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  91-91م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (1491 فبراير 19) 9114 الثانيةجمادى  91 المؤرخ في

 " القناة األولى" العمومية التلفزية" الذي تبثه الخدمة STAND’UPالمتعلق ببرنامج "
 "لإلذاعة والتلفزةالوطنية شركة لل"التابعة 

 
  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 
)املقطع  3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 51.55بناء على القانون رقم 

 ؛منه 22و( 9)املقطع  4و( 5
 

يباجته واملواد دخصوصا تغيريه وتتميمه، كما مت  املتعلق باالتصال السمعي البصري، 33.77وبناء على القانون رقم 
 منه؛ 44و 44و 3
 

 منه؛ 544.5و 543.3و 543.5املواد  ، خصوصا"الوطنية لإلذاعة والتلفزة شركة"الوبناء على دفرت حتمالت 
 

 2359 فرباير 32وبعد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص حلقة 
طنية لإلذاعة الو لشركة "ل" التابعة القناة األوىل" العمومية التلفزيةاخلدمة  بثته" الذي STAND’UP من برنامج "

 ؛"والتلفزة
 

 وبعد المداولة:
 

 فرباير 32لقة ح للربامج السمعية البصرية، أن ها، من خالل تتبعلالتصال السمعي البصري اهليأة العليا عاينت
الوطنية لشركة ل"" التابعة القناة األوىل" العمومية التلفزية الذي تبثه اخلدمة "STAND’UP "الواقع  ، من برنامج2359

كما ،  "كحلوش" ،الفين امسه حتتاملقدم من طرف املنشطة  املتبارين ألحدسكيتشا تضمنت  ،"لإلذاعة والتلفزة
 ؛"(…) ديالو الشهرة اسم كحلوش التواصل مواقع يف بيه املعجبني كيلقبوه كيفما( …)" :يلي

 
جنوب  يافريقإ من مهاجر شخصية ،السكيتش خالل ،تقمص املتباري وحيث تبني كذلك من خالل املعاينة أن

 :فسه من خالل عبارات من قبيلنعمل على تقدمي  حيث راءالصح
" (…) Je vous présente (إسم املتباري), de ( افريقيا جنوب الصحراء ة من دولدول ) ... Kahlouch du Maroc ! 

(…)" ; 



2 
 

أداء  يفومالحظاهتم  آرائهم تقدميجلنة التحكيم عملوا على  حيث تبني، من خالل املعاينة كذلك، أن أعضاءو 
  ن قبيل:ات ممن خالل استعمال عبار  ،تقليد املتباري بلكنة حاولت من خالهلاو  ،عضوة قتإذ عل   املتباري،

« (…) Oui je vais commencer ! Je vais te dire mes remarques ! est-ce que tu vas accepter ? 
(…) » 

 : عبارات من قبيلبعضوة أخرى  كذلك  كما علقت
 « (…) Je veux l’africain !…où est l’africain !? (…) »  ; 

 
 السكيتش؛ عرضطول لقب "كحلوش" بيهتف  اجلمهور كان وحيث

 
 :ه على أن ،كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33 رقم وحيث تنص ديباجة القانون

اسية للمملكة إىل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالثوابت األس وفلسفته العامة أهدافه ويستند هذا النص يف )...("
لتعليمات وجتسيدا ل )...( كما هي متعارف عليها عالميا  مبادئ حقوق اإلنسان كما يعتمد على )...( املغربية

ارسة حرية بممالنهوض  - إىل:)...( امللكية السامية اليت استلهم منها النص روحه ومبناه، يهدف هذا القانون، 
احترام حقوق و الفردية واجلماعية وااللتزام بأخالقيات املهنة  االتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير

 ؛)...( " نساناإلنسان بما تحمله من احترام لكرامة اإل
 

 املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن: 77.33 من القانون 3 تنص املــادةوحيث 
 .االتصال السمعي البصري حر "

بكل املوحدة  ،تالحم وتنوع مقومات الهوية الوطنيةحتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية والرتابية، وصيانة 
ل تشبث الشعب يف ظ )...( وروافدها اإلفريقية، واألمازيغية والصحراوية احلسانية، اإلسالمية-، العربية مكوناتها

 ؛"...() بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضاراتاملغريب 
 

 
 

إعداد " تقوم الشركة ب:  على أنه "لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنية "من دفرت حتمالت  5.543وحيث تنص املادة 
احرتام املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا. وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة يف  مع مراعاة بكل حريةبراجمها 

 هذا الشأن.
ري عن وحرية الغري وملكيته، والتنوع والطابع التعددي للتعب احترام الكرامة اإلنسانية في إطارمتارس هذه احلرية 

