ ف اإ م اإ ذاعات اإ  مجموعة اإ

ذاعات راديو بلوس؛   مجموعة اإ

 مدينة راديو؛ 

 اديو؛اكب ر 

ذاعة أأطلنتيك؛   اإ

 راديو مارس؛

ذاعة لوكس   اإ
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 مصادر اخلرب يف عني املاكن: تعريفات : 2امللحق رمق 

 . ، درك، عون سلطة، رشطةمنطقة ترابية دئالسلطات العمومية: قا

 مؤسسات رمسية: هيئات طبية، مسؤولني حكوميني، موظفني ابلقطاع العمويم. 

عاليم التابع خلدمة معينة واملتواجد للتغطية يف م  اكن احلادث.  مراسل يف عني املاكن: الصحافيون أأو الطامق الإ

لكرتونية، أأو مكتوبة.  عالمية سواء تلفزية، اإ  حصايف: خمتلف الصحافيني اذلي يش تغلون مبنابر اإ

نقاذ: املتخصصني يف معلية احلفر واخلرباء واملهندسني.   فريق الإ

ة احلفر بع معليالطفل راين يف القرية والوافدون من مدن أأخرى لتت  املرحوم ارضون يف ماكن احلادث: جرياناحل

 يف ماكن احلادث. 
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 العرض السمعي البرصي الشامل حلادث "الطفل راين": 3امللحق رمق 

 البث مدة احللقات عدد الربامج عدد اخلدمة

ذاعة أأصوا  26:12:09 61 22 تاإ

ذاعة أأطلنتيك  6:19:16 125 33 اإ

ذاعة الرابط ادلولية  2:26:06 60 17 اإ

م اإ ف  ذاعة شدى اإ  31:50:59 57 19 اإ

م اإ ف  م اإ اإ ذاعة   34:33:52 37 12 اإ

ذاعة ميدي   7:59:14 203 48 1اإ

مازيغية ذاعة الأ  11:20:37 73 29 الإ

ذاعة الوطنية  21:22:08 115 35 الإ

لقناة الأوىل  9:35:57 40 8 ا

لقناة الثانية  6:17:16 30 5 ا

 8:00:13 67 22 راديو بلوس

 6:57:51 131 33 راديو دوزمي

 0:32:50 5 3 راديو لوكس

 2:10:41 39 24 راديو مارس

 43:37:49 12 1 شدى تيفي

 0:40:03 7 2 قناة العيون اجلهوية

 2:27:48 15 3 قناة متازيغت

 5:24:25 34 10 اكب راديو

م اإ ف   8:33:27 32 17 مدينة اإ

 18:30:52 65 24 ميد راديو

 35:30:40 114 22 تيفي 1ميدي 

 18:07:37 94 24 هيت راديو

 308:31:50 1416 413 مجموع اخلدمات
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 أأشاكل املضامني: 4امللحق رمق 

 العدد أأشاكل املضامني

 128 ترصحي

 51 حوار

 591 خرب

 478 روبراتج

 94 فقرة

 54 مراسةل

 1396 اجملموع
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 حول حادثة الطفل راين  املتوصل هبا الشاكايت: 5امللحق رمق 

أة العليا لالتصال السمعي البرصي مبجموع  ن" من شاكية لها عالقة مبوضوع حادثة "الطفل راي 21توصلت الهيأ

 رب ومن خارج الوطن كذكل ويه اكلتايل: خمتلف مناطق املغ

 املدينة / ادلوةل موضوع الشاكية اترخي الشاكية

أخالقيات املهنة 2022فرباير  7  الرابط  نرش صور الطفل راين دايم الوجه دون احرتام الشعور العام، ومساءةل أ

 لبيضاء ادلار ا منع الصحافيني من زايرة عائةل الطفل املتويف "راين" 2022فرباير  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022فرباير  8

 

عالم من التواصل معهم  غري حمددة احرتام حزن أأرسة الطفل عىل وفاة ابهنم ومنع وسائل الإ

