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 حول برامج موضوع الجريمة في القنوات العموميةمدخل 
بصري وهي حترص على حث متعهدي احلقل السمعي البصري على منذ إحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي ال

االنضباط للمقتضيات القانونية يف تقدميهم ملختلف الربامج السمعية البصرية، حاثة إياهم على مراعاة قيم حقوق 
ة الرباءة اإلنسان واحلريات العامة، ويف مقدمتها عدم املس بالكرامة اإلنسانية ومحاية احلياة اخلاصة واحلرص على قرين

 وتفادي مظاهر التحريض على العنصرية والكراهية والعنف.

وعملت اهليئة العليا على ضبط وتقنني قطاع االتصال السمعي البصري، وفقا ملا بني يديها من ترسانة قانونية، حيث 
واخلاص.  من خالهلا وافقت وصادقت على ضوابط تنظيمية وأخالقية يف دفاتر حتمالت متعهدي القطاعني العمومي

أن مثة فراغا قانونيا أو تنظيميا يف جمال ما، سارع إىل ملء ذلك لالتصال السمعي البصري وكلما بدا للمجلس األعلى 
بالضوابط املناسبة، كما كان الشأن مثال بالنسبة ملبادرة اجمللس األعلى حول الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا 

 من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية. تعلقة بتغطية املساطر القضائيةصداره للتوصية املبإ 5002سنة 

بدوره يف الرفع من شأن القيم احلقوقية واألخالقية اليت تفرض اليوم املزيد من التحصني جملال  5022ولقد ساهم دستور 
يف سياق اإلقبال  -يئة العليا حقوق اإلنسان يف خمتلف مناحي احلياة، مبا فيها اجملال اإلعالمي، مما سارعت معه اهل

إىل إعذار وتنبيه املتعهدين يف بداية األمر ملراعاة تلك القيم احلقوقية، بل  -املتزايد على مشاهدة وتتبع برامج اجلرمية 
فرض ما يلزم من جزاءات مناسبة، وذلك تبعا لطبيعة املخالفات، تراوحت بني لفت انتباه وإنذار املتعهدين، مثال 

صدى إجيايب، ، مما كان له 5021ماي  21ارات الصادرة يف حق القنوات التلفزية العمومية الثالث، يف ذلك اإلنذ
دفع ببعض املتعهدين إىل إيقاف هذا النوع من الربامج بشكل مؤقت، من أجل إخراجه يف شكل جديد، وبالبعض 

 خالقية املنظمة هلذه الربامج. اآلخر إىل مراجعة شكل ومضمون الربنامج، التزاما من اجلميع بالضوابط األ

وبعد استصدارها لتقارير موضوعاتية نوعية يف ويف سياق ضبط اهليئة العليا لإلعالم العمومي واخلاص لربامج اجلرمية، 
املوضوع، وعلى ضوء جمموعة من الشكايات اليت توصلت هبا من أفراد وهيئات ومؤسسات وطنية، إضافة إىل طلب 

الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا بوسائل ، يف شأن 5022يونيو  6يس احلكومة يف رأي استشاري من طرف رئ
االتصال السمعي البصري؛ دون إغفال ما أثاره املوضوع من انشغال من طرف الرأي العام الوطين، تصدر اهليئة العليا 

يت، والذي يتضمن بني دفتيه كل من الرأي هذا التقرير املوضوعا -من موقعها املؤسسايت ووفق اختصاصاهتا انطالقا  -
االستشاري املوجه إىل رئيس احلكومة يف موضوع برامج اجلرمية، وكذا الدراسة اليت أجنزهتا اهليئة العليا هبذا الصدد؛ 
مشفوعة بعدد من املعطيات واإلحصائيات والتحليالت املرتبطة بكل قناة على حدة، مع إبداء ما يلزم من توصيات 

يف بلورة اإلشكاليات احمليطة مبوضوع العالقة املمكنة بني العرض السمعي البصري  ضوع، إسهاما من اهليئة العليايف املو 
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والظاهرة اإلجرامية، يف إطار احرتام مبدأ حرية املتعهدين، كمرتكز يقوم عليه االتصال السمعي البصري، يف إطار 
 ضوابط دستورية وقانونية حمددة .

  4102 أبريل  42 الرباط،
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 تقديم

راجت تلك األخبار ، سواء فضول واهتمام الرأي العام تغرياجلرائم من بني املواضيع اليت  قصصو تعترب أخبار 
أو راجت شفهيا عن طريق روايات  ،والقصص عن طريق وسائل اإلعالم المقروءة منها أو السمعية البصرية

اإلثارة يف أخبار اجلرائم عن اإلثارة يف  وتتميز، جتمعاألفراد أو عن طريق اإلشاعات التي تنتشر في أوساط الم
بعض الجرائم  إنبل  ،وقوعها حبداثةترتبط فقط ال ...( بكوهنا الفنية، بعض أصناف األخبار األخرى )الرياضية

قوم اص من الربامج التلفزيونية )وحىت اإلذاعية( اليت تخ ذلك ظهور نوع ومرد   .أصبحت مادة للتداول اإلعالمي
 . طرق تنفيذها بالصوت والصورةوقائع اجلرائم وبسرد تفاصيلها و  تشخيصادة بإع

"برامج تشخيص وقائع اجلرائم" أو "برامج ب عليها يصطلحو اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا  ومن خصائص الربامج
 مجهورري يسري من اهتمام جزء غ أهنا تعتمد على بناء درامي جعلها قادرة على استقطاب، "متثيل اجلرميةإعادة 

من املشاهد العادي وصوال إىل تتضمن العديد من العناصر اليت قد تثري اهتمام املشاهدين ابتداء  كما أهنا .املشاهدين
 تتبع املتخصص، مرورا بالنقاد. امل

تمع خصوصيتها وانعكاساهتا احملتملة على اجمل موضوع مقاالت صحافية تناولت ،يف مناسبات عد ةالربامج هذه  كانت
موضوع إن االهتمام بهذا النوع من البرامج بلغ صداه إلى البرلمان إذ كان بل  ؛وباألخص على اجلمهور الناشئ

 . 1سؤال شفوى في مجلس النواب

وسبق للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري أن توصلت بشكايات من مواطنين وهيآت مدنية ومؤسسات 
 اس حبقوقهم املرتبطة أساسا بقرينة الرباءة وباحلق يف سرية اهلوية.يتظلم فيها أصحاهبا من املس، رسمية

المساهمة في  ع املعطيات املرتبطة هبا وحماولةاول هذا التقرير مقاربة هذا النوع من الربامج بتجميحيوبناء على ذلك 
 عليها في دفاترالمنصوص لمقتضيات القانونية اتسليط الضوء على أهم اإلشكاالت التي تثار حولها من منظور 

                                                           
 على السيد ويير االتصال يف إطار جلسة األسئلة الشفوية األسبوعية للمجلس حول دور طرح فريق االستقالل للوحدة والتعادلية مبجلس النواب سؤاال:  1

ويف التعقيب على  26624652 إىل الساعة 26625650، من الساعة  05/00/5025يوم  برامج وسائل اإلعالم يف الرتبية على القيم ومحاية اجلمهور الناشئ
 .26624652إىل  26622620 لساعةارنامج أخطر اجملرمني يف القناة الثانية من جواب السيد الويير أثار النائب االستقاليل ب
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الفصل بني  اإلشارة إىل ،ومحاية اجلمهور الناشئ العنف مشاهد، املساطر القضائيةالكرامة اإلنسانية، ) التحمالت
 ..(.إعادة التمثيل والوقائع احلقيقية

  اإلشكالية العامة 
اليت يندرج يف الضوابط ل يف جمملها حو تتمحور جمموعة من األسئلة،  اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج التطرح 

والكرامة اإلنسانية من جهة، وضوابط تغطية المساطر القضائية من جهة  حرمة الحياة الخاصةاحرتام إطارها 
اليت ربامج الهذه العناصر أكسبت  .باإلضافة إلى مدى إعمال اآلليات المعتمدة لحماية الجمهور الناشئ ،ثانية

وهي  ،قنوات عموميةخاصة وأن األمر يتعلق ب ،ستوجب إخضاعها للدراسةمهية تأتتخذ من اجلرمية موضوعا هلا 
ملزمة أي أهنا  يف عرضها ملنطق اخلدمة العمومية، ختضعاليت  ،3 يفيت 2 ميديقناة والقناة الثانية و  2القناة األوىل

الترفيه، و  بية والتثقيفباالستجابة لحاجيات جمهور المشاهدين بجميع فئاتهم في ما يخص اإلعالم والتر 
 .التعاقدية واألخالقيةالقانونية و ومؤطرة بااللتزامات 

 ومنهج التقرير  مادة
، وذلك بغية التوفيق بني الوترية 5021سنة  خالل، تحديد مادة التقرير في اثنتي عشر حلقة من كل برنامجمت 

"أخطر /أسبوعي،مسرح الجريمة"" /أسبوعي،"مداولة"املختلفة لبث هذه الربامج يف القنوات الثالث، )
وأيضا اثنيت عشر حلقة  "أخطر المجرمين"وبناءا عليه مت اختيار االثنيت عشر حلقة من  برنامج  /شهري(.المجرمين"

)انظر  .(Semaine glissante)باعتماد طريقة األسبوع املنساب  "مسرح الجريمة"وبرنامج  "مداولة"من برنامج 
 (2قم جدول احللقات اليت مت تتبعها يف امللحق ر 

وتدرجها  هذه البرامج ضمن قائمة البرامج ذات الحساسية المرتفعةجيب التذكري بأن املديرية العامة تضع و 
 .حد بنود دفاتر التحمالتباستمرار ضمن خمططات التتبع وتنجز التقارير خبصوصها يف حالة تسجيل خرق واضح أل

خارج ، الثالثيف القنوات تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا اليت لربامج لعملية مسح كمية وصفية على  سيعتمد التقريرو 
 . قناة متاييغت اليت مل تبث هذا النوع من الربامج خالل فرتة الدراسة

  أهداف التقرير 
 يهدف هذا التقرير إىل:

                                                           
 يشار إىل أن قناة متاييغت ال تبث أي برنامج من هذا النوع. - 2
 يت يف. 1، قبل تغيري الوضع القانوين لقناة ميدي 2011اعتمد التقرير على الربامج املبثوثة سنة  - 3
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  ؛اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج الهبا  تقدماإلعالمية اليت  األجناسالتعرف على 

  للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية  اليت تتخذ اجلرمية موضوعا هلاربامج الام الوقوف على مدى احرت
 وذلك من خالل املعايري التالية: ، ذات الصلة

   القضائية؛ قواعد تغطية املساطراحرتام 

  ؛احرتام الكرامة اإلنسانية  

  سرية هوية املعنيني؛ 

   اخلاصة؛حرمة احلياة احرتام  

  لعنف وااللتزام بضوابط استعمال نظام الشارات؛تفادي مشاهد ا 

  ؛متييز مشاهد إعادة التشخيص )التمثيل( عن الوقائع احلقيقة 

 .محاية اجلمهور الناشئ 
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 السياق العام
عا هلا باهتمام اجلمهور وبنقاش واسع على أعمدة الصحافة الوطنية و تستأثر الربامج اليت تتخذ من اجلرائم موض

س النقاش العام الذي تثريه الصحافة اختالفا يف تأويل وظائف وأهداف تأثري هذا النوع من الربامج املكتوبة، ويعك
 شكايات توصلت هبا اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري.عد ة . كما أن هذه الربامج كانت موضوع على املتلقي

جراءات املرتبطة مبجموعة من اإل، واكبتهو  خاصاتمام اه ذا النوع من الربامجيف إطار مهامها، ه ،أولت اهليأة العلياوقد 
املساطر  دراسةتدقيق وتطوير آليات التتبع و  وخاصةمشلت اجلوانب القانونية والتنظيمية والتقنية  مبوضوع التقنني

تدقيق يات و ليات التصدي التلقائي ومعاجلة الشكاآوتفعيل وتعزيز القانونية والتنظيمية املرتبطة هبذا النوع من الربامج، 
 يف خمتلف حمطات مراجعة دفاتر حتمالت املتعهدين سواء منهم العموميني أو اخلواص.القانونية  املرجعيات

 من بني مهامهاة الرباءة واليت ينباإلضافة إىل ذلك أنشأت اهليأة العليا جلنة مكلفة مبوضوع احرتام املساطر القضائية وقر 
 هذا النوع من الربامج.  ةدارس

، توصية متعلقة 5002 يوليو 50سبق أن أصدرت بتاريخ اإلشارة إىل أن اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري وجتدر 
سائل مبراعاة املبادئ هذه الو من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية، أوصت فيها  بتغطية املساطر القضائية

خصوصا مبدأ ، وحرمة احلياة اخلاصة علقة بكرامة اإلنسانواملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة العادلة واملت
و اجتناب التعليق الذي  قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع

من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقالليته وااللتزام بأخالقيات وآداب مهنة الصحافة، 
 .بصفة نهائية أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبث فيها وخصوصا
اجتهادا مرجعيا حدد فيه عددا من  -221311و-1311 22و 1310-21رقم  اهليأة العليا قرارات تكما شكل

املتعلقة بتغطية املساطر  االختالالت اليت تشوب عمل خدمات االتصال السمعي البصري متس احرتام املبادئ والقواعد
 القضائية وخصوصا قرينة الرباءة.

