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 04-41رأي "م.أ.ت.س.ب" رقم 
  (4041 دجنبر 41) ـالموافق ل 4116صفر  41المؤرخ في 
 لتي تتخذ من الجريمة موضوعا لهاالبرامج ابالمتعلق 
 السمعي البصري اإلتصال في وسائل  

 

 البصري؛ السمعي لالتصال األعلى المجلس

 منه؛ 82ل بناء على الدستور، خصوصا ديباجته والفص

( القاضي 8228غشت  11) 1281مجادى اآلخرة  82الصادر يف  1-28-818الظهري الشريف رقم اء على ـوبن
  منه؛ 1بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تتميمه وتغيريه، خصوصا املادة 

 الشريف رقم املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري 22-21اء على القانون رقم ـوبن
 منه؛ 46و 9و 1(، خصوصا ديباجته واملواد 8225يناير  2) 1285من ذي القعدة  85بتاريخ  852-22-1

يونيو  6اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ  به توصلتالذي رئيس احلكومة السيد  على طلبجوابا و 
  ائل االتصال السمعي البصري؛ بوس هلا اليت تتخذ من اجلرمية موضوعاالربامج شأن ب، 8212

 ؛المداولة وبعد

ة يف إطار مهام تتبع ومراقب، بشكل اعتيادي ومنتظم، عليا لالتصال السمعي البصري تقومة الوحيث إن اهليأ
حتظى بنسبة مشاهدة مهمة هلذا  خصوصا يف اخلدمات التلفزية العمومية اليت، متعهدي االتصال السمعي والبصري

 باملائة من نسبة االستقطاب؛ 52، تصل أحيانا إىل حوايل الصنف من الربامج

يف إطار ضوابط دستورية وقانونية االتصال السمعي البصري، وحيث إن مبدأ احلرية يظل األساس الذي يقوم عليه 
 حمددة؛

ى يف كل من اليت تتجلو ، اليت جتعل من اجلرمية موضوعا هلاأن جل املواد اإلعالمية الربامج  تظهر عملية تتبعوحيث 
برنامج "مداولة" على قناة األوىل، وبرنامج "أخطر اجملرمني" على القناة الثانية، وبرنامج "مسرح اجلرمية" على قناة 
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تنحصر فقط يف الربامج املعتمدة على تشخيص واستلهام أفكار من وقائع حقيقية أو يفرتض أهنا  ، تيفي 1 ميدي
، فهذه املضامني أقرب إىل أعمال اخليال اليت تعرف تحقيق القضائيالبحث والكذلك، وال تتعلق بتغطية مساطر 

خمرج... خبالف الروبورتاجات اإلخبارية املتعلقة باإلخبار عن كاتب سيناريو وممثل و تدخل أطراف متعددة من  
وقائع اجلرمية  إعادة متثيل أطوار التحقيق )صور املشتبه فيه احلقيقي بالتوهيم أو بدونه، احملجوزات لدى املشتبه فيه،

 ...(؛

تبني من خالل معاينة اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري وتتبعها للربامج أعاله أن اجلرائم اليت حيث إنه و 
 29، وباملائة يف برامج القناة األوىل 52نسبة اليت حتتل ، جرائم القتلهي تتصدر مواضيع هذا النوع من الربامج 

صب ، تليها مواضيع اإلرهاب والنتيفي 1ملائة من برامج قناة ميدي با 21، وانيةج القناة الثباملائة من برام
فهي تقرتن يف جمموعة من ة خمتلف هذه اجلرائم وحبكم طبيع ؛واالحتيال واالغتصاب مث االختطاف وغريها

 ؛حقيقية أو يفرتض أهنا كذلك وقائعحبكم أن مواضيعها تعتمد على إعادة تشخيص ، عنفشاهد مباحلاالت 

أو جزئيا، من اجلرمية موضوعا هلا من إشكاالت، فإن اهليأة العليا لالتصال  تتخذ، كلياظر ملا تثريه الربامج اليت وبالن
 ؛يف إطار االختصاصات املسندة هلا مشوليته، يف املوضوع على 8225السمعي البصري انكبت منذ سنة 

، سواء ضمن املواد هلا تخذ من اجلرمية موضوعااليت تالربامج مبوضوع  يتعلق، ونظرا لغياب أي مقتضى صريح
يف دفاتر حتمالت املتعلق باالتصال السمعي البصري و  22-21القانون رقم يف اإلخبارية، أو أعمال اخليال، 