 فرنسا  الترصف حيال الصحافيني اذلين يزورون عائةل الطفل بعد وفاته ول حيرتمون حزهنم

عالم اليت تتاجر مبشاعر الناس يف أأدىن يقاف بعض وسائل الإ  الرابط   احرتام ملهنة الصحافةاإ

لواقعة من أأجل رفع نسب  انتقاد تعاطي الصحافيني مع قضية الطفل راين واس تغالهلم ل

 املشاهدة

 احملمدية 

يقاف تصوير وادلي الطفل راين   ادلار البيضاء  اإ

 فاس  التصدي لأشاكل العنف  

صور  طفل مبا فهيا نرش صورمه، ونرشاملضايقات اليت ميارسها بعض الصحافيني اجتاه أأرسة ال

 الطفل املتوىف. 

 الرابط 

ث  أ ثناء ماكملهتم مع جالةل املكل، وأ أ عالم لعائةل الطفل أ ناء تواجدمه انتقاد تصوير بعض وسائل الإ

ىل الكف عن مضايقة الأرس  ىل مزنهلم وادلعوة اإ ثناء رجوعهم اإ أ  ةابلفندق مبدينة الرابط وأ

 ادلار البيضاء 

يقاف الص حافيني اذلين يضايقون عائةل الطفل راين، واذلين يسيئون لصورة الصحافة اإ

 ابملغرب 

 ادلار البيضاء 

س ئةل اليت تطرح عىل أأرسة راين من قبل بعض املنابر وبعض الصحافيني  فرنسا  انتقاد طبيعة الأ

يقاف الصحافيني اذلين يضايقون أأرسة الطفل راين ىل اإ  فاس  ادلعوة اإ

ىل شارة اإ ام كاملضايقات اليت يتعرض لها أ ابء الطفل من طرف الصحافيني غري املهنيني  الإ

 جاء يف الرساةل

 فرنسا 

 الرابط  انهتاك احلياة اخلاصة للطفل راين 

نساني س ئةل دون املس توى علهيم حبثا عن البوز يف غياب الإ الولايت املتحدة  ةمضايقة عائةل الطفل وطرح أأ

مريكية   الأ

عالمية اجتاه أأرسة الطفل راين انتقاد ا  متارة  خلطوات غري املهنية من طرف املؤسسات الإ

أة لرتك الأرسة واحرتام حزهنا وعدم البحث عن نسب املشاهدة  فرنسا طلب تدخل الهيأ

عالم حلزن وبساطة وفقر أأرسة راين، والاس مترار يف مضايقهتم دون  اس تغالل وسائل الإ

 . اعتبار لوفاة طفلهم وحزهنم

 ادلار البيضاء 

 فرنسا  عدم احرتام بعض الأشخاص لأرسة الطفل املتوىف راين 

 ادلار البيضاء  وقف سلوك بعض املنابر الصحفية محلاية الأشخاص يف حاةل حزن 
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6امللحق رمق  اس امترة مجع املعطيات :   

 معطيات حول طبيعة التغطية

 

 هناية البث  بداية البث  امس الربانمج اترخي البث  نوع اخلدمة امس اخلدمة
مدة البث )للك مضمون 

 تناول املوضوع(

 نوعية الربانمج:  -1

خبارية برانمج  نرشة اإ

 حواري 

برانمج  تغطية مبارشة  برانمج خاص  نرشة خاصة  برانمج تفاعيل

 صبايح

 أ خر حدد 

 حتديد املضمون اذلي تناول املوضوع:  -2

 فقرة 

 روبورطاج

 تدخل / مداخةل 

 مراسةل 

 حوار 

 كيف تطرق الربانمج للموضوع:  -3

 لكيا 

 جزئيا

 ما يه نوع التغطية اليت اعمتدها الربانمج؟ -4

 برانمج مبارش 

 برانمج مسجل 

بقا  روبورطاجادلمج بني برانمج مبارش وفقرة أأو   معد مس 

 هل يتضمن الربانمج متدخلني؟  -5

 ل  نعم 

 جنس املتدخل؟ مايه صفات و  -6

ة  رجل  امرأأ

 صفة املتدخل   صفة املتدخةل 
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طفال القارصين يف التغطيات اخملصصة لهذا احلادث  مشاركة الأ

