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 تقديم
هر على احترام التعبير التعددي "الس  اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري دبهمة أساسية تتمثل يف الدستور خص 

الواقع. على أرض  الدميقراطية مؤشرات تفعيل مبادئباعتباره من حقوؽ اؼبواطن)ة( ومن أبرز  "الفكر والرأيلتيارات 
غطي ي  إذ  ،وتميز باستمراريتي بإعماؿ  ىذا اؼببدأ،كالتزاـ ، اػبدمة العموميةعالـ السمعي البصري، خاصة اإل ت إناطةوسب

 الفرتات االنتخابية والعادية. 

من  خبصوص مداخالت الشخصيات العموميةدورية  بيانات ة، ست1فعلى مدار السنة تنجز اؽبيأة العليا، حبكم القانوف
اإلخبارية  النشراتأشهر وهتم ، أربعة منها كل ثالثة خدمات االتصاؿ السمعي البصري، العامة واػباصةؿ الربامج اليت تبثها خال

 اغبوارية.  المجالتوهتم  منها مرتٌن يف السنة ثنافوا

من  سياسيا وبيداغوجيارقة فا اتغبظ هاإذ تتعبأ اؽبيأة العليا عبعلخالؿ الفرتات االنتخابية،  خاصا اً عدىذه اؼبهمة ب   تتخذ
نصاؼ مبدأي اإل من حيث اعتمادوزطبو يتكيف مع الزمن االنتخايب  سبرين إعالميحيث مسامهتها يف تفعيل قواعد 
ن النفاذ اىل الرأي م باعتبارىم شركاء يف البناء الدميقراطي ،اؼبواطنات واؼبواطنٌن وسبكٌنوالتوازف بٌن الفاعلٌن السياسيٌن، 

ىذا علما بأف  .والرتبية على اؼبواطنة النقاش العموميمناسبة للرفع من دينامية  االنتخاباتيف إطار جيعل ، والرأي االخر
مؤطرا لالتصاؿ  أً سة بالقانوف، تظل يف كل حٌن مبد، وىي مكر  اغبرية التحريرية ؼبتعهدي االتصاؿ السمعي البصري

 خرين.اآلوحقوؽ حرية  ميرب نونية وأخالقيةسؤوليات قادب ،دبوجب نفس النص ،السمعي البصري، مقرتنة

. فقد أصدر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري قراره إلقباح اؼبشروع الذي أنتج ىذا التقرير، تظافرت عدة جهودو 
بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية "اؼبتعلق  33 -16رقم 

، باؼبوازاة مع اؼبتعهدين العموميٌن واػبواص، وظليف إحدى ؿبطاهتا مع بعد اجتماعات عدة تواصل  "2016سنة العامة ل
لسهر على ل، 2016أكتوبر  06 غشت إىل غاية  25جلسة مفتوحة طيلة الفرتة االنتخابية اؼبمتدة من يف  مع ذلك،

  .احرتاـ مقتضياتو

 ليوإ، اؼبشار التتبع من قرار اجمللس األعلىالرصد و استقت مؤشرات منهجية  ةد  ع  اؼبديرية العامة وضعت من جهة أخرى، 
اؼبتعهدين  ؼبرافقةمع تكييف األرضية التقنية/ اؼبعلوماتية يف أفق استخراج معطيات تتسم بالدقة واؼبوضوعية، ووضع خطة 

دماهتم السمعية البصرية، حى كل على حدة، بشكل دوري، من النتائج اآلنية لولوج األحزاب السياسية ػب  ،تمكينهمل
 الالزمة.يتسىن ؽبم القياـ عند االقتضاء، بالتصويبات 

سواء من خالؿ  ، يف تنشيط ىذه الفرتة االنتخابيةوبشكل متصاعدأما اؼبتعهدوف، فقد البرطوا منذ األسبوع األوؿ، 
الؿ إحداث أغلبهم لربامج جديدة ؽبذا وصالهتم التحسيسية أو من خأنشراهتم وبراؾبهم اإلخبارية واغبوارية اؼبعتادة 

                                                           
1
 (2016البصري )شتنرب يأة العليا لالتصاؿ السمعي اؼبتعلق بإعادة تنظيم اؽب 11-15قبل صدور الظهًن الشريف بتنفيذ القانوف رقم  - 
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، سبت خالؽبا استضافة فبثلي وفبثالت األحزاب السياسية، إضافة إىل خرباء وفاعلٌن آخرين لتناوؿ مواضيع ذات الغرض
 اؼبواطنات واؼبواطنٌن وتطلعاهتم. انتظاراتميدانية هتم  ربورتاجاتصلة باالنتخابات، عالوة على تقدمي 

يف  وقد سبت مراسلتهمعن دور اؼبتعهدين، السياسية ال يقل أمهية  األحزاب ربت اؽبيأة العليا أف دوريف السياؽ ذاتو، اعت
تسهيل مهمة اؼبتعهدين يف تفعيل دعمهم من خالؿ لتبليغهم قرار اجمللس األعلى عقب صدوره، مع التماس  ىذا االطار

 اؼبقتضيات ذات الصلة هبم. 
 

الذي التقرير ل يشك  نأمل أف  أداء اؼبتعهدينبتقييم يف عالقتو  ،ؼبنتوج الذي نعرضوختاما، وفضال عن اؽبدؼ األوؿ من ا
من قبل سائر االطراؼ اؼبعنية وموضوعا للدراسة  للعمـو جملهود امتد عدة لعدة شهور، مادة معرفيةاؽبيأة العليا وثق بو ت

 .2011ا بعد صدور دستور خالؿ ثاين انتخابات تشريعية تعرفها بالدناالعالـ السمعي البصري  حوؿ
 
  

 امينة ؼبريين الوىايب                                                                                         
 رئيسة اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري
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 المعجم االصطالحي
اػبدمات اليت يقدمها اؼبتعهدوف العموميوف واػبواص لالتصاؿ  :االتصال السمعي البصري خدمات 

اؼبتعلق باالتصاؿ السمعي البصري، كما مت  77.03 يف القانوف رقم السمعي البصري، حسب التعاريف الواردة
 تغيًنه وتتميمو.