 

 التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها برامج الالشكايات ضد  .1
توصلت اهليأة بالعديد من الشكايات من مواطنني اعتربوا بعض حلقات هذه الربامج متس هبم بشكل مباشر، من 

 حيث الكشف عن هويتهم أو عدم احرتام قرينة الرباءة.
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املندوبية العامة  ومن ويارة العدل واحلرياتو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  طرف اهليأة بشكايات منكما توصلت 
مل تكن سوى رسائل موجهة من مواطنني يتظلمون من هذه  إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ومن ويارة االتصال، اليت
 .دة جهاتالربامج. وغالبا ما تكون نفس الرسالة منقولة من طرف ع

منها سبع شكايات ضد برنامج  مثان شكاياتا جمموعه مب 5021ويف هذا السياق توصلت اهليأة العليا خالل سنة 
مل  ، فيماوشكاية واحدة ضد برنامج أخطر اجملرمني على القناة الثانية يت يف 2"مسرح اجلرمية" الذي بثته قناة ميدي

  .املعنية بالدراسةخالل السنة  ،القناة األوىل تبثهالذي أة بأي شكاية ضد برنامج "مداولة" تتوصل اهلي

 تيت يف، مهم  2قناة ميدي  على "مسرح الجريمة"كانت موجهة ضد برنامج اليت  ويالحظ أن أغلب الشكايات 
  .الحلقات التي تناولت العمليات اإلرهابية التي شهدها المغربباألساس 

 جريمة موضوعا لهاالتي تتخذ من البرامج ال مع الصحافة تعامل .2
واليت ميكن حصرها يف ثالثة  ،اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج التطرقت العديد من املقاالت الصحفية لظاهرة 

 أصناف: 

 مقاالت تناولت إعادة متثيل اجلرمية مبناقشة هذه الظاهرة ككل؛ 

 وذلك يف سياقات خمتلفة؛ مج،مقاالت تناولت بعض اإلشكاليات اليت تطرحها حلقات معينة من هذه الربا 

 .مقاالت تطرقت للحلقات اليت عرضت قضايا اإلرهاب وما تبعها من سجال 

، فقد تطرقت للظاهرة 4من منظور مشويل اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج البالنسبة للمقاالت اليت ناقشت  - 1
ية من الربامج، وربطت ذلك بانعكاساهتا من جوانب أخالقية وقانونية، حيث طرحت إشكالية جدوى هذه النوع

اجملتمعية السلبية، وخصوصا على اجلمهور الناشئ، حيث اعتربت بعض املقاالت أن هذه الربامج وسيلة لتعليم اجلرمية 
بل إن بعض املقاالت نقلت السجال املتعلق هبذه الربامج بني ويير االتصال، من جهة ومنتجي هذه  والتطبيع معها.

 حول نفس املوضوع. 5جهة أخرى. ونقلت كذلك مداوالت ونقاشات الربملان الربامج من

                                                           
  ، امللف األسبوعي: "برامج اإلجرام باإلعالم، معاجلة للظاهرة أم حتريض عليها".5022ماي  52-51بتاريخ  "التجديد"جريدة   4

 7 انظر امللحق رقم
 مدرسة لإلجرام". "أخطر المجرمين"، مقال بعنوان: "مجعية حقوق املشاهد تعترب 5025يونيو  02بتاريخ  "أخبار اليوم"جريدة 
 7 انظر الملحق رقم قال بعنوان: "اإلعالم العمومي يساهم يف متجيد اإلجرام".، م5022أبريل  52بتاريخ  "العلم"جريدة 

  7 انظر الملحق رقم النواب".يف جملس  ""أخطر المجرمين، مقال بعنوان: 5025يونيو  06بتاريخ  "األحداث المغربية"جريدة   5
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فإن األمر يتمحور حول  من خالل بعض حلقات الربامج املعنية،  6بالنسبة للمقاالت اليت تطرقت حلاالت معينة - 2
رق مقتضيات تغطية املساطر احلياة اخلاصة أو مت فيها خحرمة  اجلرائم اليت متت إعادة متثيل وقائعها واليت مل حترتم فيها

 القضائية وغريها من االلتزامات القانونية.       

، فقد قامت 7يف عالقتها بقضايا اإلرهاباليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا ربامج للبالنسبة للمقاالت اليت تطرقت  - 3
 مث رأي املسؤولني عن هذه الربامج من جهة ثانية.  بنقل رأي املتضررين من جهة،

 نسب المشاهدة  .3
 ظلتاألخرية  هذه ن، إال أوحد هتا وسائل اإلعالم املكتوبة هلذا النوع من الربامج هاوجهت اليت االنتقادات كثرة ورغم

برامج إعادة  وضعت" واليت مرتي مروك"ل املشاهدة قياس نتائج تؤكدهوهو ما  ،من املشاهدين اواسع امجهور  تستقطب
 األكثرالعشر األوائل  الربامج الئحةضمن  5021سنة  خالل( المجرمين" ر"أخطو اولة"مد") اجلرمية تشخيص

   .متابعة من طرف اجلمهور املغريب

برنامجي "مداولة" على القناة األولى  أن ،الصادرة عن "مروك ميرتي" 8تبني املعطيات الواردة يف نتائج املشاهدة
وما، نسب مشاهدة عالية، قد تصل في بعض وبرنامج "أخطر المجرمين" على القناة الثانية يحصدان، عم

 عنوان، اليت محلت "أخطر المجرمين"من برنامج  5021غشت  05  حلقة) في المائة 21الحلقات إلى حدود 

 حتت عنوان "قضايا جنائية"(.  "مداولة"من برنامج  5021شتنرب  55يف املائة )حلقة  12"جمزرة شارع الكفاح"(، و

ف من بني الربامج العشرة األوائل يصن   "أخطر المجرمين"أن برنامج  ،5021 سنة ، برسموتبني نتائج نسب املشاهدة
(Top Ten)  وسجلت. ("مختفون" وبعد برنامج "رشيد شو"قبل برنامج ) املرتبة السابعةيف القناة الثانية، إذ حيتل 

 يف املائة )أربعة 44حيث بلغت نسبة  ،52624612على الساعة  5021مارس  56أعلى نسبة مشاهدة يف حلقة 
 (.مشاهد ألف 526و ماليني

                                                           
 .يف" يت 2 ظر يقاضي قناة ميدي، مقال بعنوان: "مول النظا5025أكتوبر  01بتاريخ  "أخبار اليوم"جريدة   6

بعد صدور حكم ابتدائي باإلعدام يف  يف يت 2، مقال بعنوان: "حمام مبكناس يسجل شكاية ضد قناة ميدي 5021أبريل  05بتاريخ  "رسالة األمة"جريدة 
   7 انظر الملحق رقمحق املتهم". 

 .يف" يت 1 "حتية لقناة ميدي ، مقال بعنوان:5021أبريل  04بتاريخ  "األحداث المغربية"جريدة   7
  7 انظر الملحق رقم. تيفي" 2، مقال بعنوان: "عائالت معتقلي أركانة يعتزمون مقاضاة ميدي 5021أبريل  20بتاريخ  "أخبار اليوم" جريدة

 2ال القناة األوىل والثانية، أما ميدي النتائج ال هتم إ . 5الملحق رقم ، يف 5021تفاصيل نتائج نسب املشاهدة، الصادرة عن "مروك مرتي" برسم سنة :  8
 يت يف فإهنا ال ختضع لقياس املشاهدة.
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 4102 القناة الثانية خالل سنة على أعلى نسب المشاهدة

األوىل مت تصنيفه هو اآلخر من بني الربامج العشرة األوائل من القناة على  "مداولة"ويبني نفس املصدر أن برنامج 
املرتبة الثالثة بعد "األخبار بالعربية" وقبل برنامج  ، وذلك يفعلى هذه القناة 5021حيث نسب املشاهدة برسم سنة 

حيث وصلت  ،52624612على الساعة  5021 فرباير 52أعلى نسبة مشاهدة يف حلقة سجلت و  "كوميديا شو"
  .(شاهدألف م 566و يف املائة )ثالثة ماليني 12 نسبة
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 أعلى نسب المشاهدة على القناة األولى خالل سنة 4102

 

حقق نسب  ،5021 سنة خالل القناة الثانية،على  "أخطر المجرمين""مروك مرتي" أن برنامج  تبني معطيات
يوليوي  02يف املائة يف حلقة  52 نسبةو ، 5021غشت  05املائة يف حلقة  18 نسبةبني  تراوحت ،مشاهدة غري ثابتة

نسب املشاهدة من حلقة إىل  حتتراو األوىل حيث القناة على  "مداولة"لى برنامج ونفس املالحظة تنطبق ع. 5021
 .5021 تنربش 55يف املائة يف حلقة  15و  5021نونرب  01يف املائة يف حلقة  52أخرى بني نسبة 

4102 برنامج "أخطر المجرمين" على القناة الثانية خالل سنةتطور نسب المشاهدة ل
9 

 

                                                           
 .5021 سنة من األوىل أشهر الثالثة خالل واحدة حلقة سوى بث يتم مل - 9
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 تطور نسب المشاهدة لبرنامج "مداولة" على القناة األولى خالل سنة 4102

 

سنة( يشاهدون برنامج  22و  2يف املائة من اجلمهور الناشئ )بني  24تفيد املعطيات الصادرة عن نفس املصدر أن 
سنة. أما بالنسبة إىل  52و  22يف املائة من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  50"أخطر اجملرمني"، فيما يشاهده 

 50تصل إىل نسبة سنة،  22و  2تابعونه، والذين تنحصر أعمارهم بني برنامج "مداولة"، فإن نسبة األطفال الذين ي

 يف املائة من املشاهدين الذين يتابعون الربنامج.

في المائة من جمهور برنامج "أخطر  24وتبني املعطيات املتعلقة بنسب املشاهدة حبسب املستوى التعليمي أن 
نسبة مجهور الربنامج من أصحاب الشهادات املتوسطة  تبلغما في ،المجرمين" هم أشخاص بدون شهادات تعليمية

 يف املائة فقط ممن يشاهدونه حيملون شهادات عليا. 4يف املائة، و  10
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 -I  الجريمة موضوعا لهامن معطيات عامة حول البرامج التي تتخذ  

 معطيات إحصائية .1

أي ما  الواحدةيف احللقة دقيقة  21مبعدل  5021خالل سنة  "مداولة"حلقة من برنامج  10 األوىلالقناة  بثت 
 .ونصف بث سنويساعة  56جمموعه 

أي للحلقة الواحدة دقيقة  21مبعدل  5021سنة  "أخطر اجملرمني"حلقة من برنامج  25من جهتها بثت القناة الثانية 
 .سنويساعة بث  22ما جمموعه 

يف احللقة دقيقة  22مبعدل  ،5021خالل سنة اجلرمية  "نامج مسرحبر "حلقة من  22فقد بثت  يت يف 2أما ميدي
 .سنوي ساعة بث 12أي ما يناهز  الواحدة

 مجموع البث السنوي معدل الحلقة الواحدة عدد الحلقات اسم البرنامج القناة
على مجموع  المئويةنسبة ال

 10البث

 في المائة 0.1 80:10:02 00:01:30 10 "مداولة" األولى

"أخطر  الثانية
 في المائة 0.3 30:28:11 00:01:11 25 المجرمين"

تي  1ميدي 
 في

"مسرح 
  في المائة 0.0  10:00:03 00:03:31 22 الجريمة"

 التي تتخذ من الجريمة موضوعا لهابرامج الداللة عناوين  .0

ىل تبث ألو لقناة ابرناجما واحدا من هذا النوع من الربامج. فا ثالثتبث كل قناة من القنوات التلفزيونية املغربية ال
. وباستثناء عنوان "مسرح الجريمة"يت يف تبث  2ميدي قناة و  "أخطر المجرمين" تبث الثانيةالقناة ، و "مداولة"

األوىل، والذي له خصوصيته كما سنرى فيما بعد، فإن قراءة يف داللة العنوانني اآلخرين  لقناةالربنامج الذي تقدمه ا
اجلدولني  من بنيتي ، كمااإلدانة املسبقةتفيد وبلجيكية، ثها قنوات فرنسية مقارنة مع عناوين برامج من نفس الطبيعة تب

 التاليني:
                                                           

 بناء على الشبكة املرجعية لكل قناة. - 10
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 البرامج الثالثة التي تبثها القنوات الوطنية
 مالحظات داللة اإلسم اسم البرنامج القناة

 "مداولة" القناة األولى
املرحلة ما قبل النهائية لقضية 

معروضة أمام القضاء وهي 
 .تتميز بالسرية

مل يتم متثيل أية مداولة يف حلقات الربنامج بل تتم 
، وهي اإلشارة إليها من طرف مقدمة الربنامج

 قاضية.

إدانة للمعين بالقضية ووصفه  "أخطر المجرمين" القناة الثانية
 .أحد أطراف القضيةعلى  إصدار حكم مسبق . ريباخلط

وضوع مكان وقوع الفعل م "مسرح الجريمة" تي في 0قناة ميدي 
 القضية.

من خالل العنوان يفرتض بالضرورة إدانة أحد 
  املسرحية. شخوص

 بعض برامج قنوات فرنسية وبلجيكية إلعادة تمثيل الجريمة
 مضمون البرنامج داللة اإلسم اسم البرنامج القناة

France 2 

« Faites 
entrer 
l’accusé » 

استعمال كلمة "متهم"  
كمصطلح قانوين ال يفيد 

 نة.اإلدا

إعادة فتح التحقيق يف أكرب القضايا اإلجرامية 
.الفرنسية  

France 2 
« Non 

élucidé » 

ال حيمل أي داللة تربئ أو 
 تدين أطراف القضية.