إىل إصدار  8225منذ سنة اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بادر  ،االتصال السمعي البصريمتعهدي 
 ؛البصريةمن طرف وسائل اإلعالم السمعية  بتغطية املساطر القضائية خصوصا تعلقةالتوصية امل

على وجوب ضمان احلق يف اإلعالم كعنصر أساسي حلرية التعبري عن األفكار واآلراء، املذكورة التوصية وقد نصت 
ا يتعلق بصيانة يف دائرة احرتام القيم احلضارية األساسية والقوانني اجلاري هبا العمل يف اململكة، وخاصة منها م

البصرية  حق اجلمهور يف اخلرب، الذي على أساسه تقوم وسائل اإلعالم السمعية وكذا، حرمة األشخاص وكرامتهم
األعلى لالتصال السمعي  اجمللس دعاو القضايا اجلنحية أو اجلنائية،   بإجناز تقارير إخبارية واستطالعات تعاجل

م السمعية البصرية إىل السهر على احرتام شخص اإلنسان وكرامته خمتلف وسائل اإلعاليف هذه التوصية  البصري
 ؛عند بث برامج أو صور أو تصرحيات أو وثائق متعلقة باملساطر القضائية

، مهمتها إعادة النظر يف جلنة يف املوضوعلالتصال السمعي البصري اجمللس األعلى أحدث يف هذا الصدد و 
، بالعمل على إغنائها وبلورهتا يف أفق استصدار قرار للمجلس تعهدينعمول هبا حاليا من طرف املالتوصية امل

 املوضوع؛األعلى يف هذا 
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من خالل تقارير التتبع ملختلف يف املوضوع أعاله، العليا وبناء على طبيعة القضايا اليت تعاطت معها اهليأة 
ا من أفراد وهياات ومسسسات اخلدمات السمعية البصرية الوطنية، وعلى ضوء جمموعة من الشكايات توصلت هب

هذا النوع من الربامج يف إطار مهام الضبط والتقنني، وعمل على تنبيه تتبع اجمللس األعلى باهتمام بالغ وطنية، 
هذا النوع من املتعهدين العموميني واخلواص، مما كان له صدى إجيايب، دفع ببعض املتعهدين العموميني إىل توقيف 

، ، وبالبعض اآلخر إىل مراجعة شكل ومضمون الربنامججديدشكل أجل إخراجه يف بشكل مسقت من مج ارب ال
 الربامج ؛ ههلذنظمة األخالقية املالضوابط التزاما من اجلميع ب

برامج اجلرمية ضمن قائمة الربامج ذات احلساسية يف نظام تتبعها ة العليا لالتصال السمعي البصري وإذ تضع اهليأ
واضح إلحدى  يف حالة تسجيل خرقشأهنا وتنجز تقارير ب، مرار ضمن خمططات التتبعوتدرجها باست، املرتفعة

تتلخص يف برامج اجلرمية أن أهم اإلشكاالت املطروحة ، تبني عملية معاينة الربامج اعاله بنود دفاتر التحمالت
 .الرباءة قرينة احرتامة مث مسأل الصورة يف واحلق اخلاصة احلياة احرتامو  محاية اجلمهور الناشئقضايا  عموما يف

 ماية الجمهور الناشئعلى مستوى ح :أوال

يف وقت غري الربامج اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا بث بعض حلقات سجل اجمللس األعلى هبذا الصدد 
خالفا للمقتضيات التنظيمية  ،مالئم غري توقيت يف البث إعادةاصة منها الربامج اليت خضعت لنظام مناسب، وخ

التغلب على هذا اإلشكال، بعد إنذارهم من على املتعهدون عمل قد ل، و الشارات نظام استعمالمن  رغملبا
كل   ترفقأو ، III برنامج "أخطر اجملرمني" ضمن الفاة تصنفمثال القناة الثانية حيث أن ، لس األعلىطرف اجمل

م ئهذا الربنامج يتضمن مشاهد قد ال تال" ية:مع حتذير صويت يتم خالله قراءة العبارة التال ،[-18حلقاته بالشارة ]
وبة وسط هذه العبارة مكت تستمر او  ،"ةسن 21 اجلمهور الناشئ. ال ينصح تتبعه من طرف األطفال أقل من