 

وانتهت يف  2016غشت  25يـو اػبميس لالساعة األوىل من ابتدأت الفرتة االنتخابية  :الفترة االنتخابية 
 يوما(. 43) 2016أكتوبر  06يـو اػبميس ل( ليال 12الساعة الثانية عشر )

  

اغبوارية واإلخبارية(  اغبوارية اإلخبارية والربامج)النشرات اإلخبارية ؾبموع الربامج  :النتخابيةبرامج الفترة ا 
واص، دببادرة منهم ويتحملوف فيها كامل اػبعموميوف و الاليت بثها متعهدو االتصاؿ السمعي البصري، 

 يعية خالؿ الفرتة االنتخابية.اؼبسؤولية التحريرية، واليت تتطرؽ إىل اؼبواضيع اؼبتعلقة باالنتخابات التشر 
 

يوما(، ابتداء من الساعة  30الفرتة اليت امتدت ؼبدة شهر ) :فترة ما قبل الحملة االنتخابية الرسمية 
 .2016شتنرب  23وانتهت يف الساعة الثانية عشر ليال من يـو اعبمعة  2016غشت  25األوىل من يـو اػبميس 

 

، من الساعة 2.16.69دأت، حسب اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو رقم ابت :فترة الحملة االنتخابية الرسمية 
، 2016أكتوبر  06يـو اػبميس ل( ليال 12وانتهت يف الساعة الثانية عشرة ) 2016شتنرب  24يـو السبت لاألوىل 
 طبس خدمات عمومية ذات برؾبة عامة. فقط ومهت

 

تغطية التجمعات وضيوؼ النشرات اإلخبارية و  رفقرات التعبًن اؼبباش :برامج الحملة االنتخابية الرسمية 
 .ألحزاب السياسيةاػباصة ب االنتخابية

 

اؼبدة الزمنية اليت تناوؿ خالؽبا الكلمة فبثل أو فبثلة حزب سياسي يف خدمات االتصاؿ  :مدة تناول الكلمة 
 السمعي البصري.

 

وكل أشكاؿ اغبديث  زب سياسياؼبدة الزمنية اليت سبثل ؾبموع مدة تناوؿ الكلمة من قبل ح مدة البث: 
  .يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري عن ذلك اغبزب

 

ظبعية بصرية خدمة ؾبموع اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لألحزاب السياسية يف  :الحجم اإلجمالي لمدد البث 
  معينة.
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 مقدمة

ومسامهتو يف تنشيط النقاش  استحضارا لدور اإلعالـ يف ضماف ولوج اؼبواطنات واؼبواطنٌن إىل رأي متعدد ومتوازف
الدميقراطي وتوفًن شروط التباري النزيو بٌن األحزاب السياسية، ويف خضم االستعدادات اعبارية من طرؼ كل 

، 2016أكتوبر  7اؼبؤسسات اؼبعنية بتنظيم االستحقاقات التشريعية النتخاب عضوات وأعضاء ؾبلس النواب ليـو 
يأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري، اؼبتمثلة يف السهر على احرتاـ التعبًن واستنادا إىل اؼبهاـ الدستورية لله

التعددي لتيارات الفكر والرأي واغبق يف اإلعالـ يف اجملاؿ السمعي البصري، أصدر اجمللس األعلى لالتصاؿ 
 خدمات اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف ،2016يوليوز  21بتاريخ  33.16السمعي البصري القرار رقم 

على  تقنيين يهدؼ إىل ضماف كإطار ،2016االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
اغبرية التحريرية يكرس  ، كل ذلك يف إطارالولوج اؼبنصف لألحزاب وحق اؼبوطنٌن يف خرب نزيو ومتعدد حد سواء،

 د براؾبهم. ؼبتعهدي االتصاؿ السمعي البصري واستقالليتهم يف إعدا

يوما،  43في  محددةالنتخابية االفترة العلى  33.16اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم ويسري قرار 
وزبص مقتضياتو الربامج السمعية البصرية اؼبتعلقة باالنتخابات  ،2016أكتوبر  06غشت إلى  25تمتد من 

برامج الحملة الرسمية وكذا دببادرة منهم،  ،أو اػبواصالتشريعية سواء تلك اليت يقدمها اؼبتعهدوف العموميوف 
خمس خدمات وطنية لالتصال السمعي البصري  تنفرداليت  (2016أكتوبر  06شتنبر إلى  24)من 

 ، وفقا للنصوص التنظيمية اعباري هبا العمل.العمومي ببثها

يف إطار تتبعها لتفعيل  معي البصريلالتصاؿ الس ويعرض ىذا التقرير النتائج اليت توصلت إليها اؽبيأة العليا
عمالو، وذلك على ثالث إ وتقييمها ؼبدىمقتضيات القرار اؼبذكور من طرؼ متعهدي االتصاؿ السمعي البصري 

 مراحل: 

 ( 06غشت إىل  25من الفرتة االنتخابية بالنسبة عبميع اػبدمات اليت شاركت يف تنشيط ىذه الفرتة 

 (؛2016أكتوبر 
 ( بالنسبة للخدمات العمومية اػبمس اؼبعنية 2016أكتوبر  06شتنرب إىل  24من الرظبية ) اغبملة االنتخابية

 )األوىل، القناة الثانية، قناة سبازيغت، اإلذاعة الوطنية واإلذاعة األمازيغية(؛ 
  .يـو االقرتاع بالنسبة عبميع اػبدمات السمعية البصرية 

لس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري ذات الصلة باالختالالت كما يقدـ ىذا التقرير القرارات الصادرة عن اجمل
 .الربامج اليت مت رصدىا من خالؿ عملية تتبع
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  33.16المرجعية القانونية للقرار رقم أوال: 