 هل مت اس تجواب أأطفال قارصين؟ -7

 ل نعم 

 

و الأس ئةل اليت طرحت عىل الطفل؟  -8  ما هو السؤال أأ

 كتابة سؤال الصحايف 

 كتابة جواب الطفل 

ثناء اس تجوابه؟هل اكن الطفل مرا -9 و الأب( أأ م أأ مره )الأ ولياء أأ  فقا بأأحد أأ

 نعم

 ل

 غري معين 

ذن لس تجواب الأطفال؟ -10 ىل أأخذ الإ شارة اإ  يف حاةل اس تجواب الأطفال هل مت متت الإ

 ل  نعم 

 هل مت مترير صور لأطفال قارصين يف احلادث؟ -11

 نعم 

 ل

 غري معين 

  هل ميكن تصنيف هذه الصور يف حال وجودها؟ -12

 صور خاصة ابخلدمة 

عالمية أأخرى  صور منقوةل عن منابر اإ

 صور منقوةل عن مواقع التواصل الاجامتعي 

 حدد-أ خر 

 وصف الصورة يف خانة املالحظات 
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نسانية واحلياة اخلاصة للطفل  احرتام الكرامة الإ

 هل تتضمن التغطية صور الطفل "راين"؟ -13

 نعم

 ل

 غري معين 

 شلك الصورة؟ هل ميكن حتديد -14

لبرئ )مع الاحتفاظ ابلصورة يف ملف خاص(  صورة عادية قبل وقوعه يف ا

 صورة داخل البرئ تظهر اخلدوش وادلم عىل وهجه )مع الاحتفاظ ابلصورة يف ملف خاص(

 صورة اكرياكتورية )رمس( )مع الاحتفاظ ابلصورة يف ملف خاص(

 اين" وطفل أ خر )الاحتفاظ ابلصورة يف حال وجودها(عند تقدمي صورة معينة هل مت اخللط بني الطفل "ر

 حدد-أ خر 

 غري معين

ىل حساس ية الصورة واختذت الاحتياطات  -15 شارة من طرف اخلدمة اإ هل عند نرش صورة صعبة التحمل متت الإ

 التقنية الالزمة؟

 غري معين  ل نعم

و احلياة اخلاصة -16 و معلومات حول املساس ابلكرامة أأ قوال أأ و عائلته؟  هل مت رصد أأ  للطفل أأ

 نعم

 ل

 يف حال نعم: تفريغ املضمون 

 

 الالزتام بأأخالقيات املهنة عند اس تقاء املعلومات وحتري املصداقية عند نرش اخلرب حول احلادثة

 ما هو الوصف اذلي مت تقدميه من طرف اخلدمة لواقعة الطفل "راين"؟ -17

أساة  حادثة  واقعة الطفل راين نقاذ مأ اإ  حدد-أ خر  حدث  معلية 

و الهتويل عند مواكبة احلادث؟ -18 اثرة أأ  هل متت مالحظة بعض مظاهر الإ

 نعم

 ل

 تفريغ املضمون  –يف حال نعم 

 ادث؟ما هو املصدر الرئييس للخدمات يف اس تقاء املعلومة وتقدميها للجمهور من خالل املراسلني يف ماكن احل -19

خل(  مؤسسات رمسية )رشطة، سلطات معومية، ... اإ

 باءأأط 

 حصافيون

نقاذ  رجال الإ

 املتخصصون يف احلفر
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 املشاركون يف معلية احلفر

