قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 41-17
المؤرخ في  02ربيع األول  21( 1439نونبر )2017
بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية
في الخدمات السمعية البصرية
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور وخاصة مبادئه املتعلقة باحلريات واحلقوق األساسية ،يف كل من الديباجة والفصول :من 22
إىل  25و 28و 119و 165منه؛

وبناء على القانون رقم

 15ـ 11

 ،2016وخاصة املادة  3منه؛

املتعلق بإعادة تنظيم اهليئة العليا لالتصال السمعي ،الصادر بتاريخ  25غشت

وبناء على القانون رقم  03ـ  77املتعلق باالتصال السمعي البصري ،الصادر بتاريخ  7يناير  ،2005كما مت
تغيريه وتتميمه ،وخاصة بالقانون رقم  16ـ  66الصادر يف  25غشت  ،2016وعلى اخلصوص ديباجته واملادة
 3منه؛
وبناء على القانون رقم  22-01املتعلق باملسطرة اجلنائية ،الصادر بتاريخ  3أكتوبر  2002كما مت تعديله
وتتميمه ،وخاصة ديباجته واملواد 1 :و 15و 303و 466منه؛
وبناء على القانون رقم  13-88املتعلق بالصحافة والنشر ،الصادر بتاريخ  10غشت  ،2016وخاصة املادة
 75منه؛
وبناء على مقتضيات دفاتر حتمالت املتعهدين العموميني املتعلقة مببادئ اخلدمة العمومية لالتصال السمعي
البصري واألخالقيات ،وكذا مقتضيات دفاتر حتمالت املتعهدين اخلواص املتعلقة باألخالقيات؛
واستحضارا ملضمون القرارات الصادرة عن اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بشأن احرتام مبدأ قرينة
الرباءة واملساطر القضائية يف اخلدمات السمعية البصرية ،ورأي اجمللس األعلى رقم  1-14املتعلق بالربامج اليت
تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا يف وسائل االتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ  17دجنرب 2014؛
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واستحضارا للتقريرين اللذين أعدهتما اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري بشأن" تغطية املساطر القضائية" سنة
 ،2013وبشأن " الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا يف القنوات ذات الربجمة العامة"

سنة .2014

وبعد المداولة
انسجاما مع املقتضيات الدستورية ذات الصلة برتسيخ مبادئ قرينة الرباءة واحرتام احلياة اخلاصة وتكريس حرية
االتصال السمعي البصري وحق املواطن يف اخلرب؛
واعتبارا ألمهية احرتام مبدأ قرينة الرباءة الذي يعترب " كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جرمية بريئا ،إىل أن تثبت
إدانته مبقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء املقضي به " ،يف ضمان احملاكمة العادلة؛
ونظرا ألمهية احرتام مبدأ السرية الذي تتصف به املساطر القضائية ووجوب التزام كل األشخاص املسامهني يف
إجراء هذه املساطر بكتمان السر املهين وفقا ملقتضيات القانون؛
واحرتاما حلق املواطنات واملواطنني يف اإلعالم واخلرب يف جمال االتصال السمعي البصري؛
واعتبارا لألدوار املنوطة خبدمات االتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية والتنظيمية يف جماالت النهوض
بثقافة حقوق اإلنسان واحرتام احلقوق واحلريات املكرسة دستوريا ،وبصفة خاصة االلتزام مببدأ قرينة الرباءة وحرمة
احلياة اخلاصة وسرية هوية األشخاص املعنيني بإجراءات قضائية؛
واستحضارا لتجربة اهليئة العليا يف جماالت ضبط وتقنني احرتام املساطر القضائية يف خدمات االتصال السمعي
البصري ،من خالل تتبع مستوى التزاماهتا هباته املقتضيات القانونية والتنظيمية ،وإعماهلا ملضامني التوصية املتعلقة
بتغطية املساطر القضائية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ،اليت بادر اجمللس األعلى إىل إصدارها منذ
سنة 2005؛
وسعيا من اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري إىل تثمني املكتسبات اليت مت حتقيقها وجتاوز االختالالت
اليت مت رصدها يف جمال احرتام مبدأ قرينة الرباءة ،وذلك من خالل التذكري مبجموعة من الضوابط القانونية
والتنظيمية ذات الصلة باحرتام مبدأي قرينة الرباءة وحرمة احلياة اخلاصة واحرتام املساطر القضائية؛
يقرر ما يلي:
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المادة األولى :احترام مبدأ قرينة البراءة
يعترب مبدأ قرينة الرباءة مقتضى دستوريا ،يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جرمية بريء إىل حني ثبوت
إدانته مبقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء املقضي به ،مما يتعني معه على متعهدي االتصال السمعي البصري
عند تقدمي أخبار أو روبورتاجات أو برامج االلتزام مبا يلي:
 .1احرتام مبدأ قرينة الرباءة ،عند تقدمي تصرحيات أو بالغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو
غريها يف قضايا ذات الصلة باجلرمية؛
 .2االمتناع عن وصف شخص ،موضوع حبث قضائي ،ب "اجلاين" أو "اجملرم" ،واستعمال بدل ذلك عبارات
"املشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنني" أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادي و"املتهم" بعد جتاوز
هاتني املرحلتني ،املعمول هبا يف القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية؛
 .3عدم بث صور لشخص يف حالة اعتقال أو حيمل أصفادا أو قيودا؛
عرف على هويته دون
 .4عدم اإلعالن عن اسم الظنني أو املشتبه به أو املتهم ،أو تقدمي أي إشارة مت ّكن من الت ّ
موافقته وذلك إىل حني صدور حكم هنائي يف حقه.