سهر على احرتاـ اؼبقتضيات القانونية على تفعيل دور اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري يف ال وحرصا من
أصدر اجمللس ، 2016أكتوبر  07 ليـوفرتة االنتخابية، ودبناسبة إجراء االنتخابات التشريعية العامة ربامج الاؼبؤطرة ل

بأربعة  االنتخابية الفترة قرار برامجال ىذا وقد خص  ، 33.162األعلى لالتصاؿ السمعي البصري القرار رقم 
 : فصول وىي

 
 المواد العنوان  الفصول 

 04إىل  01اؼبواد من  امة" "تعاريف ومبادئ ع الفصل األوؿ

 24إىل  05اؼبواد من  "القواعد المؤطرة لبرامج الفترة االنتخابية"  الفصل الثاين

 27إىل  25اؼبواد من  يوم االقتراع" لبرامج "القواعد المؤطرة  الفصل الثالث

"قواعد مطبقة على إنتاج وبث برامج الحملة االنتخابية الرسمية في  الفصل الرابع
 ات االتصال السمعي البصري العمومي" خدم

 38إىل  28اؼبواد من 

 

، ويتعلق األمر اؼبؤطرة للحدث االنتخايبالنصوص القانونية النص الدستوري و قرار مرجعيتو من ىذا الويستمد 
 باؼبرجعيات التالية:

 2011دستور  .1
ارسة الصحافة والتعبًن ونشر مبدأ اغبرية يف فبمنو  165و 28 الفصلٌنمن من خالؿ ديباجتو و  الدستوريضمن 

االستفادة من وسائل  ، و يكفلاألخبار واألفكار واآلراء من غًن قيود قبلية باستثناء ما ينص  عليو القانوف صراحة
أوكل للهيأة العليا كما  .3اإلعالـ شريطة احرتاـ ىذه األخًنة للتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع اؼبغريب

                                                           
 .1انظر اؼبلحق رقم  2
 ىا بأي شكل من أشكاؿ الرقابة القبلية. "حرية الصحافة مضمونة، وال ميكن تقييدمن الدستور على ما يلي:  28ينص الفصل  3

 للجميع اغبق يف التعبًن، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غًن قيد، عدا ما ينص عليو القانوف صراحة.
 األخالقية اؼبتعلقة بو. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس دميقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية و 

افية والسياسية حيدد القانوف قواعد تنظيم وسائل اإلعالـ العمومية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من ىذه الوسائل، مع احرتاـ التعددية اللغوية والثق
 من ىذا الدستور." 165الفصل وتسهر اؽبيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري على احرتاـ ىذه التعددية، وفق أحكاـ  للمجتمع اؼبغريب.
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معي البصري مهمة السهر على احرتاـ التعبًن التعددي لتيارات الرأي والفكر، واغبق يف اؼبعلومة يف لالتصاؿ الس
 .4 اؼبيداف السمعي البصري يف إطار احرتاـ القيم اغبضارية األساسية وقوانٌن اؼبملكة

 القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب واألحزاب السياسية .1
على ربديد تاريخ االقرتاع واؼبدة اليت تقدـ خالؽبا  5وف التنظيمي اؼبتعلق دبجلس النوابمن القان 21تنص اؼبادة 

الرتشيحات وتاريخ بدأ اغبملة االنتخابية وهنايتها دبرسـو ينشر يف اعبريدة الرظبية قبل تاريخ االقرتاع خبمسة وأربعٌن 
تعزز اؼبادة و ، "الفرتة االنتخابيةما أظبتو "ربديد  يوما على األقل، وىو اؼبرسـو الذي استندت عليو اؽبيأة العليا يف

مكانة النساء والشباب بتنصيصها على الئحة وطنية للرتشيح يتضمن جزؤىا األوؿ أظباء من نفس القانوف  31
، ستٌن مرتشحة وجزؤىا الثاين أظباء ثالثٌن مرتشحا ذكرا ال تزيد سنهم على أربعٌن سنة مشسية، وىو ما عكسو

فقد نص يف اؼبادة  6،. أما القانوف التنظيمي اؼبتعلق باألحزاب السياسيةمنو 12و  11قرار يف اؼبادتٌن ال بشكل عاـ
 عمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب يف التنمية السياسية للبالد.على  26

 
 الظهير المحدث للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري .2
احملدث للهيأة العليا االتصاؿ السمعي البصري، كما مت تغيًنه وتتميمو، خصوصا مضموف  الظهًن الشريفحيدد 

ربديد القواعد الالزمة الحرتاـ  ا يف ذلكدب، األعلى اجمللساختصاصات  22( 13 الفقرة) 3 واؼبادتٌن الديباجة
اإلعالـ السياسي، من أجل  السيما يف ميدافوالرأي والسهر على التقيد هبا، تعددية التعبًن عن تيارات الفكر

من قبل أو  7سبكٌن األحزاب السياسية من االستفادة من مدة زمنية لتناوؿ الكلمة عرب اؼبرفق العاـ لإلذاعة والتلفزة
 .8القطاع اػباص

                                                           
: "تتوىل اؽبيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري السهر على احرتاـ التعبًن التعددي لتيارات الرأي من الدستور على ما يلي 165ينص الفصل  4

 نٌن اؼبملكة".والفكر، واغبق يف اؼبعلومة يف اؼبيداف السمعي البصري، وذلك يف إطار احرتاـ القيم اغبضارية األساسية وقوا
 .(، كما مت تغيًنه وتتميمو2011 كتوبرأ 14) 1432 من ذي القعدة 16 الصادر يف 27.11 رقم القانون التنظيمي 5
 .(، كما مت تغيًنه وتتميمو2011 أكتوبر 22) 1432 القعدة من ذي 24 الصادر يف 29.11 رقم القانون التنظيمي 6
: "يف حالة عدـ وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية اؼبفعوؿ، تؤىل اؽبيئة العليا، إف اقتضى 1.01.212 من الظهير الشريف رقم 22المادة  7

 :اغباؿ، لتحديد القواعد الالزمة ؼبا يلي
واؼبهنية  ةاحرتاـ تعددية التعبًن عن تيارات الفكر والرأي، والسيما يف ميداف اإلعالـ السياسي، ألجل سبكٌن األحزاب السياسية واؼبنظمات النقابي -

اؼبرفق العاـ  والتمثيلية يف اجملاؿ االقتصادي وكذا اؼبنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطين، من االستفادة من مدة زمنية لتناوؿ الكلمة عرب
 لإلذاعة والتلفزة."