صل التحقيق يف أكرب القضايا وامللفات اليت مل يتو 
.التحقيق البوليسي والقضاء ملرتكبيها  

France 3 « Faits divers, 

le mag » 

العنوان ال حيمل أي داللة 
تربئ أو تدين أطراف 

 القضية.

داث برنامج اإلخبار والتحقيق البوليسي يف أح
.وقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام  

M6 

« Secrets 

d'actualité » 

 

العنوان ال حيمل أي داللة 
تربئ أو تدين أطراف 

 القضية.

هزت الرأي إعادة فتح التحقيق يف أكرب القضايا اليت 
.العام خصوصا منها السياسية  

D8 
« Présumé 

Innocent » 
.برنامج يتناول وقائع جنائية عنوان حيرتم قرينة الرباءة.  

RTBF 
 بلجيكا

« Devoir 
d’enquête » 

العنوان ال حيمل أي داللة 
تربئ أو تدين أطراف 

 القضية.

برنامج التحقيق الصحايف يف قضايا وصلت إىل 
.القضاء  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A9lucid%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A9lucid%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faits_divers,_le_mag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faits_divers,_le_mag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secrets_d%27actualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secrets_d%27actualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sum%C3%A9_Innocent_(%C3%A9mission)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sum%C3%A9_Innocent_(%C3%A9mission)
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  التي تتخذ من الجريمة موضوعا لهابرامج الأشكال تقديم  .2

كل برنامج على حدة وتركيبة   اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج اليف هذه الفقرة سنتوقف عند أشكال تقدمي 
 ملعرفة مكوناته كمنتوج تلفزيوين يتناول موضوعا حمددا هو موضوع اجلرمية.

 برنامج "مداولة" على القناة األولى 
ته، القاضية رشيدة أحفوظ، اليت تعر ف باجلرمية موضوع احللقة. ويلي هذا التقدمي فقرة  يقدم الربنامج من طرف معدم

وال يستعين هذا املرتبطة هبا، باإلضافة إىل متثيل احملاكمة وعمل ضباط الشرطة القضائية،  إعادة متثيل اجلرمية والوقائع
وبعد انتهاء فقرة  .البرنامج بأي ضيوف لهم عالقة بالموضوع أو متدخلين أو خبراء للتعليق على موضوع الحلقة

  بتالوة منطوق احلكم لتنتهي احللقة. ة الربنامجإعادة التمثيل، تقوم معد  

ة الربنامج، القاضية رشيدة أحفوظ، تقدمي الربنامج يف بداية احللقة، قبل أن تظهر يف تتوىل معد  قديم البرنامج: ت
، مث يف هناية احللقة حيث تقوم بتقدمي القانونية املتعلقة بالقضية املطروحةوسطها جمددا لتقدمي بعض الشروحات 

 مضمون احلكم يف القضية املعروضة. 
يتم تمثيلها يقوم الربنامج بإعادة تشخيص وقائع اجلرمية واألحداث املوايية هلا، حيث وقائع: إعادة تشخيص ال

من زمن كل حلقة، مما يجعل البرنامج أقرب إلى العمل  %49بواسطة ممثلين محترفين. ويشغل هذا الجزء 
 الدرامي.

 مل تتضمن أي من حلقات الربنامج مشاهد حقيقية.: 11بث المشاهد الحقيقية
 .أي ضيوف "مداولة" يستضيف برنامجال  ،عكس األمر يف الربناجمني اآلخرينخالت ضيوف البرنامج: تد

املدة املخصصة إلعادة متثيل الوقائع تشغل اجلزء األهم من يمن احللقات، بينما ال تشكل فقريت تقدمي يبني التتبع أن 
اإلشارة إىل أن املوقع الرمسي للقناة يصف  وجتدر القضية ومنطوق احلكم الصادر يف القضية سوى يمن جد بسيط.

 الربنامج بكونه "يهدف إىل حتسيس املواطنني بالقضايا العامة اليت يرتافع بشأهنا أمام احملاكم".

                                                           
ة إىل مشاهد إعادة متثيل اجلرمية اليت تقوم هبا الشرطة القضائية.يقصد باملشاهد احلقيقية ما مل يتم إعداده من طرف الربنامج، كما هو احلال بالنسب 11 



  

16 

 

 برنامج "أخطر المجرمين" على القناة الثانية 

فقد كان  إىل شكل جديد.باالنتقال من شكل  ،خالل فرتة التقرير ه،متيزت حلقاتفقد  "أخطر المجرمين"أما برنامج 
ميزج بني فقرات إعادة متثيل الوقائع وبني تدخالت الضيوف، الذين يقومون بالتعليق على موضوع احللقة، صحافيون 

يتضمن فقرات خمصصة الربنامج ،مل يعد 5021يوليوي  25ورجال أمن واختصاصيني وغريهم. لكن، ابتداءا من حلقة 
حيث يكتفي معده  ،مثيل الوقائع تحتل الجزء األكبر من زمن الحلقاتإذ أصبحت فقرة إعادة ت ،للمتدخلني

  بتقدمي موضوع احللقة يف البداية، تليه مشاهد متثيل اجلرمية والوقائع املرافقة هلا بعد ذلك.  

 .وال يظهر بعد ذلك بصفة هنائيةيقوم معد الربنامج بتقدمي موضوع احللقة يف بدايتها تقديم البرنامج: 

. وقد انتقل هذا احليز الزمين من الربنامج يفحيتل هذا املكون احليز الزمين األكرب واألهم خيص الوقائع: إعادة تش
 .بعد ذلك % 12إىل  8031قبل يوليوي  % 00نسبة 

 بناء على نتائج املعاينة مل تتضمن أي من حلقات الربنامج مشاهد حقيقية.بث المشاهد الحقيقية: 
 نتقال الربنامج إىل الشكل اجلديد، مت االستغناء عن تدخالت ضيوف الربنامج.باتدخالت ضيوف البرنامج: 

ملداخالت الضيوف )حمامون، صحفيون، أخصائيون  تفتح اجملال كانت، إذن،  "أخطر المجرمين"بنية برنامج 
نامج نفسانيون..( الذين يقدمون توضيحات أو شهادات هلا عالقة بوقائع وظروف القضية؛ لكن بعد اعتماد الرب 

وتجدر اإلشارة إلى أن لشكل جديد، أصبحت مشاهد إعادة متثيل اجلرمية حتتل احليز األكرب من مدة احللقات. 
 الموقع الرسمي للقناة يصف البرنامج ب"السلسلة الوثائقية".

  تي في 0برنامج "مسرح الجريمة" على قناة ميدي  

فقرات متنوعة تتضمن فقرة تقدمي قضية احللقة وفقرة  ة""مسرح الجريميت يف برنامج  3من جهتها تقدم قناة ميدي 
 إعادة تشخيص وقائع اجلرمية وفقرة بث املشاهد احلقيقية باإلضافة إىل تدخالت الضيوف.  

 دم معد الربنامج املوضوع بشكل موجز يف بداية احللقة.يق تقديم البرنامج:
ا مهما من بنية الربنامج، لكنها ال تصل إىل الدرجة اليت حتتل فقرة إعادة متثيل الوقائع جزء إعادة تشخيص الوقائع:

 اليت تبثها القنوات األخرى. اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج الحتتلها هذه الفقرة يف 
 (.5021مارس  24مت بث مشاهد حقيقية يف إحدى حلقات الربنامج ) بث المشاهد الحقيقية:
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ضيوف الربنامج جزءا مهما من بنية احللقة حيث تتخلل تدخالهتم حتتل تصرحيات تدخالت ضيوف البرنامج: 
 مشاهد إعادة متثيل الوقائع موضوع احللقة.

تصريحات ضيوف البرنامج تحتل متيل إىل التنوع من حيث الفقرات. ويالحظ أن  "مسرح الجريمة"برنامج ن بنية إ
 . وجتدر اإلشارة إىل أن موقع القناة(%12)حوايل ، تليها إعادة متثيل اجلرمية (%21الحيز الزمني األكبر )حوالي 

 يصنف الربنامج ضمن برامج التحقيقات. 

 معطيات بشأن المواضيع المقدمة في البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها وتصنيفها .3

على القنوات  وعا هلااليت تتخذ من اجلرمية موضربامج الاملرتبة األوىل بني خمتلف اجلرائم املقدمة يف  حتتل جرائم القتل
االحتيال لنصب و باإلضافة إىل جرائم ا ،االغتصابو واالختطاف رائم املقرونة باستعمال العنف الثالث، متبوعة باجل

 اصة بكل قناة.اخلبيانية الرسوم ستوضحه الما وهذا  .والسرقة وغريها

و إشارات بخصوص دواعي وأسباب ال يتم تقديم أية توضيحات أهذه الربامج خالل بث  أنهوجتدر اإلشارة إىل 
قضية بداية بعبارة أو اليمة من قبيل "، بل يتم تقدمي موضوع احللقة يف الاختيار الجرائم موضوع ملفات الحلقات

على دواعي هذا  مباشرةسيعرض برنامج مداولة هلذه احللقة قضية من قضايا" أو أية عبارة عامة ال حتيل "اليوم" أو 
 االختيار.

o اولة"برنامج "مد 

جرائم القتل تحتل إىل قضايا خمتلفة ومتنوعة، ترتاوح بني الفساد واالغتصاب والقتل. إال أن  "مداولة"يتطرق برنامج 
من جمموع القضايا اليت تناوهلا الربنامج خالل الفرتة موضوع التقرير.  %21الحيز األكبر منها، بحيث تمثل نسبة 

 (.%0( مث جرائم االغتصاب )%21تليها من حيث الرتتيب جرائم االختطاف )
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 نوعية الجرائم الواردة في برنامج "مداولة"

 

o "برنامج "أخطر المجرمين 
 ،%97برنامح "أخطر المجرمين" يتناول جرائم القتل بنسبة تبلغ اليت مت االشتغال عليها يتبني أن من خالل العينة 

 %0ير بنسب ال تتجاوي وتتويع باقي القضايا اليت تناوهلا بني السرقة والتزو 

 نوعية الجرائم الواردة في برنامج "أخطر المجرمين"

 
o  



  

19 

 

o "برنامج "مسرح الجريمة 

ع احللقة، مع االستعانة بشهادات بالقضية موضو بإعادة متثيل الوقائع املتعلقة  "مسرح الجريمة"ج برناميقوم 
 أنوجتدر اإلشارة إىل  .بشرح مالبسات القضية واليت تقوم اليت تتخلل مشاهد التمثيل، تدخالت ضيوف الربنامج،و 

 . جرائم القتل تحتل الصدارة على غرار البرامج األخرى

ويسجل أن هذا البرنامج هو الوحيد الذي تناول جرائم اإلرهاب التي شهدها المغرب من خالل خمس حلقات 
 تتعلق ب: 4102 خالل سنة

 يفمت بث احللقة  .5000مارس  22بالدار البيضاء يف  ومنسيدي م: تفجري مقهى اإلنرتنيت حبي الحلقة األولى -
 ؛5021 مارس 2

 ؛5021 مارس 24مت بث احللقة يف  .5022أبريل 54تفجري مقهى أركانة مبراكش يف : الحلقة الثانية -

 ؛5021مارس  56 مت بث احللقة يف .تفكيك خلية القعقاعالحلقة الثالثة:  -

 ؛5021 أبريل 5 بث احللقة يوم .5006 نةتفكيك خلية التونسي، سالحلقة الرابعة:  -

 .5021أبريل  4. ومت بث احللقة يف 5022تفكيك اخللية اإلليكرتونية سنة الحلقة الخامسة:  -

 

 نوعية الجرائم الواردة في برنامج "مسرح الجريمة"

 



  

20 

 

 لغة البث .4

 متت معاجلة موضوع لغة الربامج على ثالث مستويات وهي اآلتية:

على القناة األوىل، الذي تقدمه معدته )قاضية( باللغة العربية  "مداولة"باستثناء برنامج  امج:تقديم وتنشيط البر  -
على  "أخطر المجرمين"يت يف وبرنامج  2ميدي على قناة "مسرح الجريمة "الفصحى، فإن الربناجمني اآلخرين، 

 القناة الثانية يتم تقدميهما بالدارجة املغربية.

اعتماد هذه النوعية من الربامج على ممثلني يقومون بأداء الوقائع وذلك يف إطار حبكة  مع إعادة تمثيل الوقائع: -
 درامية، فإن احلوار السائد يكون هو اآلخر بالدارجة املغربية. 