الناشئ، وينحصر احليز  الشاشة حلوايل عشر ثوان، وال يبث الربنامج إال خارج أوقات الذروة بالنسبة للجمهور
 ؛الزمين الذي تشغله هذه الربامج يف أقصى احلاالت حلقة واحدة كل أسبوع

 وقد سبق، اجلمهور الناشئ يف صلب اهتماماتهضع، موضوع محاية يلالتصال السمعي البصري لس األعلى ن اجملإ
اهلياة  يف هذا اخلصوص، كما أصدرت وا بالتزاماهتمالذين أخل   ،أن اختذ قرارات عديدة يف حق بعض املتعهدين له

دليال حلماية اجلمهور الناشئ، وعيا منها باألخطار اليت ميكن أن تشكلها بعض  8222سنة هبذا الشأن  العليا
 ؛املضامني السمعية البصرية هبدف توعية خمتلف األطراف املعنية بذلك
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 املوجهة التلفزية الربامج خمتلف عن ريراتق البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة صدرتأ متصل، سياق ويف
 الفرتة وغطى؛ يف يت 1 ميديقناة و  األمازيغيةوقناة  الثانية القناةو  األوىل: التلفزية القنوات مشل الناشئ، للجمهور

 9 متثل ،(ايوم 151 مدى على) ساعة 215 من تتكون نةعي   يوه ،8211 يناير إىل 8218 شتنرب شهر من املمتدة
 األلعابو  والسكيتشات الرتفيهية الربامج باألساس املرصودة الربامج وهتم، األربعة القنوات بث جمموع من باملائة

 هذه خالل القنوات هذهبثت حيث  ؛لألطفال املوجهة الوثائقية والربامج املتحركة الرسوم إىل إضافة واملسابقات،
 تليها الناشئ، للجمهور موجها برناجما 19ـ ب املقدمة يف األوىلالقناة  وتأيت ؛ أسبوعيا أو يوميا برناجما 92فرتة ال

هذا  نبرامج، وقد مك   9ـ ب يف يت 1 ميدي ، مث قناةفيما بعد برناجما 16ـ ب األمازيغيةوقناة  برناجما، 11ـ ب الثانية القناة
مدى استجابته و ، وجه لألطفال يف القنوات العموميةالعرض التلفزيوين امل رصدو إحصاء احليز الزمين  من العمل

وكذا  ،الرتفيهو  الرتبية والتثقيفو  اإلعالماملتمثلة يف  التلفزيحلاجيات الطفل من حيث الوظائف األساسية لالتصال 
 ؛الناشئمهور اجلمدى تفعيل آليات محاية 

 أن من بني جمموعات اجمللس األعلى جلنة خمتصة بدراسة موضوع محاية اجلمهورإىل وجتدر اإلشارة هبذا الصدد 
الناشئ، وتنكب حاليا على خالصات التقرير أعاله من أجل استخالص الضوابط القانونية واألخالقية املواكبة 

 البصري.، تفعيال هلا يف جمال االتصال السمعي زامات املغرب الدولية هبذا الشأنتاللللسياق الدستوري و 

 الصورة والحق فيالحياة الخاصة  احترامعلى مستوى  :ثانيا

عىن بتشخيص الوقائع، عرفت جمموعة من التعديالت على مستوى شكلها اليت ت   أن الصيغة احلالية للربامجظ يالح
ومضموهنا كنتيجة لالستيعاب التدرجيي من طرف متعهدي االتصال السمعي البصري اللتزاماهتم املسطرة يف 

 ؛الربامجهذا النوع من بشأن دفاتر التحمالت املنظومة القانونية و 

املتعهدين من خالل جمموعة مرافقة دأبت اهليأة العليا منذ حترير قطاع االتصال السمعي البصري على مواكبة و قد و 
لذلك وبعد  ،لى مستوى مضامني الربامج املقدمةع، اليت تروم مراعاة حقوق اإلنسان من اللقاءات واملراسالت

هذا النوع من الربامج مل يعد يطرح  مرور تسع سنوات عن صدور قانون االتصال السمعي البصري، جند أن
خصوصا أن الربامج  ،انوين والتنظيمي اجلاري به العملمشاكل على مستوى احرتام احلياة اخلاصة وفق اإلطار الق