نقاذ  املتطوعون يف معلية الإ

 احلارضون يف ماكن احلادث

 حدد -أ خر 

 هل متت حماربة الأخبار الزائفة يف الربامج اليت قامت بتغطية حادثة الطفل؟ -20

 ل نعم

 زائفة يف هذه الربامج؟كيف متت حماربة أأو التعاطي مع الأخبار ال -21

عالن عن اخلرب الزائف وتقدمي اخلرب الصحيح  الإ

ىل مصدر اخلرب الصحيح شارة اإ  الإ

لتفاعل مع البالغات الصادرة عن املؤسسات اليت تنظم همنة الصحافة  ا

خبار الزائفة وانتشارها يف هذه الظرفية  مناقشة موضوع الأ

 أ خر )حدد(
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 بيانيةالرسوم ال  فهرس

 

 7 ...................................................................... املدة الزمنية ابلنس بة املئوية اخملصصة حلادث الطفل يف لك خدمة :1املبيان رمق 

شاكل بث التغطيات ابملدة الزمنية والنس بة :2املبيان رمق   11 ................................................................................ املئوية أأ

لقطاعني العمويم واخلاص :3املبيان رمق  شاكل بث التغطيات ابملدة الزمنية حسب ا  11 ............................................................... أأ

لقطاعني العام واخلاصاملدة الزمنية اخملصصة حل :4املبيان رمق   13 .................................................................. ادثة الطفل حسب ا

ذاعية والتلفزية :5املبيان رمق  لطفل بني اخلدمات الإ  14 .......................................................... املدة الزمنية اخملصصة لتغطية حادثة ا

 15 .......................................................................................... املدة العامة للتغطية حسب نوع الربانمح :6املبيان رمق 

 16 ....................................................... (2022تطور التغطية ابلأايم حسب املدة الزمنية والنس بة املئوية )شهر فرباير  :7املبيان رمق 

 18 .......................................................................... مصادر اخلرب يف ماكن احلادثة حسب املؤسسات والفاعلني :8املبيان رمق 

 19 ................................................................................ مصادر اخلرب يف ماكن احلادث حسب طبيعة اخلدمة :9املبيان رمق 

لتغطيات حبسب صفات املتدخلني :10املبيان رمق   21 ......................................................... توزيع عدد املداخالت املدرجة يف مجموع ا

لعمومية واخلاصة :11املبيان رمق   22 .............................................................................. توزيع عدد املتدخلني بني اخلدمات ا

 24 ............................................................................................ توزيع عدد املداخالت حسب اجلنس :12املبيان رمق 

لقارصين املس تجوبني يف لك خدمة :13املبيان رمق  طفال ا  28 ................................................................................. عدد الأ

ئفة حسب طبيعة اخلدمة :14املبيان رمق  خبار الزا لتعاطي السمعي البرصي مع الأ  31 ................................................................. ا

ئفة حسب نوع اخلدمة :15املبيان رمق  خبار الزا لتعاطي السمعي البرصي مع الأ  31 .................................................................... ا

كرث تداول يف وصف احلادث :16املبيان رمق   32 ......................................................................................... العبارات الأ

لقطاع :17املبيان رمق  كرث تداول يف وصف احلادث حسب ا  33 ...........................................................................العبارات الأ
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 اجلداول  فهرس

 8 ......................................................................."راين الطفل" حلادث املواكب العمويم البرصي السمعي العرض:  1رمق اجلدول

 10 ......................................................................"راين الطفل" حلادث املواكب اخلاص البرصي السمعي العرض:  2رمق اجلدول

 17 ....................................................................... واحللقات الربامج عدد حسب اخلدمات لك يف التغطية تطور:  3رمق اجلدول

 20 ............................................................................... الربانمج نوعية حسب احلادث ماكن يف اخلرب مصادر:  4رمق اجلدول

نواع حبسب املداخالت عدد توزيع:  5رمق اجلدول  23 ...................................................................................... الربانمج أأ

لتلفزية اخلدمات يف املمررة "راين" الطفل صور وطبيعة عدد:  6رمق اجلدول  26 ...................................................................... ا

طفال اس تجواب حالت:  7رمق اجلدول لقارصين الأ شارة مع ا و الإ ىل عدهما أأ خذ اإ ذن أأ  29 ............................................................ الإ

طفال صور مصادر:  8رمق اجلدول  29 ............................................................................... البرصية سمعيةال  اخلدمات يف الأ
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