)صحفيون، رجال أمن، اجلرمية موضوعا هلا من اليت تتخذ ربامج الرغم تنوع ضيوف  تدخالت ضيوف البرنامج: -
 .المغربية تبقى هي اللغة المستعملة غالبافإن الدارجة شهود..( 

 اإلنتاج  .5

بناء على املعلومات الواردة يف جينريك هذه الربامج واملتعلقة بطبيعة اإلنتاج، يالحظ أن القنوات الثالث تعتمد على 
 : لشركات خارجية مهمة اإلعداد والتصوير اصيغة تنفيذ اإلنتاج اليت متنح مبوجبه

 

 تقوم بتنفيذ اإلنتاجالشركات المغربية التي 
 جنسية المنتج تنفيذ اإلنتاج اإلنتاج البرنامج المتعهد

 Hassani Soft الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة "مداولة" القناة األولى
(SNRT)12 مغربية 

 مغربية Factory القناة الثانية "أخطر المجرمين" القناة الثانية
 Connexion يت يف  2 ميدي "مسرح الجريمة" تي في 1قناة ميدي 

media مغربية 

 

                                                           
فهي من  5005من إنتاج شركة حساين سوفت )تنفيذ اإلنتاج(، أما احللقات اليت تعود إىل سنة  5025إىل  5004احللقات املعادة عن تواريخ :  12

 إنتاج الشركة الوطنية.
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 مالحظات
  ووفقا للمنهجية املعتمدة واألهداف اجلرمية موضوعا هلا من اليت تتخذ ربامج المن  16احللقات خالل تتبع من

 املرسومة، ميكن استخراج املالحظات األولية التالية:

 اجلرمية من اليت تتخذ ربامج الكرب من يمن بينت املعطيات أن فقرة إعادة متثيل الوقائع حتتل احليز الزمين األ
 44يف املائة و 42بنسب تصل على التوايل إىل  "أخطر المجرمين"و "مداولة"، خصوصا برناجمي موضوعا هلا

 يف املائة؛

  من جهته بني تدخالت الضيوف من خرباء أمنيني وحمامني وشهود وبني  "مسرح الجريمة"يواين برنامج
 ئع القضية املعروضة، وهو ما مييزه عن الربناجمني اآلخرين؛فقرات إعادة تشخيص وقا

  وضباط )عمداء  يف برناحمي "مسرح اجلرمية" و"أخطر اجملرمني" خرباء منهم مسؤولون أمنييونيشارك
  13(.شرطة

  على اجلرمية موضوعا هلامن اليت تتخذ ربامج الحتتل جرائم القتل احليز األكرب من عدد القضايا اليت تناولتها 
 يف املائة، تليها جرائم االغتصاب وجرائم االختطاف؛  20القنوات العمومية بنسب تصل إىل حدود 

  بالدارجة املغربية، باستثناء  اجلرمية موضوعا هلا واليت تناوهلا التقرير بالدراسةمن اليت تتخذ ربامج التقدم كل
 ؛"مداولة"ضية معدة برنامج بعض املفردات التقنية اليت قد ترد يف تدخالت الضيوف وتدخل القا

  ربامج من إنتاج مغريب، تنتجها القنوات املعنية بنفسها ويسهر على تنفيذ اإلنتاج شركات خاصة. هذه الكل 

 

 

 

 

 

                                                           
ستضافت في ثالث حلقات من بين حلقات العينة اإلثنى عشر مسؤولين أمنيين، وفي "أخطر المجرمين" على القناة الثانية ا - 13

تي في فاستضافت عميد شرطة في إحدى حلقات العينة  3حلقتين مسؤولين أمنيين متقاعدين. أما "مسرح الجريمة" على ميدي 

 وشارك في ست حلقات مسؤوالن أمنيان متقاعدان .
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   -II القانونيةاحترام المقتضيات      

باملقتضيات من خالل هذا احملور سنحاول الوقوف على مضامني هذا النوع من الربامج، وذلك من ياوية االلتزام 
بالمقتضيات الخاصة بالكرامة اإلنسانية واحترام الحياة الخاصة، القانونية والتعاقدية للمتعهدين يف جانبها املتعلق 

باإلضافة إلى الضوابط المنظمة للبث والتي تهدف إلى حماية الجمهور الناشئ من قبيل منظومة الشارات، 
  شاهد الحقيقية.وكذلك التمييز بين مشاهد إعادة التمثيل والم

العليا توصلت بالعديد من  اخلوض يف هذا العمل من خالل تتبع حلقات العينة احملددة، فحري بالذكر أن اهليأة وقبل
 لالتصال العليا يأةاهل تالشكايات من مواطنني اعتربوا بث بعض احللقات مس بكرامتهم وحقوقهم. وقد اختذ

بشأن عدم احرتام املساطر القضائية يف  قراراتأصدرت  العليايأة هل)كما أن ا. قرارات خبصوصها البصري السمعي
 .14(اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلاربامج البرامج غري 

، يت يف 2الذي تبثه قناة ميدي "مسرح الجريمة"برنامج  ضد 15شكاياتسبع تلقت اهليأة العليا ، 5021سنة  فخالل
 فيمامل تتلق أية شكاية خبصوص برنامج ،ذي تبثه القناة الثانيةال "أخطر المجرمين"برنامج  ضدشكاية واحدة و 

 .الذي تبثه القناة األوىل ""مداولة

 و ميكن ربط ذلك بالعناصر التالية:
تناول قضايا ذات تواريخ حديثة باإلضافة إىل تطرقه لقضايا اإلرهاب، مما جعله  "مسرح الجريمة"برنامج  -

 ليا؛موضوع شكايات توصلت هبا اهليأة الع

اعتمد على قضايا تعود إىل تاريخ قدمي دون اإلشارة إىل تواريخ وأماكن وقوعها، وهو ما  "مداولة"برنامج  -
 مل ترد أية شكاية خبصوص الربنامج؛ جن ب الربنامج أي احتكاك مع املعنيني املفرتضني هبذه القضايا وبالتايل

 يت توصلت هبا اهليأة للمعطيات الضرورية من أجلال الشكاية الوحيدة ، افتقرت"أخطر المجرمين"برنامج  -
 . معاجلتها

                                                           
سات 1إنذارا إىل كل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وإىل شركة ميدي 2011ماي  11ا لالتصال السمعي البصري قد وجهت بتاريخ جدير بالذكر أن اهليأة العلي - 14

-11و11-11و11-11رات القناة الثانية بناءا على خرق هؤالء املتعهدين لاللتزامات املتعلقة بتغطية املساطر القضائية وقرينة الرباءة )انظر جدول القرا-وإىل شركة صورياد
 (4امللحق رقم  يف11
 .5انظر امللحق رقم  - 15
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أن املديرية العامة تضع هذه الربامج ضمن قائمة الربامج ذات احلساسية املرتفعة وتدرجها بالتذكري  جيب -
باستمرار ضمن خمططات التتبع وتنجز التقارير خبصوصها يف حالة تسجيل خرق واضح إلحدى بنود دفاتر 

لربامج الثالث اليت خضعت للتتبع املالحظات املسجلة يف احللقات اإلثىن عشرة من الخص يف ما يلي التحمالت، سن
 قناة على حدة: ، يف كل5021الدقيق خالل سنة 

 برنامج "مداولة" .1
 16القضائية المساطراحترام الكرامة اإلنسانية و  .أ 

 يعتمد يف مادته على وقائع قدمية هلكون ،داولة""مبرنامج  يف هنائيااملساطر القضائية احرتام تغطية  يطرح موضوع مل
    مكان وتاريخ وقوعها.ال تتم اإلشارة إىل وقضايا صدرت فيها أحكام هنائية كما أنه 

 كرامة اإلنسان واحترام الحياة الخاصة .ب 

 تبارات التالية:نظرا لالع 17أية إشكالية يف مسألة الكرامة اإلنسانية واحرتام احلياة اخلاصة مداولة""مل يطرح برنامج 

o  ال يوجد أي عنصر يؤكد أن األمساء اليت يتم ذكرها يف الربنامج أمساء حقيقة خصوصا مع تغييب ذكر األماكن
 والتواريخ؛

o الربنامج مشاهد أو لقطات حقيقية؛  تتضمن أي من حلقاتمل 

                                                           
يف إطار احرتام احلق اإلخبار، عند بث برامج أو صور أو تصرحيات أو وثائق تتعلق مبساطر على أنه " 18242خبصوص املساطر القضائية تنص املادة 16

خاصة االلتزام مببدأ احرتام قرينة الرباءة، وحرمة احلياة اخلاصة، وسرية هوية األشخاص قضائية أو بوقائع من شأهنا أن خترب عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة 
 املعنيني خصوصا إذا تعلق األمر بالقاصرين...".

 
 من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على: 28242تنص املادة  ،خبصوص كرامة اإلنسان  17

 ام شخص اإلنسان وكرامته؛تسهر الشركة يف إطار براجمها على احرت  -

م يف حدود يتعني أن يظل اللجوء إىل الطرق اليت تتيح التقاط صور وأصوات بدون علم األشخاص الذين مت تصويرهم أو تسجيله -
 متطلبات إخبار اجلمهور؛

 بث الربنامج. ينبغي احلفاظ على سرية أمساء األشخاص واألماكن، باستثناء حالة احلصول على موافقة املعنيني باألمر قبل -

 وتسهر الشركة أيضا على:

 مراعاة قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات اليت من شأهنا إهانة األشخاص؛ -

 احلصول على املوافقة الواضحة من طرف األشخاص املعنيني عند إدراج شهادات حول وقائع تتعلق حبياهتم اخلاصة؛ -

 ."لق بضحية أو بشخص يف وضعية خطر أو معاناةمراعاة واجب االعتدال عند بث أخبار أو صور تتع -
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o .مل تتضمن احللقات أي شهادات ألشخاص تربطهم عالقة بالقضايا املعروضة 

 18ظومة الشارات ومشاهد العنفااللتزام بمن .ج 

 موضوعها يكون اليت احللقات أن ، إال"مداولة" برنامجحلقات يف   العنف ال حيضر بشكل ممنهج بينت املعاينة أن
 املتتبعني. بعض طرف من حتملها يصعب جنائية )القتل، اخلطف، االغتصاب...(، بعضها تضمن مشاهد قضايا

. التقرير غطاها اليت املدة خالل حلقات ثالث يف إال الشارة نظام يستعمل مل "ة"مداولوجتدر اإلشارة إال أن برنامج 
 مارس 20 حلقة يف[ -25] وشارة 5021 دجنرب 54 حلقة يفو   5021 فرباير 52 حلقة يف[ -20] شارة بث إذ

 .متابعته عليها املمنوع الفئة سن حتدد شارة أية من خاليا بثه يتم للربنامج الذايت اإلشهار أن كما ،5021

 التشوير، فيها وغاب املتتبعني بعض طرف من حتملها يصعبتضمنت مشاهد  اليت احللقات بعض تسجيل مت قد و
 :اآلتية النماذج يف كما

 الدماء؛ وصورة للضحية اجلاين طعن مشهد :52654600 الساعة على ،5021 يناير 50 حلقة -

 املقهى؛ يف لزميله مستخدم نطع مشهد :55625622 الساعة على ،5021 ماي 24 حلقة -

 وهو جبينه يلطخ والدم كبريا سكينا حيمل لجاينل مشهد :55656622 الساعة على ،5021 يونيو 06 حلقة -
  .املطعون الشخصصورة  ظهرت أن دونشخصا  يطعن

القناة أن تستشري  تفرض على إدارة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةدفرت حتمالت  من 240 وجتدر اإلشارة إىل أن املادة
، وهذا ما 19"244جلنة أخالقيات الربامج هبدف "تصنيف برنامج تلفزي ما حسب الفئات األربع الواردة يف املادة 

حول ما إذا كان التصنيف يهم الربنامج ككل أم يهم كل حلقة على حدة، ما دامت القضايا املتناولة  يطرح التساؤل
 .يف الربنامج ختتلف من حلقة إىل أخرى

 الفصل بين إعادة التمثيل والوقائع الحقيقية  .د 

                                                           
 :علىمن دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،  28242  تنص املادة  18

بغي تنبيه يتوجب على الشركة اختاذ االحتياطات الضرورية عندما يتعلق األمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوية. وين"
 "هور إىل ذلك قبل البث.اجلم

 .يف شروط تصنيف الربامج  واستعمال منظومة الشارات حبسب درجة العنف وتوقيت البثتفصل  1.189كما أن املادة 
1امللحقحول منظومة الشارات. انظر : جدول  19  
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لم يقم، في أي من حلقاته،  "مداولة"أن برنامج ، وبناء على املعاينة، تبني 20والربامج يف إطار االلتزام بنزاهة األخبار 
قد ، و ببث أية إشارة أو إعالن على الشاشة يفيد في تمييز المشاهد التي يبثها على أنها حقيقية أو مشخصة

 نبين ذلك على العنصرين التاليني:ي

 ؛نفقرة التمثيل يقوم بتشخيصها ممثلون حمرتفو كلي على شبه  اعتماد الربنامج بشكل  -

 صور من األرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية.الغياب النهائي ل -

 بالبرمجة االلتزام .ه 

 فرغم. البث وتوقيت وترية حيث نم االنتظام بعدم التقرير فرتة خالل األوىل القناة على "مداولة" برنامج بث متيز 
 خالل حلقات مخس سوى منه تبث مل القناة فإن ،يبث حوايل الساعة التاسعة والربع ليال أسبوعيا برناجما كونه

 يتميز البث توقيت أن كما. أحد يوم كل يبث أن املفرتض من كان مع أنه ،5021 سنة من األوىل األشهر الثالثة
 على يوليوي 54 يوم حلقة بث مت) ساعة من أكثر إىل التوقيت تأخري هامش يصل إذ االنتظام، مبعد اآلخر هو

 (.52620612 الساعة على نونرب 01 يوم حلقة بث مت فيما 55622602 الساعة

 برنامج "أخطر المجرمين" .2
 احترام المساطر القضائية .أ 

هي قضايا ذات تواريخ قدمية  التقريرخالل فرتة  "أخطر المجرمين" حلقات برنامج اليت تناولتهالكون القضايا  نظرا
إشكالية  ، إىل أن يثبت العكس،يطرحمل ذلك  فإن ،ومل تتوصل اهليأة بشكايات بشأهنا، (5000 و 2442 بني )ما

 احرتام املساطر القضائية أو املس مببدأ قرينة الرباءة أو سرية التحقيق.