"السهر  :(2002 أغسطس 31) 1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر بتاريخ 1.01.212 ( من الظهير الشريف رقم13)الفقرة  3المادة  8
لعاـ لالتصاؿ على التقيد بتعددية التعبًن عن تيارات الفكر والرأي، والسيما ما يتعلق باإلعالـ السياسي، سواء من قبل القطاع اػباص أو من القطاع ا

  .البصري-السمعي
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 2016غشت  25الصادر بتاريخ  123.16.1الظهًن رقم قرار مت قبل صدور ىذا ال ذبدر اإلشارة إىل أف إعداد

 66.16اؼبتعلق بإعادة تنظيم اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري والقانوف رقم  11.15القانوف رقم  القاضي بتنفيذ

 اؼبتعلق باالتصاؿ السمعي البصري. 77.03القاضي بتغيًن وتتميم القانوف 
 

 القانون المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء .3

النتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي المتعلق باللوائح االقانون ي لـز 
خدمات االتصاؿ السمعي البصري بضماف مدد بث منصفة  9البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية

ة )اؼباد شاهبة على أساس سبثيليتها يف الربؼبافتعبميع األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات وشروط برؾبة م
على سبيل اغبصر ما ينبغي أف تعمل اػبدمات السمعية البصرية على عدـ تضمينو يف الربامج  كما حيدد. 10(117

 .11(118اؼبعدة للفرتة االنتخابية )اؼبادة 

                                                                                                                                                                                     

لسي الربؼباف واؼبسؤولٌن عن األحزاب السياسية واؼبنظمات النقابية وؽبذه الغاية، يوجو اجمللس، تبعا للفرتات اليت حيددىا، إىل اغبكومة وإىل رئاسة ؾب
مج أجهزة اإلذاعة والتلفزة. والغرؼ اؼبهنية اؼبمثلة يف الربؼباف، بياف اؼبدة الزمنية اليت استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو اؼبهنية يف برا

 حظات اليت يرى فيها فائدة."وجيوز لو، هبذه اؼبناسبة، إبداء صبيع اؼبال
 .(، كما مت تغيًنه وتتميمو2011أكتوبر  28) 1432 من ذي القعدة 30 الصادر يف 57.11رقم القانون  9

"دوف اؼبساس باالختصاصات اؼبسندة يف ىذا الشأف للهيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري دبوجب  :57.11من القانون رقم  117المادة  10
 تعتمد يف استعماؿ وسائل االتصاؿ السمعي البصري العمومية من لدف األحزاب السياسية اؼببادئ التالية: النص احملدث ؽبا

أعاله مدد بث منصفة ومنتظمة  116. تضمن وسائل اإلعالـ العمومية عبميع األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات اؼبشار إليها يف اؼبادة 1
 لربامج اػباصة باغبملة االنتخابية؛وشروط برؾبة متشاهبة يف إطار ا

أعاله  116. يتم تقدير مبدأ اإلنصاؼ يف توزيع وترتيب اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات اؼبشار إليها يف اؼبادة 2
 على أساس سبثيلية ىذه األحزاب يف ؾبلسي الربؼباف.

اؼبكلفة بالداخلية والعدؿ واالتصاؿ مدد اغبصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب ىذه ربدد دبرسـو يتخذ باقرتاح من السلطات اغبكومية 
ت اؼبشار اغبصص سواء بالنسبة للتدخالت والتصرحيات أو الربامج اػباصة أو تغطية التجمعات اليت تنظمها األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابا

 أعاله." 116إليها يف اؼبادة 
"جيب أال تتضمن برامج الفرتة االنتخابية والربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية بأي شكل من األشكاؿ موادا  :57.11من القانون رقم  118المادة  11

 من شأهنا:
 اإلخالؿ بثوابت األمة كما ىي ؿبددة يف الدستور؛ -
 اؼبس بالنظاـ العاـ؛ -
 الغًن؛اؼبس بالكرامة اإلنسانية أو اغبياة اػباصة أو باحرتاـ  -
 اؼبس باؼبعطيات والبيانات احملمية بالقانوف؛ -
 الدعوة إىل القياـ حبملة عبمع األمواؿ؛ -
 التحريض على العنصرية أو الكراىية أو العنف. -

 كما جيب أال تتضمن ىذه الربامج:
 استعماؿ الرموز الوطنية؛ -
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 القانون المتعلق باالتصال السمعي البصري .4
 9( و4و 2 لفقرتاف)ا 8و (2)الفقرة  3 اؼبوادوخاصة  12اػباص باالتصاؿ السمعي البصري، 77.03القانوف ينص 

مسؤوليتها عن على على مبدأ اغبرية التحريرية اليت تتمتع هبا خدمات االتصاؿ السمعي البصري، و  (6 )الفقرة 48و
اليت تنص  على حياد وسائل اإلعالـ يف عالقتها  13برامج الفرتة االنتخابية من حيث االلتزاـ بقواعد اؼبمارسة اؼبهنية

ىة يف تقدمي األخبار، واؼبوضوعية يف عرض األحداث، وأف تعكس براؾبها تعدد وتنوع باألحزاب السياسية والنزا
خالقيات كما ىي منصوص عدد من اؼببادئ والقيم واألباحرتاـ  ملزمة. كما أف برامج الفرتة االنتخابية 14اآلراء

ادؿ للهيآت السياسية حسب التقيد بتعددية تيارات الفكر والرأي والولوج العالذي يعترب  15قانوفىذا العليها يف 

                                                                                                                                                                                     