 ؛تيارات الفكر والرأي )...("
 

ة يف كل "حتتفظ الشرك:  على أنه "الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"من دفرت حتمالت  3.543وحيث تنص املادة 
زاء البرامج القبلية للبرامج أو أجعليها المراقبة الظروف بالتحكم يف ما يذاع أو يبث على خدماهتا. ويتعني 

 ؛ )...(" المسجلة قبل بثها
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 إلنسانكرامة ا تشكل" :أنه على "والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة" حتمالت دفرت من 5.544وحيث تنص املادة 
 بواسطة اتفاقات خاصة، حىت يف حالة التعبري عن مكونات النظام العام. وال ميكن التنازل عن هذا املبدإ إحدى

املوافقة من طرف الشخص املعين. وهلذا الغرض، تسهر الشركة يف إطار براجمها على احرتام شخص اإلنسان وكرامته 
 ؛)...(" 

 
 "والتلفزةالوطنية لإلذاعة لشركة ، "ا2359فرباير  37بتاريخ  السمعي البصري، لالتصال راسلت اهليأة العليا وحيث

 ؛خبصوص املالحظات املسجلة
 

، جبواب "الشركة الوطنية لإلذاعة 2359فرباير  54وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
 والتلفزة" حول املالحظات املسجلة سلفا؛

 
 اذ ضمونهم اعتبار، عقب ذلك، مت هوأن ،خاص وحيث يتبني من جواب املتعهد أن السكيتش كان موضوع تقييم

 ؛رية التعبريحل املؤطرةالقواعد بالتايل مل يتجاوز و السخرية الذاتية، يندرج يف إطار و ، طابع هزيل
 

 تثقيفتطلبات مل االستجابةىل إاهلادفة  املرفق العاممهام يتوىل  العموميالسمعي البصري  االتصال قطاع وحيث إن
مييز، والتسامح وقيم حقوق اإلنسان، ومكافحة مجيع أشكال الت نفتاحااليف تعزيز املواطنة وقيم املسامهة و  ،اجلمهور

 ؛الناشئلجمهور ل املوجهةتلك  وال سيمامن خالل الربامج السمعية البصرية، 
 

وإن كان من  ،بشكل متكرر ،" كحلوش" نعتن استعمال اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري أ يعترب وحيث
 من جهة ربطه، مت الذيو ، تهعلى لون بشر  حييل قدحيةمحولة  اذ ايشكل لقباختيار املتباري نفسه كاسم فين، 

لكنة  استعمالب ،كما مت تقدميه أثناء العرض  جنوب الصحراء من مهاجريف  تمثلةوامل ،ية اليت تقمصهاشخصالب
ليتعد ى  ،لقب ذاتهلااحلاضر بأعضاء جلنة التحكيم وهتافات اجلمهور  رد فعلمن جهة أخرى و ، "كاريكاتورية"

لفئة بالنسبة  ينصر عبعد  هلا محولة قدحية اذ سبا  إذن  يشكل امم، واالستهزاء سخريةال الطابع الكوميدي إىل بذلك
والسيما  ،عالهأالقانونية والتنظيمية باملقتضيات  هذا املضمون بالذات خمالكذلك جيعل  ما و، اجلمهورمعينة من 

  ؛اإلنسانيةتلك املتعلقة بالكرامة 
 

 "؛الوطنية لإلذاعة والتلفزة شركة"ال اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
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 لهذه األسباب:

مل حترتم املقتضيات "، وىلاألالقناة " العمومية التلفزية" اليت تقدم اخلدمة الوطنية لإلذاعة والتلفزة شركة"اليصر ح أن  .5
  ؛بالكرامة اإلنسانيةاجلاري هبا العمل، وال سيما تلك املتعلقة 

 
 "؛الوطنية لإلذاعة والتلفزة لشركة"ليوج ه إنذارا  .2

 

  ونشره باجلريدة الرمسية. "،الوطنية لإلذاعة والتلفزة شركة"اليقر ر تبليغ قراره هذا إىل  .3

 

مجادى  51 خالل جلسته املنعقدة بتاريخ السمعي البصري لالتصالهذا القرار من طرف اجمللس األعلى  تداولمت 
 السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لالتصالمبقر اهليأة العليا (، 2359فرباير  25) لـ املوافق 5443 الثانية

لقادر سوسي وعلي البقايل احلسين وعبد اوالسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكن، رئيسة، لطيفة أخرباش
 .الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء

 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 أخرباشلطيفة 
 

 

 

 

 

 