 كرامة اإلنسان واحترام الحياة الخاصة .ب 

                                                           
 من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على: 2. 242تنص املادة   20

 السياق الذي يتم فيه أخذ الصور واملوضوع الذي تتناوله؛املالءمة ما بني " -
االقتضاء، كما تتوجب اإلشارة إىل  اإلعالن على أنه كذلك، كل استعمال لصور من األرشيف بواسطة إشعار على الشاشة، وبشكل متكرر عند -

 ؛مصدر الصور

 كذلك؛ على أهنااملنجزة إلعادة تشخيص وقائع حقيقية، أو مفرتض أهنا حقيقية،  تقدمي الصور -

 ".يةمقاطع إخبار عند بث برامج أو، وحمتوى الصورة االمتناع عن اللجوء إىل تقنيات تكنولوجية تتيح تغيري داللة -
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احلياة اخلاصة والكرامة اإلنسانية اليت ال ميكن  حرمة على ضرورة احرتام 21يف املادة  21قناة الثانيةدفرت حتمالت ال ينص
ال الربنامج  دفاتر التحمالت،  ميكن القول إن استنادا إىل مقتضياتوبناء على عملية التتبع و  عنها.للمعين أن يتنايل 

 اءا على املعطيات التالية :ذلك بنو ، احلياة اخلاصة  حبرمةكرامة اإلنسان أو بميس 

مل يستضف الربنامج أي قاصر يف أي من حلقاته سواء كشهود أو كمعنيني بالقضايا موضوع حلقات الربنامج،  -
 حيث كان مجيع ضيوف الربنامج راشدون يفرتض فيهم اإلرادة الكاملة والرغبة الشخصية يف املشاركة يف الربنامج؛

 أو لقطات أو أصوات يبدو أهنا سجلت دون علم أصحاهبا، )كامريا خفية مثال(.مل يقدم الربنامج أية مشاهد  - 
 

 22االلتزام بمنظومة الشارات ومشاهد العنف .ج 

[ مع حتذير صويت -25حلقاته بالشارة ] وترفق كل، IIIضمن الفئة "أخطر المجرمين" تصنف القناة الثانية برنامج 
اجلمهور الناشئ. ال ينصح تتبعه من طرف تالئم  مج يتضمن مشاهد قد ال التالية: "هذا الربنايتم خالله قراءة العبارة 

 ثواين. وتستمر هذه العبارة مكتوبة وسط الشاشة حلوايل عشر سنة". 25األطفال أقل من 

 الفصل بين إعادة التمثيل والوقائع الحقيقية .د 

ول الربنامج إىل شكل جديد )منذ حلقة تشكل فقرة إعادة متثيل الوقائع الفقرة األهم يف بنية الربنامج، خاصة مع حت
عن تدخالت  ومت االستغناء أصبحت فقرة إعادة متثيل الوقائع متثل اجلزء األكرب من الربنامجحيث  5021يوليوي  25

                                                           
م يتعني أن يظل اللجوء إىل الطرق اليت تتيح التقاط صور وأصوات بدون علم األشخاص الذين مت تصويره" :الثانية القناة حتمالت دفرت 21 تنص املادة  21

وينبغي إشعار اجلمهور باللجوء إىل هذه الطرق كما ينبغي احلفاظ على سرية أمساء األشخاص واألماكن،  أو تسجيلهم يف حدود متطلبات إخبار اجلمهور...
 باستثناء حالة احلصول على موافقة املعنيني باألمر قبل بث الربنامج". 

 كما تلزم املادة أيضا القناة ب :

 فظ عند بث الصور أو الشهادات اليت من شأهنا إهانة األشخاص؛مراعاة قواعد التح" -

 احلصول على املوافقة الواضحة من طرف األشخاص املعنيني عند إدراج شهادات حول وقائع تتعلق حبياهتم اخلاصة؛ -

 "    .مراعاة واجب االعتدال عند بث أخبار أو صور تتعلق بضحية أو بشخص يف وضعية خطر أو معاناة -

 

 من دفرت حتمالت القناة الثانية، أنه: 2822 املادة  تنص : 22

بغي تنبيه يتوجب على الشركة اختاذ االحتياطات الضرورية عندما يتعلق األمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوية. وين" -
 ."اجلمهور إىل ذلك قبل البث

 .واستعمال منظومة الشارات حبسب درجة العنف وتوقيت البث يف شروط تصنيف الربامج  24كما تفصل املادة 
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إال أن البرنامج لم يقم في أي من حلقاته ببث ما ينبه المشاهد أو يخبره أن األمر ال يتعلق بمشاهد . (الضيوف
 . 23دفرت حتمالت صورياد القناة الثانية على ذلك كما ينص حقيقية

 بالبرمجة  االلتزام .ه 

 املعاينة خالل من تبني إذ البث، وترية حيث من االنتظام بعدم الثانية القناة على "المجرمين أخطر" برنامج بث متيز
 شهر خالل حلقة ةأي تبث ومل 5021 سنة من الثالثة األوىل شهراأل خالل واحدة حلقة سوى يبث مل الربنامج أن

  علما أن الربنامج ذا وترية شهرية وأنه يبث حوايل الساعة التاسعة والنصف ليال.، السنة نفس من ماي

 برنامج "مسرح الجريمة" .3

وأخرى شغلت الرأي العام مثل قضايا اإلرهاب، فإن مسألة  حديثة الوقوعلقضايا  "مسرح الجريمة"بتناول برنامج 
قضائية وحرمة احلياة اخلاصة تصبح على احملك وهذا ما أثبتته الشكايات اليت تلقتها اهليأة العليا احرتام تغطية املساطر ال

 خبصوص الربنامج.

 احترام المساطر القضائية .أ 

طرحت إحدى الشكايات إشكالية احرتام تغطية املساطر القضائية، حيث اعتربت الشكاية أن تعاطي الربنامج مع 
ري على القضاء، ما دامت القضية مل تستوف مجيع مراحل الطعن اليت يسمح هبا القانون،  من شأنه التأثقضية املشتكي 

. وقد جاء كما أن احللقة تضمنت ما يفيد إدانة وجترميا لشخصه من خالل متثيل الوقائع اليت ينفي املشتكي صحتها
 قضية خلفية على واحلريات، العدل ويارة طرف من 5021 يونيو 56بتاريخ يف الشكاية اليت أحيلت على اهليأة العليا 

 وسيلة" الربنامج أن الشكاية اعتربت كما". قاطع دليل دون واالفرتاء العلين بالقذف" ربنامجلل اهتاما قتل، حماولة
 طور ويف القضاء أنظار على معروضة تزال ما الشكاية وحبسب القضية وأن خصوصا ،"والقضاة العام الرأي لتجييش

والذي وجهت فيه إنذارا  5021ماي  21بتاريخ  22-21قرارها رقم العليا ة اهليأأصدرت ليه وبناء ع .االستئناف
 للمتعهد، ودعته إىل ضرورة احرتام التزاماته بشأن تغطية املساطر القضائية وكذلك قرينة الرباءة

 24كرامة اإلنسان واحترام الحياة الخاصة وسرية هوية األشخاص .ب 

                                                           
 املنجزة إلعادة تركيب أو تشخيص  وقائع حقيقية، أو مفرتض أهنا حقيقية، على أهنا "ينبغي تقدمي الصور: االقناة بصريح العبارة بأهن 2-22 املادةتلزم  :23

 كذلك".
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العليا )جدول الشكايات أن الشكايات الواردة على اهليأة  على هذه اآلليات، جندعلى الرغم من التنصيص الصريح 
احللقات خيوض يف  ( تتمحور يف جلها حول حرمة احلياة اخلاصة للمشتكني الذين يعتربون ما ورد يف هذه5يف امللحق 

 . لم يتم التحفظ عن ذكر أسمائهم وتمت اإلشارة إلى هوياتهمحياهتم الشخصية حبيث 

 25لتزام بمنظومة الشارات ومشاهد العنفاال .ج 

 ،"مسرح الجريمة"حلقات برنامج  26جلميع يت يف وخالل عرضها 2 يتبني أن قناة ميدي ،بناء على املعاينة
ببث حتذير مكتوب باللغتني العربية والفرنسية وسط الشاشة اليت تبثها غالبا حوايل الساعة التاسعة ليال، فإهنا تلتزم 

  ثواين: 2حلوايل 

 

 نص التحذير بالفرنسية نص التحذير بالعربية

 Ce programme contient des séquences qui .هذا الربنامج يتضمن مشاهد غري مناسبة للجمهور الناشئ

pourraient choquer le jeune public. 

                                                                                                                                                                                            
على ومحاية حقه يف الصورة ومحاية حياته اخلاصة". كما يتعني  شخص اإلنسان وكرامتهام سات على "احرت  2من دفرت حتمالت ميدي  11املادة  تنص  24

 :القناة

 شهادات اليت من شأهنا إهانة األشخاص؛ " جتنب بث -
 حمطة من شأن الشخص أو مهينة له؛معاجلة  كلاملعاناة اإلنسانية، و  تناول عند التهوين أو املبالغةجتنب  -

ص املتعلقة حبياهتم الشخصية مبوافقة واضحة يف وثيقة مكتوبة أو مسعية بصرية تشرح الغرض واالستعمال أن يكون بث شهادات األشخا -
 احملدد هلذه الشهادة؛

 معني منطوية على أي تنايل عن حقوقه األساسية خاصة احلق يف ممارسة طعن يكفله القانون؛امج نشخص يف بر  مشاركة أال تكون -

 ؛خطرة صعبة أو بث أخبار أو صور تتعلق بضحية أو بشخص يف وضعية ءأثنا والتواين االعتدال مراعاة -

 ."الربامج واألماكن، باستثناء حالة احلصول على موافقة املعنيني باألمر قبل بث ينبغي احلفاظ على سرية أمساء األشخاص -
خبار اجلمهور، تتخذ الشركة االحتياطات الاليمة عند بثها مع مراعاة احلق يف إيت يف واليت تنص على أن " 2من دفرت حتمالت ميدي 11ورد يف املادة  :25

أن  أقواال يصعب حتملها أو شهادات تتعلق بأحداث مأساوية. كل برنامج أو جزء من برنامج يتضمن مشاهد من شأهنا أن تصدم مشاعر اجلمهور، جيب
  ".يكون مسبوقا بتحذير شفهي مناسب بلغة بث الربنامج

 اختاذ االحتياطات الضرورية عندما يتعلق األمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو الشركةيتوجب على " ليت تنص على:ا 1282وبناء على املادة 

  ."البث شهادات تتعلق بوقائع مأساوية. وينبغي تنبيه اجلمهور إىل ذلك قبل
 .املتعلقة مبنظومة الشارات 14 املادة و

 ر.التقريمجيع احللقات داخل العينة موضوع   :26
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 24اعة الثالثة والربع )حلقة حوايل السللبث األول،  يعاد بثه يف اليوم املوايل "مسرح الجريمة"يشار إىل أن برنامج 
كما أن القناة تلتزم .(26621600 إىل الساعة 22620620الساعة  من 5021 فرباير 50يوم أعيد بثها  5021 فرباير

  الشارة من خالل تضمينهااإلشهار الذايت إعالنات كذلك األمر يف ، و  IIIباإلخبار بأن الربنامج مصنف ضمن الفئة
[25 -]. 

 27الفصل بين إعادة التمثيل والوقائع الحقيقية .د 

بناءا على عملية تتبع احللقات موضوع التقرير، يتضح أن الربنامج حريص على الفصل بني املشاهد احلقيقية 
مكتوبة أسفل  عبارة "إعادة متثيل اجلرمية")األرشيف( ومشاهد إعادة التمثيل، حيث تتم اإلشارة لذلك من خالل 

العبارة تختفي بعد ثالث ثواني أي قبل نهاية المشاهد المعنية وال تستمر طيلة الحظ أن تلك الشاشة، لكن امل
 فقرة إعادة التمثيل. 

 احترام البرمجة  .ه 

 برنامج مع مقارنة البث وترية حيث من انتظاما األكثر يف، يت 2 ميدي قناة على "الجريمة مسرح" برنامج يعترب
 وتلتزم أسبوع، كل حلقة مبعدل القناة تبثه إذ الثانية، القناة على "المجرمين أخطر" جوبرنام األوىل القناة على "مداولة"

 .معدودة بدقائق إال تتقدم وال تتأخر ال احللقات أن املعاينة بينت إذ البث، بتوقيت اإلمكان قدر القناة

                                                           
  يت يف على أنه: 2ي من دفرت حتمالت ميد 2812تنص املادة   :27

 .كذلك املنجزة إلعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفرتض أهنا حقيقية، على أهنا ينبغي تقدمي الصور" -

 "ينبغي اإلعالن عن أي استعمال لتسجيالت األرشيف. وعند اإلمكان تتم اإلشارة إىل مصدر التسجيالت. -



  

30 

 

 اتـصخال
ية والكرامة اإلنسانية. وجتدر اإلشارة خرق خبصوص املساطر القضائ أي يتم رصد العينة مللقات احلمن خالل تتبع  -

الحظت بشكل عام، وبتزامن مع مراسالت الهيأة إلى المتعهدين المعنيين بهذه البرامج، تزايد  الهيأة العلياأن 
 .الحرص على احترام المقتضيات المتعلقة بالكرامة اإلنسانية واإلجراءات القضائية

برنامج "مسرح اجلرمية" )ميدي  ضدشكايات سبع  5021ليا خالل سنة بلغ عدد الشكايات الواردة على اهليأة الع -
برنامج "مداولة" )القناة  ضدفيما مل تتلق أي شكاية  ،"أخطر اجملرمني" )القناة الثانية( ضديت يف( وشكاية واحدة  1

 األوىل(.