 االستعماؿ اعبزئي أو الكلي للنشيد الوطين؛ -
 لعبادة أو أي استعماؿ كلي أو جزئي ؽبذه األماكن؛الظهور يف أماكن ا -
 الظهور بشكل واضح داخل اؼبقرات الرظبية، سواء كانت ؿبلية أو جهوية أو وطنية؛ -
 إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أف تشكل عالمة ذبارية. -
ها يف ىذه اؼبادة طبقا لالختصاصات اؼبخولة ؽبا دبقتضى القوانٌن تسهر اؽبيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري على احرتاـ اؼبقتضيات اؼبنصوص علي 

 اعباري هبا العمل."
 (،2005 يناير 7) 1425 القعدة ذي 25 الصادر بتاريخ 77.03 القانون رقم 12
ة اإلنساف وحرية الغًن سبارس ىذه اغبرية يف احرتاـ كرام ."االتصاؿ السمعي البصري حر :77.03 )الفقرة الثانية( من القانون رقم 3المادة  13

عاـ واألخالؽ اغبميدة وملكيتو والتنوع والطابع التعددي للتعبًن يف صبيع أشكالو من تيارات الفكر والرأي وكذا احرتاـ القيم الدينية واغبفاظ على النظاـ ال
ىات التقنية الراجعة إىل وسائل االتصاؿ وكذا ضرورة تنمية ومتطلبات الدفاع الوطين. كما سبارس ىذه اغبرية يف إطار احرتاـ متطلبات اؼبرفق العاـ واإلكرا

 صناعة وطنية لإلنتاج يف اجملاؿ السمعي البصري."
 :"جيب على متعهدي االتصاؿ السمعي البصري :77.03 ( من القانون رقم4و 2)الفقرة  8المادة  14
 وصادقة؛تقدمي أخبار متعددة اؼبصادر  -
وعية دوف تفضيل أي حزب سياسي أو ؾبموعة ذات مصاحل أو صبعية وال أي إيديولوجية أو مذىب، وجيب أف )...( تقدمي األحداث حبياد وموض -

 تعكس الربامج، بإنصاؼ، تعددىا وتنوع اآلراء. وجيب أف تبٌن وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أهنا خاصة بأصحاهبا."
  

وبات الواردة يف النصوص اعباري هبا العمل جيب أال يكوف من شأف الربامج وإعادة بث "دوف اإلخالؿ بالعق :77.03 من القانون رقم 9المادة  15
 :الربامج أو أجزاء من الربامج

 ـ اؼبلكي؛اإلخالؿ بثوابت اؼبملكة اؼبغربية كما ىي ؿبددة يف الدستور ومنها باػبصوص تلك اؼبتعلقة باإلسالـ وبالوحدة الرتابية للمملكة وبالنظا -
 الؽ العامة؛اؼبس باألخ -
 فقط؛سبجيد ؾبموعات ذات مصاحل سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصاغبها وقضاياىا اػباصة  -
اغبث على العنف أو التمييز العنصري أو على اإلرىاب أو العنف ضد شخص أو ؾبموعة من األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدـ  -

 معينة؛أو عرؽ أو ديانة  ساللة أو أمة انتمائهم إىل
 البيئة؛التحريض على هنج سلوؾ يضر بالصحة أو سالمة األشخاص واؼبمتلكات أو ضباية  -
 إغباؽ الضرر حبقوؽ الطفل كما ىي متعارؼ عليها دوليا." -
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أمهيتها وسبثيليتها أثناء الفرتات االنتخابية من صميم مهاـ اؼبرفق العمومي اؼبوكولة للشركات الوطنية لالتصاؿ 
 .16السمعي البصري

 مراجع أخرى .5
 علػى نصػوص أخػرى مرتبطػة بالعمليػة االنتخابيػة، إمػا بشػكلأيضػا  33.16رقػم يف إعداد قراره اجمللس االعلى استند 

خصوصػػػػا  ،الااااذي يحاااادد شااااروط وكيفيااااات المالحظااااة المسااااتقلة والمحاياااادة لالنتخابااااات كالقااااانونمباشػػػػر، 
، 18المحاادد بموجبااو تاااريخ انتخاااب أعضاااء مجلااس النااواب كالمرسااوم، أو بشػػكل غػػًن مباشػػر 17منػػو 17 اؼبػػادة
عدديػة تيػارات بشػأف قواعػد ضػماف التعبػًن عػن ت 46-06 رقامالمجلس األعلى لالتصال السامعي البصاري  وقرار

 .19الفكر والرأي يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خارج فرتات االنتخابات
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لبصري العمومي احرتاـ دفرت للتحمالت"جيب على الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي ا :77.03 ( من القانون رقم6)الفقرة  48المادة  16

وجيب أف ينص دفرت التحمالت باػبصوص على الشروط اليت يتم وفقها القياـ دبهاـ اؼبرفق العمومي من لدف الشركات  .ربدد فيو التزاماهتا اػباصة
 :اؼبذكورة فيما يتعلق دبا يلي

ؿ للهيئات السياسية والنقابية، حسب أمهيتها وسبثيليتها، والسيما أثناء الفرتات االنتخابية التقيد بتعددية التعبًن عن تيارات الفكر والرأي والولوج العاد -
 وذلك وفقا للنصوص التنظيمية اعباري هبا العمل."