مع تعمد إخفاء  ،لتقدمي الوقائع وتشخيص أطراف القضايا املعاجلة ،املعنية تعمد حاليا إىل االستعانة مبمثلني
 أن تشري إىل اهلوية احلقيقية للمتهمني يف القضايا املعاجلة. املعلومات اليت ميكن
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 احترام قرينة البراءةعلى مستوى  :ثالثا

يف قضايا ، املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة اخلروقاتاهليأة العليا لالتصال السمعي البصري جمموعة من  جلتس
مل  التلفزيةوع حلقات برامج، حيث إن اخلدمات الزالت املسطرة القضائية مستمرة فيها، وكانت وقائعها موض

بث مشاهد إعادة متثيل وقائع اجلرمية، يستعمل املتعهدون عبارات تدين  وعند الربامج هذهحترتم هذا املبدأ، فأثناء 
 ؛ترتك جماال للشك أو االحتمال أناملشتبه فيهم دون 

ثالثة قرارات هبذا الشأن ضد متعهدي  لبصريأصدر اجمللس األعلى لالتصال السمعي ا ختالالتاالزجرا لتلك و 
( 8211مايو  11) 1212رجب  21املسرخ يف  12-11 رقم : القراروهياالتصال السمعي البصري العموميني 

 للربامج بالنسبة خاصة ،"الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"قرينة الرباءة من قبل مقتضيات احرتام عدم املتعلق ب
قرينة ( املتعلق بعدم احرتام مقتضيات 8211مايو  11) 1212رجب  21املسرخ يف  11-11 قمالقرار ر و ،اإلخبارية

املسرخ  15-11مث القرار  ،"القناة الثانية-تغطية اإلجراءات القضائية من قبل شركة "صوريادالرباءة يف الربامج وعند 
 1رباءة من طرف شركة "ميدي قرينة ال قتضيات م( املتعلق بعدم احرتام 8211مايو  11) 1212رجب  21يف 

 هبدف ،وجهة إىل هسالء املتعهدين وغريهملفت انتباه م إىل ما سبق ذلك من مراسالتمع اإلشارة أيضا سات"، 
احرتام  مراقبة صارمة تسكد على ضرورة من خالل عنايةما يستحقه من أمهية و إيالء هذا املوضوع هم إىل دفع

 .وضوع الضوابط القانونية واألخالقية يف امل

  البصري:األعلى لالتصال السمعي  المجلس يرى ألجله،

 للمقتضياتالمتعهدين السمعيين البصريين  احتراممدى  مراقبة فييتمثل  بهالمنوط  الدور أن -
وخاصة منها حرمة الحياة الخاصة والكرامة اإلنسانية،  العمل، بها الجاري والتنظيمية القانونية

ومراقبة التزام البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، تتبع لغة ة البالاألهميفي ذلك  ويولي
عند إخالل  المناسبةوالعمل على اتخاذ التدابير  ،والتنظيمية لمقتضيات القانونيةباالمتعهدين 
التفاعل الفوري مع الشكايات والتظلمات التي يتم التوصل بها من و  بإلتزاماتهم،المتعهدين 

 السمعي االتصال لحرية تكريسا ذلككل ؛  البرامج بشأن هذهواطنين مختلف المؤسسات والم
 ؛ومبادئ حقوق اإلنسان البصري، 

 ووفق المؤسساتي موقعها من استعداد، على تبقى البصري السمعي لالتصال العليا الهيأة أن -
 مختلف جهود تكافل تستدعي االختصاصات، ومتعددة شاملة دراسة في لإلسهام اختصاصاتها،

 اإللمام قصد مدني، ومجتمع وأكاديمية وطنية وهيآت معنية حكومية قطاعات من اف،األطر 
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 والظاهرةالسمعي البصري  العرض بين الممكنة العالقة بموضوع المحيطة اإلشكاليات بكل الدقيق
 .اإلجرامية

من  82 ريخخالل جلسته املنعقدة بتا السمعي البصري لالتصالمن طرف اجمللس األعلى  الرأيمت تداول هذا 
السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة أمينة  لالتصال( مبقر اهليأة العليا 8212 دجنرب 12املوافق لـ ) 1216صفر 

زدكي وحممد عبد الرحيم وبوشعيب أوعيب وطالع سعود األطلسي والسيدتني والسادة راحبة ملريين الوهايب، رئيسة، 
 وخدجية الكور، أعضاء.

  

 السمعي البصري، لالتصال عن المجلس األعلى

 

 

 


