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        الهيئة العليا للحوار الوطني 
  حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة

 

 
 
 
 

الندوة الجهوية الحادية عشرة 
 حول موضوع 

  

القضاء و اإلعالم 
 
 
 

  2013 فبراٌر 23 السبت :تاريخ الندوة -

 مركز التكوٌن التابع لبنك المغرب  :مكان الندوة -
                      أو المعهد العالً للقضاء 
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مشروع برنامج الندوة 
 2013-02-17نسخة 

 

 استقبال المشاركين 9:00

 كلمة السيد وزير العدل والحريات 9:30

 كلمة السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 9:45

 

الجلسة الصباحية 

ضوابط التغطية االعالمية للشأن القضائي :  المحور االول10:00

 

خبٌر دولً ، المنسق العام للحوار ) جمال الدين ناجي السٌد :تقديم رئيس الجلسة

  (الوطنً حول اإلعالم و المجتمع

 

رئٌس جمعٌة الناشرٌن بالمغرب )  نور الدين مفتاحالسٌد: المتدخل االول 10:15

: عناصر المداخلة

، قواعد التحرٌر المهنً ، االجناس الشأن القضائي كمادة إعالمية من وجهة نظر إعالمية

الصحفٌة واالخالق، الولوج إلى المعلومة و الحق فٌها، التحري حول مصداقٌة المعلومة، 

التعامل مع أطراف الحدث كمصدر للمعلومة، التستر على المصادر الصحفً، مبدأ حسن 

 ...النٌة، اإلكراهات، التجارب

وكٌل الملك لدى المحكمة السيد مصطفي اليرتاوي : المتدخل الثاني 10:35

االبتدائٌة بأسفً 

: عناصر المداخلة

 العالقة بٌن سرٌة البحث والتحقٌق :الشأن القضائي كمادة إعالمية من وجهة نظر قضائية
والحق فً الخبر، علنٌة المحاكمة و حدودها، الحق فً الصورة وحماٌة الحٌاة الخاصة، 

الحفاظ على قرٌنة البراءة، التأثٌر على القضاء من خالل التغطٌة اإلعالمٌة، المس باستقالل 
...... القضاء من خالل التغطٌة اإلعالمٌة، اإلكراهات، التجارب
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الجلسة الزوالية  

ضوابط المعالجة القضائية للشأن اإلعالمي : لمحور الثاني ا 15:00

النقيب عبد الرحيم الجامعي : تقديم رئيس الجلسة

قاضً ملحق باإلدارة المركزٌة السيد هشام مالطي :المتدخل األول 15:15

لوزارة العدل والحرٌات  

الدعوى الصحفٌة،  مراحل البحث والمتابعة و المحاكمة ، الخطأ الصحفً، مبدأ قرٌنة 

البراءة، مبدأ حقوق الغٌر وحقوق الضحٌة، كٌفٌة التعامل مبدأ حسن النٌة، القانون 

، تقدٌر التعوٌض المدنً من وجهة (القانون الخاص والقانون العام)الواجب التطبٌق 

نظر طرفً الدعوى، مسؤولٌة رب المقاولة الصحفٌة، مسؤولٌة الصحفً الكاتب، 

 مسؤولٌة المستجوب، الشخصٌة العمومٌة، التخصص القضائً، 

القواعد اإلجرائٌة فً جرائم الصحافة، قواعد إسناد و دفع المسؤولٌة الجنائٌة للصحفً، 

قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائً للصحفً، أهم توجهات العمل القضائً فً 

... المواضٌع المذكورة، اإلكراهات، التجارب

رئٌس النقابة الوطنٌة للصحافة المتدخل الثاني، السيد يونس مجاهد  15:35

 المغربٌة

،  مراحل البحث والمتابعة و المحاكمة ، لدعوى الصحفية من وجهة نظر إعالمية

الخطأ الصحفً، مبدأ قرٌنة البراءة، مبدأ حقوق الغٌر وحقوق الضحٌة، كٌفٌة التعامل 

، تقدٌر (القانون الخاص والقانون العام)مبدأ حسن النٌة، القانون الواجب التطبٌق 

التعوٌض المدنً من وجهة نظر طرفً الدعوى، مسؤولٌة رب المقاولة الصحفٌة، 

مسؤولٌة الصحفً الكاتب، مسؤولٌة المستجوب، الشخصٌة العمومٌة، التخصص 

القضائً، القواعد اإلجرائٌة فً جرائم الصحافة، قواعد إسناد و دفع المسؤولٌة الجنائٌة 

للصحفً، قواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائً للصحفً، أهم توجهات العمل 

... القضائً فً المواضٌع المذكورة، اإلكراهات، التجارب
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المعايير الدولية واإلقليمية و تجارب أجنبية  : لمحور الثالث  ا16:05

المعاٌٌر الدولٌة واإلقلٌمٌة : األستاد عبد العزيز النويضي:  المتدخل األول16:05

المتعلقة بالشأن الصحفً فً عالقته بالقضاء 

مقاربات و تجارب فرنسية في المتدخل الثانً قاضً االتصال الفرنسً  16:25

 مجال القضاء واإلعالم 

مقاربات و تجارب إسبانية في المتدخل الثالث قاضً االتصال اإلسبانً  16:45

 مجال القضاء واإلعالم 

 

المناقشــــــــة العـــــــامة 

 

: مالحظة

الوقت المخصص للمداخلة محدد فً عشرٌن دقٌقه، النص الكامل ٌوزع بعد - 

 عرض هذا التلخٌص

: توزيع منشورات مرجعية - 

  (عربً)" وسائل اإلعالم و الصحفٌون، موجز آداب المهنة" مؤلف - 

 (عربً)" الحوار الوطنً حول اإلعالم و المجتمع" تقرٌر - 

إشكالٌة تغطٌة اإلجراءات القضائٌة من قبل اإلعالم السمعً " ورقة حول - 

 (عربً)البصري 

 - Éclairages sur « Justice et médias : la notion de bonne foi, la 

place de la déontologie, les peines privatives de liberté ». 

 