مخس حلقات خالل سنة تطرق برنامج "مسرح اجلرمية"، حصريا، لقضايا اإلرهاب اليت عاشها املغرب، وذلك يف  -
 ، وهي احللقات اليت كانت موضوع مثاين شكايات.2011

على تتبعها  تم العمل فقد صنفت ضمن قائمة الربامج ذات احلساسية املرتفعة ونظرا لطبيعة هذا النوع من الربامج  -
 تقارير بشأنها كلما تطلب األمر ذلك. إنجاز مع بانتظام 

جمة بالنسبة إىل برنامج "أخطر اجملرمني" على القناة الثانية الذي مل تبث منه سوى سجلت املعاينة عدم احرتام الرب  -
ومل تبث أي حلقة خالل شهر ماي من نفس السنة؛ ونفس  5021حلقة واحدة خالل األشهر الثالثة األوىل من سنة 

فإن القناة مل تبث منه سوى مخس  فرغم كونه برناجما أسبوعيا، الشيء بالنسبة إىل برنامج "مداولة" على القناة األوىل،
 .5021حلقات خالل األشهر الثالثة األوىل من سنة 

 )-25وضمنته الشارة ) IIIيت يف حرصت على تصنيف برنامج "مسرح اجلرمية" ضمن الفئة  2رغم أن قناة ميدي  -
انت تعيد بثه يف اليوم املوايل وحتذير مكتوب خيرب بأن الربنامج ال يتناسب مع اجلمهور الناشئ، إال أهنا يف املقابل ك

 على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال.

يت يف، خصوصا قضايا اإلرهاب،  2على قناة ميدي مسرح الجريمة"طرحت القضايا اليت تناوهلا برنامج " -
وصلت الهيأة العليا تتساؤالت كثرية حول مدى احرتام تغطية املساطر القضائية وسرية هوية األشخاص، علما أن 

 بشكايات متعددة بخصوص هذا البرنامج.
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 توصيات

، وبناء على املقتضيات القانونية والتعاقدية، ميكن صياغة التوصيات التالية، التقرير االعامة هلذخلالصات بناء على ا
 تتعارض أو متس احلرية التحريرية للمتعهدين:ال واليت 
  املتعلقة باحرتام تغطية املساطر  لبرامج خرق المقتضياتقانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه ا مقاربةتبني

 القضائية ومحاية احلياة اخلاصة والكرامة اإلنسانية من جهة أخرى؛

 مة أوقات البث وإعادة البث مع مضامني ومالء استحضار كل اإلجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ
إىل  25من أقل من  اتشار نظام ال تغيري يبدو ضروريا صدد)يف هذا ال هلااجلرمية موضوعا من الربامج اليت تتخذ 

مون الصادم يف العديد من بالنظر إىل املضالقتل واالغتصاب، جرائم يف الربامج اليت تعيد تصوير  سنة 26أقل من 
 (؛احللقات

 رية هوية )محاية احلياة اخلاصة، الكرامة اإلنسانية، س وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية
 األشخاص ...(؛

 كحق فردي مقابل احلق يف اإلخبار؛  فتح النقاش حول الحق في النسيان 

 فتح النقاش حول طبيعة هذه البرامج وهل يمكن إدراجها في إطار وظائف اإلعالم العمومي؟ 

  للعرض؛حيث تتوىل تقييم هذه النوعية من الربامج قبل تقدميها  ؛للمتعهدين األخالقيةتفعيل دور اللجان 

  تفعيل المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحمالت والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين
 ؛فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على اجلمهورالشروع يف  قبل، وذلك وخبرة مالئمتين

  القضايا التي ما زالت االلتزام الكامل بمقتضيات دفاتر التحمالت المتعلقة بحماية الحياة الخاصة وتجنب
 .معروضة على القضاء إال بدافع اإلخبار
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 مالحق
 الحلقات موضوع التقرير :0ملحق رقم 

"مداولة"برنامج األولى: القناة   

 تاريخ الحلقة بداية البث نهاية البث المدة
00622626 55602622 52625622 21/02/5021 

00622624 55606626 52622624 52/05/5021 
00:11:1: 55622625 52626622 20/01/5021 

00624626 55626606 52656620 52/02/5021 

00622622 55610620 52625626 24/02/5021 

00620622 55615602 52622621 05/06/5021 

00626655 51622650 55622602 54/00/5021 

00624621 55612654 52625626 22/04/5021 

00626620 55621624 52620:05 55/04/5021 

00622616 55624626 52622650 06/20/5021 

02600620 55622624 52620612 01/22/5021 

00624622 55621612 52622650 54/25/5021 
 

"خطر المجرمين"أ برنامجلقناة الثانية: ا  

 تاريخ الحلقة بداية البث نهاية البث المدة
00622620 55622650 52624620 56/01/5021 

00:20610 55610620 52620621 26/02/5021 

00624612 55612626 52622625 51/02/5021 

02602626 23:02:19 21:56:23 22/06/5021  

00622625 22:50:32 21:56:20 02/00/5021  

00626622 00:32:46 23:42:06 25/00/5021  

00614600 00652620 23:36:52 24/00/5021  

00622624 00:14:52 23:20:34 05/04/5021  

00625602 22:34:26 21:42:21 54/20/5021 

00620620 22:21:47 21:31:07 24/22/5021  

00624604 22:29:16 21:30:08 56/22/5021  

00622624 22:40:16 21:44:18 20/25/5021  
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"مسرح الجريمة" برنامجتي في :  1قناة ميدي   

 تاريخ الحلقة بداية البث نهاية البث المدة
00:53:10 22:42:20 21:49:10 04/02/5021 

00:51:12 21:49:31 20:58:19 25/05/5021 

00:51:28 21:50:03 20:58:35 24/01/5021 

00:51:09 21:44:38 20:53:29 51/02/5021 

00:45:35 21:40:50 20:55:15 00/02/5021 

00:50:48 21:48:51 20:58:03 22/06/5021 

00:51:41 21:46:59 20:55:18 05/00/5021 

00622622 22:09:47 52624601 21/04/5021 

00:50:41 21:53:24 21:02:43 20/04/5021 

00620622 22:20:55 21:28:33 55/20/5021 

00:54:00 22:17:03 21:23:03 24/22/5021 

00:52:28 22:21:16 21:28:48 52/25/5021 
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 ئة العليا بخصوص الشكايات التي توصلت بها الهي :3الملحق رقم 
 3102خالل سنة التي تتخذ الجريمة موضوعا لها برامج ال

قرار المجلس 
 األعلى

 تاريخ التقرير الموضوع طبيعة الخرق البرنامج الخدمة

رسالة موجهة لشركة 
يت يف"  2"ميدي 

حول طلب 
توضيحات خبصوص 
هذه الشكاية بتاريخ 

 5021يونيو  24
 402/21حتت رقم 

 مسرح الجريمة"" يت يف  2ميدي 

ملساطر ا
القضائية وحرمة 
احلياة اخلاصة 
 وقرينة الرباءة

شكاية حمالة من طرف ويارة العدل 
 واحلريات يف ملف أركانة.

54/02/5021 

 "مسرح الجريمة" يت يف 2ميدي  مت حفظ الشكاية

 
 
 
- 

 
 
 
 

شكاية حمالة من طرف ويارة العدل 
ما ورد على واحلريات لسيدة حتتج 

،  مسرح الجريمة" " يف برنامج
لكنها مل تتضمن أية معلومات 

 تساعد على معاجلتها.

01/02/5021 

رسالة جوابية بتاريخ 
 5021يوليوي  04

موجهة لسجني حتت 
إشراف املندوبية العامة 

 سجون إلدارة ال
وإعادة اإلدماج حتت 

 454/21رقم 

 "مسرح الجريمة" يت يف  2ميدي 

مل تربمج احللقة 
موضوع 
 الشكاية

شكاية حمالة من طرف ويارة العدل 
"مسرح ضد برنامج واحلريات 

يشتكي من خالهلا الجريمة"، 
سجني  بالسجن احمللي بوركايز 

 بفاس.

04/00/5021 

إحالة امللف على 
جمموعة العمل 

املخصصة ملوضوع 
قرينة الرباءة حسب 
 2قرار اجمللس بتاريخ 

 5021شتنرب 

 "مسرح الجريمة" يت يف  2ميدي 

طر املسا
القضائية وحرمة 
احلياة اخلاصة 

 الرباءةوقرينة 

شكاية، حمالة من طرف ويارة 
العدل واحلريات، سبق أن تقدم هبا 

إىل الويارة املذكورة  أحد األشخاص
بصفته منسقا لعائالت املعتقلني 

 يف إطار 
 ملف أركانة.

04/00/5021 

إحالة امللف على 
جمموعة العمل 

املخصصة ملوضوع 
 "مسرح الجريمة" يت يف  2ميدي 

ملساطر ا
القضائية وعدم 

احرتام قرينة 
 20/00/5021 .من سجنيشكاية 
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قرار المجلس 
 األعلى

 تاريخ التقرير الموضوع طبيعة الخرق البرنامج الخدمة

ءة حسب قرينة الربا
 2قرار اجمللس بتاريخ 

 5021شتنرب 

 الرباءة

إحالة امللف على 
جمموعة العمل 

املخصصة ملوضوع 
قرينة الرباءة حسب 
 2قرار اجمللس بتاريخ 

 5021شتنرب 

 يمة""مسرح الجر  يت يف  2ميدي 
ملساطر ا

 القضائية

طرف ويير العدل  شكاية حمالة من
نيابة واحلريات تقدمت هبا سيدتان 

 أبنائهما املعتقلني على خلفية عن
 . قضية إرهابية 

26/00/5021 

إحالة امللف على 
جمموعة العمل 

املخصصة ملوضوع 
قرينة الرباءة حسب 
 2قرار اجمللس بتاريخ 

 5021شتنرب 

 القناة الثانية

 يت يف  2ي ميد

"أخطر 
 المجرمين"
و"مسرح 
 الجريمة"

 
 
- 

لكن ، سجينني شخصنيشكايات 
مل تتضمن أية معلومات  الشكاية

 تساعد على النظر فيها.

54/04/5021 
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 جدول يلخص تصنيف الفئات والشارات وتوقيت البث  :3 الملحق رقم
 بعالقة مع مضمون البرامج )بحسب دفاتر التحمالت(

 البث توقيت المعنية البرامج مواصفات الشارة الفئة
I حتديد بدون .اجلمهور فئات مجيع تعين اليت الربامج شارة بدون. 

II 
 

الربامج اليت تتضمن مشاهد من شأهنا صدم اجلمهور 
 20الناشئ، ال ينصح تتبعها من طرف األطفال أقل من 

 سنوات.

 خالل: IIوالفئة   Iمتتنع الشركة عن بث برامج الفئة  
 22600إىل الساعة  25600ن االثنني إىل اجلمعة من الساعة م

 .52600إىل الساعة  20600ومن الساعة 
  22600 الساعةيومي السبت واألحد: صباحا، إىل حدود 

 III 52600 الساعةإىل  24600 الساعةومن 
 

الربامج اليت تعمد يف سيناريوهاهتا على اللجوء املنتظم 
ي والنفسي، ال ينصح تتبعها واملتكرر إىل العنف اجلسد

 سنة. 25من طرف األطفال أقل من 

IV  

الربامج املتضمنة ملشاهد عنف شديدة واليت تتطلب موافقة 
 26اآلباء. ال ينصح تتبعها من طرف مجهور أقل من 

 سنة.