ا مالحظي االنتخابات اؼبعتمدين دب( 2011 سبتمرب 29) 1432 الصادر بتاريخ فاتح من ذي القعدة 30.11 القانوف رقممن  17ت لـز اؼبادة  17
  يلي:

 احرتاـ سيادة الدولة ومؤسساهتا وسلطاهتا والقوانٌن واألنظمة اعباري هبا العمل واؼبعايًن الدولية غبقوؽ اإلنساف؛ -"
نظمة عدـ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ داخل مكاتب التصويت موضوع عملية اؼبالحظة، واحرتاـ النظاـ العاـ أثناء التجمعات والتظاىرات العمومية اؼب -

 سبة اغبمالت االنتخابية؛دبنا
 ويتو؛اإلدالء ببطاقة االعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منو ذلك وضبل الشارة اليت تعدىا اللجنة بغاية التعريف هب -
 م نتائجها؛اؼبوضوعية واالستقاللية والنزاىة واغبياد والتجرد وعد التحيز يف تتبع سًن العمليات االنتخابية وتقيي -
 عدـ التدخل يف سًن العمليات االنتخابية واحرتاـ سرية التصويت، وعد التأثًن على حرية االختيار عند الناخبٌن؛ -
 نتخابية وقبلعدـ إصدار بياف أو بالغ أو تعليق أو تصريح لوسائل اإلعالـ اؼبكتوبة أو السمعية أو البصرية أو اإللكرتونية قبل انتهاء العمليات اال -

 إعالف النتائج النهائية العامة."
 (؛2016 يناير 29) 1437 من ربيع اآلخر 18 الصادر بتاريخ 69.16.2 رقم مرسوم 18
 (2006 شتنرب 27) 1427 رمضاف 04 صادر عن اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري، بتاريخ 19
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 المنهجية : ثانيا
 

 المقاربة العامة .1
على منهجية ثنائية  ،كما ىي معرفة يف العجم االصطالحي، تتبع برامج الفترة االنتخابيةمت االعتماد يف 

 :األبعاد
 على  33.16د احملددة يف قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم مراقبة القواع األوؿ يرـو البعد

ة تناوؿ  أساس رقمي وكمي، وىو ما استدعى إعماؿ أسلوب إحصائي يعتمد قياسٌن: قياس زمين )مد 
 HMS"الكلمة( وقياس عددي )عدد اؼبتدخالت واؼبتدخلٌن( اعتمادا على النظاـ اؼبعلومايت 

Pluralisme "؛20رصد واحتساب تدخالت الفاعلٌن السياسيٌن اؼبتخصص يف 

 مراقبة مدى احرتاـ اؼبتعهدين ؼبقتضيات ذات أساس مبدئي وقيمي )كما ينص   البعد الثاين إىل يهدؼ
(، وىو ما استدعى االعتماد على 33.16 رقم عليها قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري

حل اؼبديرية العامة يف ؾباؿ تتبعها ؼبدى مطابقة الربامج اؼبقدمة التقنيات واألساليب اؼبعموؿ هبا داخل مصا
 اؼبنظمة للقطاع. والقوانٌنؼبضامٌن دفاتر التحمالت 

 

لرصد الولوج إىل خدمات االتصاؿ السمعي  HMS Pluralismeاستخدمت اؽبيأة العليا النظاـ اؼبعلومايت وقد 
اليت زبصصها كل خدمة ظبعية بصرية لكل حزب سياسي، البصري، واحتساب اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث 

ومك ن ىذا الرصد من فرز مدد البث اليت  .سواء يف النشرات اإلخبارية أو يف حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية
حاز عليها كل حزب سياسي طيلة الفرتة االنتخابية على مستوى كل خدمة. ويتيح ىذا الفرز قياس مدى تقيد  

، ومبدأ التساوي بٌن لألحزاب السياسية حدة بتفعيل مبدأ اإلنصاؼ بٌن اجملموعات الثالث كل خدمة على
 وذلك بإجراء عملييت: ،األحزاب اؼبكونة لكل ؾبموعة

 

 بعد صبع مدد البث اليت خصصتها كل خدمة لكل حزب سياسي يف  وذلك نصاف:قياس مبدأ اإل
أو و/اإلصبايل ؼبدد البث الواردة يف النشرات اإلخبارية  برامج الفرتة االنتخابية للحصوؿ على اغبجم الزمين

                                                           
تصاؿ السمعي، ميكن بواسطتو تقطيع مداخالت الشخصيات العمومية " ىو نظاـ معلومايت ابتكرتو اؽبيأة العليا لالHMS Pluralismeنظاـ " 20

البصرية  )فبثالت وفبثلي األحزاب السياسية، والنقابات، والغرؼ واؼبنظمات اؼبهنية، ورئيس اغبكومة ورئيسي ؾبلسي الربؼباف( يف اػبدمات السمعية
االتصاؿ لقواعد اإلنصاؼ اؼبنصوص عليها سواء خارج الفرتات االنتخابية )وفق العمومية واػباصة، واحتساهبا أوتوماتيكيا لتقييم مدى احرتاـ وسائل 

( أو خالؽبا. وؽبذا الغرض يعتمد ىذا النظاـ اؼبعلومايت على قاعدة معطيات تشتمل على حوايل 46.06األعلى لالتصاؿ السمعي البصري  قرار اجمللس
 لعائلي، الصفة، االنتماء، والصنف( يتم ربيينها بشكل مستمر.بطاقة تعريفية للشخصيات العمومية )االسم الشخصي وا 4000
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لى أساسها يتم احتساب ويشكل ىذا اغبجم الزمين القاعدة اليت ع .يف حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية
من البث الفعلي اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، إذ تسمح النسبة اؼبتوصل إليها بإجراء  اؼبئويةالنسبة 

 33.16بٌن النسب اؼبرجعية الواردة يف قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم مقارنة بينها و 
 ؛للوقوؼ على درجة احرتاـ مبدأ اإلنصاؼ من طرؼ كل خدمة

 

 :وذلك بعد إجراء مقارنة بٌن أحزاب اجملموعة الواحدة بناء على مدد البث اليت  قياس مبدأ التساوي
نتخابية يف كل خدمة، وتسمح اؼبقارنة بقياس درجة إعماؿ حصل عليها كل حزب خالؿ الفرتة اال

أو إىل حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية من و/اػبدمة مبدأ التساوي يف الولوج إىل النشرات اإلخبارية 
 طرؼ أحزاب سياسية تنتمي إىل نفس اجملموعة.