المادة الثانية :حماية الحياة الخاصة
يتعني على متعهدي االتصال السمعي البصري االلتزام بصفة خاصة مبا يلي:
 1ـ عدم اإلفصاح ،يف حالة عدم احلصول على موافقته ،عن هوية الظنني أو املشتبه به أو املتهم ،خالل تغطية
إعادة متثيل وقائع اجلرمية ،باحلرص على اخلصوص على متويه الشكل احلقيقي لصورته وصوته؛
 2ـ عدم الكشف عن هوية املعتقلني عند بث حتقيق أو تعليق أو استطالع للرأي ،يتعلق هبم أو مبؤسستهم
السجنية أو بغريه ،وذلك دون احلصول على موافقتهم؛
 3ـ عدم الكشف عن هوية عائالت األشخاص األظناء أو املشتبه هبم أو املتهمني وكذا عائالت الضحايا ،وذلك
دون احلصول على موافقتهم؛
 4ـ عدم الكشف عن هوية األحداث موضوع مسطرة قضائية مبا حيرتم مصلحتهم الفضلى خالل كل مراحل
التقاضي؛
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 5ـ عدم الكشف عن هوية األشخاص يف وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خالل كل مراحل التقاضي.

المادة الثالثة :احترام المساطر القضائية
يتعني على متعهدي االتصال السمعي البصري عند بث برامج أو صور أو تصرحيات أو وثائق تتعلق مبساطر
قضائية أو بوقائع خترب عن مساطر قضائية االلتزام بصفة خاصة مبا يلي:
 1ـ تناول القضية حبياد ونزاهة واحرتام مبدأ التعددية من خالل تقدمي خمتلف الطروحات ومتكني األطراف املعنية
أو ممثليها من فرصة التعبري عن وجهة نظرها؛
 2ـ عدم الكشف عن مضامني حماضر الضابطة القضائية احرتاما ملبدأ سرية البحث التمهيدي ،وكذا عن صكوك
االهتام أو أي من وثائق املسطرة اجلنائية أو اجلنحية قبل أن يتم تداوهلا يف جلسة عمومية؛
 3ـ عدم اإل خبار عن املداوالت الداخلية للمحاكم أو جللسات االستماع السرية حبكم القانون أو بقرار من
احملاكم؛
 4ـ عدم التعليق على األحكام القضائية عند تقدميها بشكل ميس سلطة القضاء أو باستقالليته؛
 5ـ عدم تغطية املرافعات املتعلقة بدعاوى األحوال الشخصية والسيما ما يتعلق منها بإثبات األبوة والطالق ،دون
إذن احملكمة املعنية ،وال يطبق هذا املنع على األحكام احلائزة على قوة الشيء املقضي به؛
 6ـ عدم تغطية املرافعات اليت تسمح بالتعرف على األطفال.

المادة الرابعة :الضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها
يتعني على متعهدي االتصال السمعي البصري االلتزام بصفة خاصة مبا يلي:
 1ـ اإلشارة عند متثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إىل عبارة " تشخيص لوقائع حقيقية " ،طيلة مدة بثها
وبطريقة واضحة متييزا هلا عن املشاهد احلقيقية؛
 2ـ القيام بتنبيه صويت وخطي مسبق عند تقدمي برامج تتعلق جبرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأهنا
صدم مشاعر املتلقي ،واالحتفاظ مبنظومة اإلشارات خالل اإلعالن عنها وطيلة مدة البث؛
 3ـ عدم بث الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا أو برجمة إعادة بثها يف أوقات غري مناسبة للجمهور
الناشئ؛
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 4ـ استعمال اإلشارات املرتبطة بتحديد الفئة العمرية املسموح هلا مبشاهدة هذه الربامج ،وذلك أثناء عرض
وصالت اإلشهار الذايت للربامج وأثناء تقدميها اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا.

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  02ربيع
االول  21( 1439نونرب  ،)2017مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
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