كل يوم قبل الساعة  IVمتتنع الشركة عن بث برامج الفئة 
55610 . 
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 الملحق رقم 4: جدول يلخص القرارات التي اتخذها المجلس األعلى 
 بخصوص عدم احترام المقتضيات القانو نية المتعلقة ب المساطر القضائية وقرينة البراءة

 المتعهد رقم القرار
مستند 
 القرار

 تاريخ القرار مرجعية القرار

21- 22  

ش.و.إ.ت يصرح أن 
املتعلقة  أخلت بالتزاماهتا قد

بتغطية املساطر القضائية 
 الرباءة   رينةوق

 القناة األوىل
ملساطر ا

القضائية 
 وقرينة الرباءة

جمموعة من النشرات  حولتقرير أعدته املديرية العامة 
اإلخبارية وبعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة 

  .أثناء تغطية املساطر القضائية

 ماي 21
5021   

21-21  

 -شركة "صورياديصرح أن 
أخلت  قدالقناة الثانية" 

املتعلقة بتغطية  بالتزاماهتا
 املساطر القضائية وقرينة

 الرباءة  

 القناة الثانية
ملساطر ا

القضائية 
 وقرينة الرباءة

جمموعة من النشرات  حولتقرير أعدته املديرية العامة 
 .اإلخبارية وبعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة

 ماي 21 
5021  

21-22  

 1 "ميدي شركةيصرح أن 
أخلت  قد"سات
املتعلقة بتغطية  بالتزاماهتا

 املساطر القضائية وقرينة
 الرباءة  

 
 

يت  1ميدي 
 يف

ملساطر ا
القضائية 

 وقرينة الرباءة

جمموعة من النشرات  حولتقرير أعدته املديرية العامة 
اإلخبارية وبعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة 

  .قضائيةأثناء تغطية املساطر ال

 ماي 21 
5021 
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Top Ten des émissions hors  mois de ramadan (2013):2 الملحق رقم 

 )المصدر ماروك متري(
TV AL OULA : 

Classement Programme Genre 
Nombre  

moyen de 
téléspectateurs  

Part 
d’audience 

(%) 
Date 

Heure de 
début 

Durée 

1 METEO 
Emission de 

service 
3 536 000 32,0 10/02/2013 21:22:26 00:06:07 

2 
JOURNAL TELEVISE 

EN ARABE 
Information 3 501 000 31,0 24/12/2013 20:30:20 00:52:40 

3 MOUDAWALA 
Magazine de 

société 
3 266 000 30,7 24/02/2013 21:14:41 00:52:09 

4 COMEDIA SHOW 
Soirée de 

divertissement 
3 120 000 32,9 01/03/2013 21:15:12 02:24:31 

5 SOIREE AL OULA 
Soirée de 

divertissement 
2 893 000 25,8 29/03/2013 21:25:10 01:27:46 

6 NAGHMAWATAY 
Soirée de 

divertissement 
2 923 000 27,2 03/05/2013 21:46:44 01:32:40 

7 
AQWA IQAAT LALLA 

LAAROSSA 2012 
Soirée de 

divertissement 
2 917 000 29,0 13/09/2013 21:50:12 01:23:42 

8 
MAWAZINE 2013 - 

NAJAT ATABOU 
Soirée de 

divertissement 
2 842 000 33,9 31/05/2013 23:18:55 01:07:09 

9 
HNIA MBAREK OU 

MASSOUD 
Série marocaine 2 829 000 26,9 25/12/2013 21:27:32 00:26:10 

10 45 DAKIKA 
Magazine 

d’investigation 
2 658 000 26,0 03/02/2013 21:33:41 00:49:51 
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TV 2M : 

Classement Programme Genre 
Nombre  

moyen de 
téléspectateurs  

Part 
d’audience 

(%) 
Date 

Heure de 
début 

Durée 

1 SAMHINI 
Feuilleton turc 
doublé en 
dialecte arabe 

6 100 000 55,0 05/12/2013 19:27:47 00:44:48 

2 AAILAT LEILA 
Feuilleton turc 
doublé en 
dialecte arabe 

5 706 000 54,0 15/01/2013 19:31:19 00:38:48 

3 STUDIO 2M 
Soirée de 
divertissement 

5 373 000 54,7 18/05/2013 22:06:56 02:34:07 

4 
AL KHAYT AL 

ABYAD 

Magazine de 

société 
4 478 000 41,8 11/03/2013 21:35:00 01:09:10 

5 SOIREE SPECIALE 
Soirée de 
divertissement 

4 448 000 43,4 09/03/2013 21:41:14 01:33:05 

6 MOUKHTAFOUNE 
Magazine de 
société 

4 446 000 44,2 02/05/2013 22:33:59 01:00:30 

7 
AKHTAR AL 
MOUJRIMINE 

Documentaire 4 256 000 44,2 26/03/2013 21:48:34 00:55:16 

8 RACHID SHOW Talk show 4 393 000 43,9 13/12/2013 21:43:29 01:09:13 

9 YAK HNA JIRANE 
Série 
marocaine 

4 315 000 43,8 09/05/2013 22:26:21 00:27:19 

10 ACHAOUCH 
Téléfilm 
marocain 

4 216 000 42,8 10/05/2013 21:52:47 01:43:18 

 

Le classement des émissions est fait sur la base de leur nombre de téléspectateurs. Dans le cas d'une émission 
récurrente ou diffusée plusieurs fois, seule entre dans le palmarès la diffusion dont l'audience est la meilleure. Par 
exemple pour une série diffusée chaque jour, on ne gardera que l'épisode qui a enregistré la meilleure audience. 
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 : قرارات المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 6الملحق رقم 
 بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بتغطية اإلجراءات القضائية  ةالمتعلق

 

 13-13رقم  "م.أ.ت.س.ب"قرار 

 (4102مايو  02) 0222رجب  12المؤرخ في 

 بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بتغطية اإلجراءات القضائية المتعلق 

 القناة الثانية"-من قبل شركة "صورياد

  

  ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 

 منه ؛ 51 بنـاء على الدستور، والسيما الفصل

( 5005 أغسطس 12املوافق لـ ) 2251 من مجادى اآلخرة 55 يف الصادر 28058525 وبنـاء على الظهري الشريف رقم
القاضي بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا 

 ( منه ؛26و 22و 4 )املقاطع 1 دةاامل

هري الشريف املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظ 00801 وبنـاء على القانون رقم 
)الفقرة  26و 1(، خصوصًا ديباجته واملواد 5002 يناير 0) 2252 من ذي القعدة 52 بتاريخ 28028520 رقم

 منه ؛  61و 24و 24األخرية( و

 منه ؛ (1)الفقرة  21و  25القناة الثانية" خصوصا املادتني -وبنـاء على دفرت حتمالت شركة "صورياد

 2256 من مجادى الثانية 50 لالتصال السمعي البصري املؤرخة يفوبنـاء على توصية اجمللس األعلى 

 من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ؛ ( املتعلقة بتغطية املساطر القضائية5002 يوليو 50)

ن بشأ القناة الثانية" املتوصل هبا جوابا على طلبات اهليأة العليا املوجه إليها-وبعد االطالع على رسائل شركة "صورياد
 طلب مالحظات متعلقة باحرتام املبادئ والقواعد املتعلقة بتغطية املساطر القضائية وخصوصا قرينة الرباءة ؛

  

 وبعـد االطـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ؛
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 وبعد المداولة : 

، سجلت مصاحل املديرية العامة السمعية البصرية ماتيف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدو  ه،وحيث إن
النشرات اإلخبارية وكذا بعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة لالتصال السمعي البصري مالحظات على جمموعة من 

 الرباءة ؛

 بإعادة متثيل جرمية سطو على وكاالت بنكية وشركات متخصصة يف 5025شتنرب  02وحيث إن املتعهد قام بتاريخ 
االتصاالت مبدينة احملمدية، مت الكشف خالهلا عن صورة الشخص املشتبه فيه الرئيسي وكذا وصف املشتبه فيهم 

 "بالسارقني" أو "مرتكيب اجلرمية" ؛

، يف نشريت الظهرية واألماييغية إلعادة متثيل جرمية سرقة معدات عمومية 5021 يناير 22وحيث إن املتعهد تطرق يوم 
مال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام جمموعة من األشخاص باألعمال املنسوبة إليهم، واستعمال بإنزكان مع استع

عبارات مثل "إيقاف عصابة متخصصة" و"سارقي األسالك النحاسية" و"اجلناة"، وقد متت مراسلة املتعهد هبذا 
 لطلب التوضيحات ؛ 5021أبريل  02اخلصوص بتاريخ 

يف نشرة األخبار املسائية الناطقة بالفرنسية إلعادة متثيل جرمية سرقة حمل  5021فرباير  21وحيث إن املتعهد تطرق يوم 
للبقالة من طرف أحد الزبائن مبدينة الدار البيضاء، مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص 

 55، وقد متت مراسلة املتعهد بتاريخ "l’agresseur" و"le voleurباألعمال املنسوبة إليه وذلك بوصف املشتبه به بـ "
، يتضمن إقرارا باخلطإ 5021أبريل  05وتوصلت اهليأة العليا جبواب يوم لطلب التوضيحات هبذا الشأن،  5021مارس 

 وإخبارا بأنه قد متت إثارة انتباه مجيع الصحفيني ومقدمي الربامج واملكلفني بالربورطاجات واملونتاج وغريهم ؛ 

يف نشرة األخبار الزوالية ببث خرب بشأن العثور على جثة تلميذ يف مقتبل  5021مارس  22هد قام يوم وحيث إن املتع
العمر بأحد املنايل الكائنة حبي بويكارن بإنزكان مع استعمال عبارات تفيد وبشكل قطعي، قيام أحد األشخاص جبرمية 

 قتل الطفل ؛

يف إطار احرتام حق اإلخبار عند بث برامج "  ة" ينص على أنه :القناة الثاني-وحيث إن دفرت حتمالت شركة "صورياد
أو صور أو تصرحيات أو الوثائق املتعلقة مبساطر قضائية أو بوقائع من شأهنا أن خترب عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة 

 " ؛، وسرية هوية األشخاص املعنيني خصوصا إذا تعلق األمر بقاصرين خاصة احرتام قرينة الرباءة

   

"يوصي  حيث إن توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلقة بتغطية املساطر القضائية تنص على أنهو
اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية مبراعاة املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة العادلة واملتعلقة 
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ة وسرية التحقيق وما يرتتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع بكرامة اإلنسان، خصوصا مبدأ قرينة الرباء
وااللتزام بأخالقيات وآداب   واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو استقالليته

 ؛ " مهنة الصحافة

 سبق. وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد بناًء على ما

 لهذه األسباب :

بشأن تغطية املساطر القضائية  أخلت بالتزاماهتا اخلاصة القناة الثانية" قد-وريادصيصرح أن شركة "                -0
 وقرينة الرباءة ؛

 ؛ القناة الثانية"-"صورياد يوجه إنذارا لشركة                -4

 القناة الثانية"، ونشره باجلريدة الرمسية.-"صورياد ةيقرر تبليغ قراره هذا إىل شرك                -2

رجب  01مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة ملريين 3502مايو  21لـ ) املوافق 2212

لوهايب رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة يدكي، فويي الصقلي، حممد عبد الرحيم، حممد أوجار، طالع سعود ا
 األطلسي، بوشعيب أوعيب، وخدجية الكور، أعضاًء. 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة المريني الوهابي
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 13-14رقم  "م.أ.ت.س.ب"قرار 

 (4102مايو  02) 0222رجب  12المؤرخ في 

 احترام قرينة البراءة من قبل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةعدم بالمتعلق 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري  

 منه ؛ 51 بنـاء على الدستور، والسيما الفصل

( 5005 أغسطس 12افق لـ )املـو  2251 من مجادى اآلخرة 55 الصادر يف 28058525 وبنـاء على الظهري الشريف رقم
القاضي بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا 

 ( منه ؛26و 22و 4 )املقاطع 1 املادة

املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  00801 وبنـاء على القانون رقم
)الفقرة  26و 1(، خصوصًا ديباجته واملواد 5002 يناير 0) 2252 من ذي القعدة 52 بتاريخ 28028520 رقم

 منه؛  61و 24و 24األخرية( و

 منه ؛ (1 )الفقرة 242و  241وبنـاء على دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خصوصا املادتني 

 2256 من مجادى الثانية 50 يف وبنـاء على توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخة
 من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ؛ ( املتعلقة بتغطية املساطر القضائية5002 يوليو 50)

وبناء على رسائل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املتوصل هبا جوابا على طلبات اهليأة العليا املوجهة إليها بشأن طلب 
 بادئ والقواعد املتعلقة بتغطية املساطر القضائية وخصوصا قرينة الرباءة ؛مالحظات متعلقة باحرتام امل

 وبعـد االطـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ؛

 وبعد المداولة : 

ديرية العامة ، سجلت مصاحل املالسمعية البصرية يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدماتو  ه،وحيث إن
النشرات اإلخبارية، وكذا بعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة لالتصال السمعي البصري مالحظات على جمموعة من 

 الرباءة أثناء تغطية املساطر القضائية ؛
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نسوب يقدم يف براجمه املتهمني على أهنم جناة وذلك باستعمال عبارات جتزم بارتكاهبم الفعل املوحيث إن املتعهد 
إليهم، دون التزام احلياد املطلوب وتقدمي الطروحات املتعارضة، يف حني أن املبدأ يقتضي معاملة الشخص املعين على 

 أنه بريء حىت تثبت إدانته حبكم قضائي وفقاً للضمانات اليت يقررها القانون ؛

جلرمية يف مدينة فاس إثر  5025 مارس 50وحيث إن املتعهد تطرق، عرب اخلدمتني اإلذاعيتني فاس ومكناس، يوم 
، وبشكل قطعي، شجار بني مكرت ومسري أكرية بعض أمالك الطائفة اليهودية يف املنطقة مع استعمال عبارات تدين

إىل ضرورة ، 5025أبريل  52املتهم دون اختاذ املسافة الاليمة، مما استدعى لفت انتباهه، عرب رسالة مؤرخة يوم الطرف 
 ملتعلقة بتغطية املساطر القضائية واحرتام قرينة الرباءة ؛احرتام التزاماته ا

لقضية تتعلق بتهمة ينا احملارم تتعلق بأب متهم  5025يونيو  2و 5025ماي  22وحيث إن املتعهد تطرق يومي 
ة باغتصاب ابنتيه يف مدينة القنيطرة مل حترتم فيها مساطر تغطية القضايا املطروحة أمام القضاء، وقد وجهت مراسل

،  5025ماي  22إىل املتعهد خبصوص طلب معلومات بشأن ما جاء يف نشرة أخبار يوم  5025يونيو  50بتاريخ 
 2بشأن طلب معلومات حول ما جاء يف نشرة أخبار يوم  5025يوليوي  02وجهت إليه مراسلة أخرى بتاريخ   كما