 

االشخاص يف وضعية الشباب و ، و اءاحتساب مداخالت النس من HMS Pluralismeكما مك ن النظاـ اؼبعلومايت 
العدد واؼبد ة الزمنية اليت استفاد منها كل من ىذه  حيثاػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن من إعاقة، وكذا مداخالت 

 .33.16الفئات، لقياس إعماؿ مقتضيات قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
 

تدخالت واؼبتدخلٌن من شخصيات عمومية حزبية ونقابية مداخالت ؾبموع اؼباحتساب وعملت اؽبيأة على 
  يف اؼبواطنٌن.. وأو اػبرباء األساتذة اعبامعيٌن  وأومهنية وكذا باقي الفئات سواء تعلق األمر بالفاعلٌن اعبمعويٌن 

عات اإلذا)اػبدمات باقي أما يف  ".يت.يف. 1قناة ميدي "و "قناة سبازيغت"و "القناة الثانية"و "األوىل"كل من قناة 
مداخالت الشخصيات العمومية من أعضاء األحزاب  سوى حتساباال شمل( فلم يقناة العيوف اعبهويةو 

 والنقابات واؼبنظمات اؼبهنية.

 رصد وتصنيف المعطيات .2
مت إعداد مادة التقرير على مراحل مرتابطة ومتداخلة ذبمع بٌن حصر العرض السمعي البصري اؼبخصص للفرتة 

نظاـ التتبع اؼبعموؿ بو الستيعاب اؼبقتضيات اعبديدة الواردة يف قرار اجمللس األعلى  مالءمة، و جهةمن  االنتخابية
  من جهة ثانية. 33.16رقم  لالتصاؿ السمعي البصري
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 مرحلة تسجيل وتقطيع البرامج: .1.2
  تسجيل الربامج اؼببثوثة على ؾبموع اػبدمات السمعية البصرية بواسطة النظاـ اؼبعلومايتHMS21؛ 
 اليت مت  بثها خالؿ الفرتة االنتخابية؛ ات الربامج اإلخباريةتتبع كل النشرات اإلخبارية وحلق 
  عالقة  اموضوعا ذ تالتي تناول الحوارية اإلخبارية البرامجحلقات و النشرات اإلخبارية استخراج

 .باالنتخابات

 مرحلة تصنيف المعطيات المرصودة:. 2.2
ميكن الوقوؼ على طبسة  حبيث ،33.16نيفات اؼبتضمنة يف قرار اجمللس األعلى رقم مت ذلك حسب اؼبفاىيم والتص

 معايًن للتمييز:

 تمييز أول على مستوى طبيعة البرامج المتعلقة باالنتخابات بين: 
  اليت ي عد ىا ويبثها  22النشرات اإلخبارية أو حلقات الربامج اغبوارية اإلخباريةوىي برامج الفرتة االنتخابية

 تعهدوف العموميوف واػبواص إعماال غبريتهم التحريرية، كليا أو جزئيا؛اؼب
  اليت يقدمها اؼبتعهدوف العموميوف طبقا للنصوص واإلجراءات اؼبؤطرة  الرسميةبرامج اغبملة االنتخابية

 ؽبذه اغبملة.

 أصناف األحزاب السياسية:على مستوى تمييز ثاني 
 زاب السياسية اليت تتوفر على فريق برؼباين يف إحدى غرفيت أحزاب اجملموعة األوىل: تتكوف من األح

 الربؼباف؛
 أحزاب اجملموعة الثانية: تتكوف من األحزاب السياسية اؼبمثلة يف الربؼباف واليت ال تتوفر على فريق برؼباين؛ 
 .أحزاب اجملموعة الثالثة: تتكوف من األحزاب السياسية غًن اؼبمثلة بالربؼباف 

 مستوى طبيعة محتوى برامج الفترة االنتخابية بين:تمييز ثالث على 
  اليت تدرج حقوؽ وقضايا النساء ومشاركتهن يف  النشرات اإلخبارية أو حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية

 تدبًن الشأف العاـ؛
  سية؛اليت تدرج قضايا الشباب واؼبشاركة السيا النشرات اإلخبارية أو حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية 

                                                           
اعة بثها. وىو نظاـ يسجل آليا وبدوف توقف كل ما تبثو اػبدمات السمعية البصرية اؼبزاولة لنشاطها وفق القانوف اؼبغريب، وزبزينها حبسب تاريخ وس 21

 ة اؼبشاىدة واالستماع للربامج واؼبواد اؼبسجلة.ويتيح ؼبراقيب اؽبيأة العليا بالولوج إىل ـبزوف ىذا النظاـ وإعاد
رطاجات واؼبواضيع ضمن النشرات اإلخبارية اليت تتناوؿ مواضيع و اإلخبارية اغبوارية، والروباالربامج اغبوارية اإلخبارية حلقات أو فقرات من الربامج و  22

 ذات صلة باالنتخابات التشريعية.
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  اليت تدرج القضايا اؼبرتبطة بذوي االحتياجات  النشرات اإلخبارية أو حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية
 اػباصة.

 لمشاركين في برامج الفترة االنتخابية بين:اعلى مستوى  تمييز رابع
 النساء؛ 
 .الرجاؿ 

 :صفات المتدخلين في برامج الفترة االنتخابية بينعلى مستوى  تمييز خامس

 23الخدمات التلفزية 
اػبرباء واألساتذة  ،أعضاء اغبكومة ،النقابات واؼبنظمات اؼبهنية ،حزاب السياسيةاأل إحصاء صبيع اؼبتدخلٌن من

 .ٌناؼبواطن، و ٌن اعبمعويٌنالفاعل ،اعبامعيٌن
 

 "الخدمات اإلذاعية و"قناة العيون الجهوية: 
 النقابات واؼبنظمات اؼبهنية. ،السياسية األحزاب اليت تنتمي إىل: 24إحصاء الشخصيات العمومية

 
تمييز  مت اعتماد سبييز إضايف يتعلق  عالوة على التمييزات اؼبشار غليها واؼبستمدة من قرار اجمللس األعلى،

 ضيوؼ النشرات االخبارية ،فقرات التعبًن اؼبباشروىي :  طبيعة محتوى برامج الحملة االنتخابية الرسميةب
 نتخابية طبقا للنصوص التنظيمية اعباري هبا العمل.التجمعات االتغطية و 

