
 71-71قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 (7171مارس  74) 7141 جمادى الثانية 71المؤرخ في 
 « Dessous des cartes »المتعلق بحلقة من برنامج

 " RADIO VEILLE الذي بثته شركة "

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

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

 منه؛ 8و 4و 3املتعلق باإلتصال السمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا املواد  77-33وبناء على القانون رقم 

  منه؛ 8.34و 8.8و 1.7و 6و 1 املواد "، خصوصا RADIO VEILLE " وبنـاء على دفرت حتمالت شركة

 ؛8317 يناير 83 وبناء على شكاية السيد احلسن بوكيند، املتوصل هبا بتاريخ

 رسائل اهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء، والتجمع النقايب الوطين لألطباء األخصائيني بالقطاع اخلاص، ومجعية "عملية وبعد االطالع على
 ؛ 8316 دجنرب 81" املتوصل هبا بتاريخ  Opération Smile Moroccoبسمة املغرب

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

 وبعـد المداولة:

، من جهة، برسائل من اهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء، 8316 دجنرب 81توصلت اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري يوم  حيث
"،  Opération Smile Moroccoاع اخلاص، ومجعية "عملية بسمة املغربوالتجمع النقايب الوطين لألطباء األخصائيني بالقط

بشكاية من السيد احلسن بوكيند، خبصوص حلقة من برنامج حتقيقات قدمته يوم  8317يناير  83ومن جهة أخرى، توصلت بتاريخ 
بثها يوم  "، ومتت إعادة RADIO VEILLE اخلدمة اإلذاعية "لوكس راديو" التابعة لشركة " 8316 دجنرب 9

 ؛ 8316 دجنرب 13

  

يتلقى اجمللس  : " املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري تنص على ما يلي 11.11من القانون  7 وحيث إن املادة
ألنظمة ل ...(، شكايات متعلقة خبرق أجهزة ومتعهدي االتصال السمعي البصري للقوانني أو) األعلى لالتصال السمعي البصري من

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

أطفال خالل قافلة طبية منظمة من قبل مؤسسة  6أو  1" تسبب يف وفاة HBوحيث جاء يف حلقة الربنامج أن الطبيب "
"Opération Smile Moroccoعرب بث شهادة لطبيب آخر دون الكشف عن هويته؛ ،" 



ى مجيع برامج تنطبق ... عل " من دفرت حتمالت املتعهد واملتعلقة بنزاهة األخبار والربامج على أن هذه األخرية 1-7 وحيث تنص املادة
 ، ... " ؛، خاصة عن طريق اللجوء إىل مصادر متنوعة وذات مصداقيةويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر اخلدمة

"، يف رسالتها املوجهة للمتعهد واليت توصلت اهليأة بنسخة منها، صحة Opération Smile Moroccoوحيث نفت مؤسسة "
 هذه املعلومات واعتربت أهنا أضرت بصورة اجلمعية؛

" اليت تسهر على العمليات اليت يتم إجراؤها لألطفال الذين يولدون بعيب Opération Smile Moroccoوحيث إن مؤسسة "
 خلقي يف األنف والفم، تنفي بشكل مطلق وقوع أية حادثة وفاة؛

من أجل طلب  " RADIO VEILLE " شركة ،8317فرباير  14وحيث راسلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
 ، بأهنا اختذت إجراءات داخلية هبذا الشأن؛8317فرباير  83توضيحاهتا بشأن النازلة وأكدت يف جواهبا، املتوصل به بتاريخ 

 اإلخبار، عند يف إطار احرتام احلق يف " : من دفرت حتمالت املتعهد واملتعلقة بتغطية املساطر القضائية على أنه 8-8 حيث تنص املادةو 
بث الربامج أو األقوال أو الوثائق املتعلقة باملساطر القضائية أو بوقائع من شأهنا أن تكون موضوع حبث قضائي، يتطلب األمر إعطاء 

عن هوية  ذا عدم الكشفوك وحرمة احلياة اخلاصة، وقرينة البراءة والكرامة اإلنسانية واألشخاص التحقيق الحترام سرية عناية خاصة
 ... ؛ ، وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة االلتزام الصارم باملبادئ والقواعد القانونية لضمان حماكمة عادلةاألشخاص المعنيين

، "HB" مل يتم خالل أطوار حلقة الربنامج ذكر االسم الكامل للطبيب موضوع التحقيق، حيث متت اإلشارة إليه بـ إنه وإن وحيث
ن عمدت الصحفية إىل وصف الطبيب كما قدمت سريته املهنية من خالل ذكر شواهده األكادميية وخاصة أماكن اشتغاله، كما هي لك

 منشورة على شبكة اإلنرتنيت باإلضافة إىل ذكر أمساء ضحاياه املفرتضني؛

هولة يات اليت قدمتها الصحفية املذكورة جتعل بسوحيث وإن كانت اخلدمة اإلذاعية مل تذكر االسم الكامل للمعين باألمر، إال أن املعط
التعرف عليه راجحا، على األقل من قبل وسطه االجتماعي وهيأته وحميطه املهين، علما أن هذه القضية تطرقت هلا الصحافة اإللكرتونية 

 بشكل واسع كما تداولتها املواقع االجتماعية، خصوصا بسبب أهنا موضوع دعوى قضائية جارية؛

خالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على يف حالة اإل من دفرت التحمالت على أنه : " 8.34 تنص املادةوحيث 
، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد

 :طورة املخالفة إحدى العقوبات التاليةاملتعهد، باعتبار خ

 ؛إنذار    -
 ؛وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر... "    -

 ؛" RADIO VEILLE " شركة اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،إنه يتعني وحيث

 لهذه األسباب:

 مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة أعاله؛ " RADIO VEILLE " شركة  ُيصرح أن    -7

 ؛" RADI OVEILLE " إىل شركة إنذارا هبذا اخلصوص يُوجه    -7



 ، ونشره باجلريدة الرمسية." RADIO VEILLE " شركة ليغ قراره هذا إىلبيُقرر ت    -4

   

 1438مجادى الثانية  14 مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستها املنعقدة بتاريخ
 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.8317مارس  13)

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
 