خيربها املتعهد من  5025يونيو  50مراسلة  عن 5025يوليوي  22، وقد توصلت اهليأة العليا جبواب يوم 5025يونيو 
عمل جمددا على إثارة انتباه الصحفيني إىل ضرورة التزام احلياد، على اعتبار أن املطلوب من الصحايف هو خالهلا أنه 

 نقل اخلرب وليس إصدار أحكام خبصوصه ؛

قتل يف مدينة خنيفرة، دون اإلدانة  جلرمية 5025ماي  26وحيث إن املتعهد تطرق، عرب اخلدمة اإلذاعية مبكناس، يوم 
الصرحية لزوج الضحية ووصفه باجلاين، بشكل قطعي، رغم أن القضية اليالت يف مرحلة التحقيق، وقد وجهت رسالة 

يونيو  50لطلب توضيحات هبذا الشأن وتوصلت اهليأة العليا جبواب بتاريخ  5025يونيو  50إىل املتعهد بتاريخ 
 " ؛الاليمة لكي ال يتم تكرار هذه اهلفوة يف املستقبل االحرتاياتاختذ "تفيد أن املتعهد  5025

، يف القناتني األوىل واألماييغية، ببث صور متثيل جرمية سطو على  5025شتنرب  02و 02وحيث إن املتعهد قام يومي 
خص املشتبه فيه وكاالت بنكية وشركات متخصصة يف االتصاالت مبدينة احملمدية، مت الكشف خالهلا عن صورة الش

الرئيسي، وكذا وصف املشتبه فيهم "بالسارقني" أو "مرتكيب اجلرمية"،مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام 
هؤالء األشخاص باألعمال املنسوبة إليهم، وذلك دون احرتام الضوابط القانونية، وقد وجهت رسالة إىل املتعهد بتاريخ 

 ذا الشأن ؛ لطلب توضيحات هب 5025دجنرب  24
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يف نشرة إخبارية إعادة متثيل جرمية يف مدينة أيرو دون احرتام الضوابط  5025نونرب  55وحيث إن املتعهد بث يوم 
 القانونية، خصوصا عرب وصف املتهم "باجلاين" مرتني ؛

ثالث جرائم سطو  يف نشرة إخبارية بثتها القناة األوىل صور إعادة متثيل 5025دجنرب  54وحيث إن املتعهد بث يوم 
مبدينة طنجة، مت خالهلا وصف الشخص املشتبه فيه باجلاين، ووجهت رسالة طلب توضيحات إىل  وكاالت بنكية على

يؤكد من  5021مارس  21، وقد توصلت اهليأة العليا برسالة جوابية يوم 5021فرباير  55الشركة هبذا الشأن بتاريخ 
وأنه يشاطر رأي ق مع املصاحل األمنية وبعد االعرتاف أمام الضابطة القضائية، خالهلا املتعهد بأن التقرير أجنز بتنسي

اهليأة العليا بأن املتهم بريء حىت تثبت إدانته، وأن االعرتاف جزء من مسطرة التحقيق، وبالتايل فإن اخلطأ فردي 
 وسيعمل على تفادي تكرار مثل هذه األخطاء ؛ 

من خالل القناة التلفزية األوىل ببث خرب القبض على أشخاص متهمني  5021فرباير  22وحيث إن املتعهد قام يوم 
بتورطهم يف جتارة املخدرات مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيامهم باألعمال املنسوبة إليهم مثل "العناصر 

وصلت اهليأة العليا وتلطلب التوضيحات،  5021مارس  55اإلجرامية" و"العصابة"، وقد متت مراسلة املتعهد بتاريخ 
اخلرب أكد أن الربورطاج املنجز   خترب من خالله الشركة أن الصحفي الذي كلف بتغطية 5021أبريل  02جبواب يوم 

هو حصيلة شهر كامل من اإليقافات على صعيد الدوائر األمنية بالدار البيضاء، وبالتايل فإن األحكام قد صدرت قبل 
 إجناي الربورطاج ؛

من خالل نشرة األخبار املسائية اليت تقدمها القناة التلفزية األوىل ببث  5021فرباير  22عهد قام يوم وحيث إن املت
استعمال عبارات تفيد،   صور إعادة متثيل جرمية سرقة حمل للبقالة من طرف أحد الزبائن مبدينة الدار البيضاء مع

اجلاين" و"مقرتف اجلرمية" و"املعتدي" وقد متت وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص باألعمال املنسوبة إليه، مثل "
أبريل  02لتتوصل اهليأة العليا جبواب يوم لطلب التوضيحات هبذا الشأن،  5021مارس  55مراسلة املتعهد بتاريخ 

جاء فيه أنه "فقط سقط سهوا استعمال عبارة مقرتف اجلرمية أثناء قراءة الصحفي لتعليقه، نظرا لظروف ، 5021
 يت حتمت عليه اإلسراع يف إعداد املادة اإلخبارية مع اقرتاب موعد النشرة" ؛االشتغال ال

يف القناة التلفزية األوىل صور إعادة متثيل جرمية قتل وقعت حبي سيدي  5021فرباير  56وحيث إن املتعهد بث يوم 
  مال املنسوبة إليه مثلالربنوصي بالدار البيضاء مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص باألع

 "اجلاين" "القاتل" ؛ 
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من خالل القناة التلفزية األوىل ببث خرب تفكيك خلية متهمة باالعتداءات  5021مارس  1وحيث إن املتعهد قام يوم 
املسلحة على األشخاص واالجتار يف املخدرات واألسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين 

  مثل "عصابة إجرامية" و"هذه العصابة" ؛ املوقوفني

يف القناة األماييغية ببث خرب تفكيك خلية متهمة باالعتداءات املسلحة  5021مارس  2وحيث إن املتعهد قام يوم 
على األشخاص واالجتار يف املخدرات واألسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين املوقوفني مثل 

 امية" و"هذه العصابة" ؛ "عصابة إجر 

يف القناة التلفزية األوىل ببث خرب اعتقال شخص متهم بسرقة معدات  5021مارس  0وحيث إن املتعهد قام يوم 
وجتهيزات حمطات الربط لشركات االتصال مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا املتهم باألعمال 

 املنسوبة إليه ؛ 

يف إطار احرتام حق اإلخبار عند بث برامج "  الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ينص على أنه :دفرت حتمالت إن وحيث 
أو صور أو تصرحيات أو الوثائق املتعلقة مبساطر قضائية أو بوقائع من شأهنا أن خترب عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة 

  " ؛إذا تعلق األمر بقاصرين ، وسرية هوية األشخاص املعنيني خصوصا خاصة احرتام قرينة الرباءة

"يوصي  حيث إن توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلقة بتغطية املساطر القضائية تنص على أنهو
اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية مبراعاة املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة العادلة واملتعلقة 

ان، خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية التحقيق وما يرتتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع بكرامة اإلنس
وااللتزام بأخالقيات وآداب   واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو استقالليته

 ؛" مهنة الصحافة

 5025يوليوي  22و 5025يونيو  50املوجهة إىل اهليأة العليا بتواريخ  وحيث سبق للمتعهد أن التزم من خالل الرسائل
 بالعمل على احرتام قرينة الرباءة أثناء مسطرة التحقيق ؛ 5021أبريل  02و 5021مارس  21و

تلت التزاماتها وحيث إن هناك حاالت متعددة لعدم احرتام قرينة الرباءة يف برامج الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
 المعبر عنها في مراسالتها السالفة الذكر ؛

 ؛ وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد بناًء على ما سبق

 لهذه األسباب:
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املتعلقة بتغطية املساطر القضائية  أخلت بالتزاماهتا اخلاصة يصرح أن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة قد                -0
 رباءة ؛وقرينة ال

 يوجه إنذارا إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛                -4

 يقرر تبليغ قراره هذا إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، ونشره باجلريدة الرمسية.                 -2

رجب  01قدة بتاريخ مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنع
( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة ملريين 3502مايو  21لـ ) املوافق 2212

الوهايب رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة يدكي، فويي الصقلي، حممد عبد الرحيم، حممد أوجار، طالع سعود 
 ر، أعضاًء. األطلسي، بوشعيب أوعيب، وخدجية الكو 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة المريني الوهابي
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 02-02رقم  "م.أ.ت.س.ب"قرار 

 (4102مايو  02) 0222رجب  12المؤرخ في 

 سات" 0باحترام قرينة البراءة من قبل شركة "ميدي المتعلق 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري  

 منه ؛ 51 نـاء على الدستور، والسيما الفصلب

( 5005 أغسطس 12املـوافق لـ ) 2251 من مجادى اآلخرة 55 الصادر يف 28058525 وبنـاء على الظهري الشريف رقم
القاضي بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا 

 منه ؛ (26و 22و 4 )املقاطع 1 ةاملاد

املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم  00801بنـاء على القانون رقم و 
)الفقرة األخرية(  26و 1(، خصوصًا ديباجته واملواد 5002يناير  0) 2252من ذي القعدة  52بتاريخ  28028520

 منه؛ 61و 24و 24و

 ( منه ؛1)الفقرة  11خصوصا املادة  سات" 2وبنـاء على دفرت حتمالت شركة "ميدي 

يوليو  50) 2256  من مجادى الثانية 50وبنـاء على توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخة يف  
 ( املتعلقة بتغطية املساطر القضائية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ؛5002

سات" وكذا لفت االنتباه  2إىل شركة "ميدي   لالتصال السمعي البصري وبنـاء على الرسالة املوجهة من اهليأة العليا
بشأن احرتام املبادئ والقواعد املتعلقة بتغطية املساطر القضائية وخصوصا قرينة  الذي سبق توجيهه إىل املتعهد نفسه

 الرباءة ؛

 ي ؛وبعـد االطـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصر 

 وبعد المداولة: 

، سجلت املديرية العامة لالتصال السمعية البصرية إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات ه، ويفوحيث إن
النشرات اإلخبارية وكذا بعض الربامج املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة أثناء السمعي البصري مالحظات على جمموعة من 

 ة ؛تغطية املساطر القضائي
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، 5022أكتوبر  22خالل حلقة برنامج "مسرح اجلرمية" اليت بثت يوم ، جانقدم املتهم على أنه وحيث إن املتعهد 
دون التزام احلياد املطلوب وتقدمي الطروحات املتعارضة، يف حني أن ، باستعمال عبارات جتزم بارتكابه للفعلوذلك 

   حىت تثبت إدانته حبكم قضائي وفقًا للضمانات اليت يقررهااملبدأ يقتضي معاملة الشخص املعين على أنه بريء 
 القانون ؛ 

 ؛ 5025يناير  51"لفت انتباه" بتاريخ وحيث إن اهليأة العليا وجهت للمتعهد خبصوص احللقة أعاله 

احرتام  أن قام ببث إعادة متثيل جرمية يف برنامج "مسرح اجلرمية" دون 5025شتنرب  52وحيث إنه سبق للمتعهد بتاريخ 
 ؛ 5025نونرب  50الضوابط القانونية، لتوجه إليه اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري هبذا الصدد استفسارا بتاريخ 

خرب تفكيك خلية متهمة باالعتداءات املسلحة على األشخاص  5021مارس  2وحيث إن املتعهد نقل بتاريخ 
املوقوفني من ، وبشكل قطعي، بالعنف مع استعمال عبارات تدينواالجتار يف املخدرات واألسلحة النارية والسرقات 

 " ؛هذه العصابة"، "عصابة إجراميةقبيل: "

يف إطار احرتام حق اإلخبار عند بث برامج أو "  سات" ينص على أنه : 2وحيث إن دفرت حتمالت شركة "ميدي 
ا أن خترب عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة صور أو تصرحيات أو الوثائق املتعلقة مبساطر قضائية أو بوقائع من شأهن

خاصة احرتام سرية التحقيق والشخص والكرامة اإلنسانية وافرتاض الرباءة واحلياة اخلاصة وسرية هوية األشخاص 
 " القاصرين املعنيني، وعموما االحرتام الدقيق للمبادئ واملقتضيات القانونية املتعلقة باحرتام احملاكمة العادلة

"يوصي  توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلقة بتغطية املساطر القضائية تنص على أنهحيث إن و
اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية مبراعاة املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة العادلة واملتعلقة 

لتحقيق وما يرتتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع بكرامة اإلنسان، خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية ا
وااللتزام بأخالقيات وآداب   واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو استقالليته

 ؛" مهنة الصحافة

 ؛ وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد بناء على ما سبق 

 ه األسباب :لهذ

بشأن تغطية املساطر القضائية وقرينة  أخلت بالتزاماهتا اخلاصة سات" قد 2يصرح أن شركة "ميدي                 -0
 الرباءة ؛

 سات" ؛ 2يوجه إنذارا لشركة "ميدي                 -4
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 الرمسية. سات"، ونشره باجلريدة  2يقرر تبليغ قراره هذا إىل شركة "ميدي                 -2

رجب  01مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ   
( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة ملريين 3502مايو  21لـ ) املوافق 2212

دكي، فويي الصقلي، حممد عبد الرحيم، حممد أوجار، طالع سعود الوهايب رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة ي 
 األطلسي، بوشعيب أوعيب، وخدجية الكور، أعضاًء. 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛                        

 الرئيسة

 أمينة المريني الوهابي
 