  المعالجة.3
 سبت معاعبة اؼبعطيات من زاويتٌن: 

 :للوقوف عندالزاوية األولى: دمج المعطيات الكمية المحصل عليها في المراحل السابقة 
  ية مدى احرتاـ مبدأ اإلنصاؼ بٌن اجملموعات الثالث لألحزاب السياسية يف كل خدمة ظبعية بصر

 على حدة؛
 مدى احرتاـ مبدأ اؼبساواة بٌن األحزاب السياسية اؼبكونة لكل ؾبموعة؛ 
 النتخابية بنسبة ال تقل عن الثلث.مدى احرتاـ مبدأ اؼبشاركة النسائية يف برامج الفرتة ا 

 

                                                           
 يت يف. 1سبازيغت والثانية( والقناة اػباصة ميدي القنوات التلفزية العمومية )األوىل،  23
 يف ىذه اػبدمات مل يتم احتساب اػبرباء، والفاعلٌن اعبمعويٌن واؼبواطنٌن لصعوبة االحتساب. 24
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 الزاوية الثانية: حصر حاالت اإلخالل بالقواعد األخالقية والمبدئية
واليت كانت موضوع قرار صادر عن اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري  يتعلق األمر باغباالت اؼبرصودة

 بشأف اإلخالؿ باؼببادئ والقواعد اؼبؤطرة حملتوى الربامج السمعية البصرية.

أنظمة تتبع الربامج االعتيادية مع خصوصية االنتخابات.  ءمةلتفعيل ىذه اؼبنهجية، عملت اؼبديرية العامة على مال
من أجل االطالع على نتائج التتبع  عقد جلسة مفتوحة طيلة الفرتة االنتخابيةاألعلى ر اجمللس ر  ق ،يف اؼبقابل

والتفاعل اآلين والفوري معها والبت عند االقتضاء يف اغباالت اؼبستعجلة ويف كل القضايا اؼبعروضة عليو هبذا 
 اػبصوص. 

 

 بالتتبع الخدمات والبرامج المعنية.3
تتبع صبيع اػبدمات السمعية البصرية، باستثناء اػبدمات العمومية اليت تكتفي بنقل لى حرصت اؽبيأة العليا ع

و"القناة الثانية الدولية"(، واػبدمات اؼبوضوعاتية العمومية اليت ال  ػبدمات األرضية )"قناة اؼبغربية"برامج ت بث يف ا
ناة الرابعة"، "قناة أفالـ"، "قناة السادسة"، ت عطي الكلمة بشكل منتظم للفاعلٌن السياسيٌن )"قناة الرياضية"، "ق

، 25"إذاعة ؿبمد السادس للقرآف الكرمي"(، واحملطات اإلذاعية اعبهوية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
واػبدمات اؼبوضوعاتية اػباصة اليت قررت عدـ اؼبشاركة يف تنشيط النقاش حوؿ االنتخابات )"ىيت راديو" 

 .لٌن السياسيٌن(، وكذا إذاعة البحر البيض اؼبتوسط، ألهنا ال تعطي الكلمة للفاعو"إذاعة مارس"

 ؿبطة إذاعية. 19قنوات تلفزية  5خدمة منها  24ىكذا مشلت عملية التتبع اليت قامت هبا مصاحل اؼبديرية العامة 

                                                           
 ألهنا ال ت عطي الكلمة بشكل منتظم للفاعلٌن السياسيٌن. 25
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 بالتتبع معنية: الئحة الخدمات السمعية البصرية ال 1الجدول رقم 

 القطاع الخاص القطاع العمومي 

الخدمات 
 التلفزية

 "قناة األولى"
 "قناة تمازيغت"
 "قناة العيون الجهوية"
 "القناة الثانية"

 ."تي. في 1 قناة ميدي"

الخدمات 
 اإلذاعية

 "اإلذاعة الوطنية"
 "اإلذاعة األمازيغية"
 "إذاعة الرباط الدولية"
 "2Mراديو "

 "أطلنتيك"إذاعة 
 "أصوات"إذاعة 
 "إف إمشذى "إذاعة 
 "إف إممدينة "إذاعة 
 "كاب راديوإذاعة "
 "لوكس راديوإذاعة "
 "ميد راديوإذاعة "

 :إم إف إمشبكة إذاعات 
 "إف إمكازا إذاعة "
 "أطلس إمإم إف إذاعة "
 "سايس إمإم إف إذاعة 
 "سوس إمإم إف إذاعة 

 مجموعة إذاعات راديو بلوس:
 "البيضاء راديو بلوس الدار"
 "راديو بلوس أكادير"
 "راديو بلوس فاس"
 "راديو بلوس مراكش"

 



 
 

22 

 نتخابية مواكبة الخدمات السمعية البصرية للفترة االالجزء األول: 
 (2016أكتوبر  06إلى  غشت 25)من 

 

 (2016أكتوبر  06إلى  غشت 25مواكبة الخدمات السمعية البصرية للفترة االنتخابية )من الجزء األول: 

 



 
 

23 

 33.16المجلس األعلى رقم المحور األول: إعمال مبادئ قرار 
 من قبل المتعهدين العموميين والخواص

وحلقات وتتبع ـبتلف النشرات اإلخبارية  قدـ اعبزء األوؿ من التقرير النتائج العامة اليت أسفرت عنها عملية رصدي
الربامج اغبوارية اإلخبارية اؼبتعلقة بالفرتة االنتخابية يف كل اػبدمات السمعية البصرية اليت بادرت إىل تقدمي برامج 

وؿ اػبدمات اليت البرطت يف تنشيط الفرتة االنتخابية، من حيث يف ىذا اإلطار. وىكذا سيتناوؿ احملور األ
اؼبساحات الزمنية اليت تابعت من خالؽبا النشاط اغبزيب والتأطًني ؼبختلف الفاعلٌن، ومدى تفعيلها للمقتضيات 

 الضابطة لتعامل وسائل االتصاؿ مع ىذا اغبدث. ويقدـ احملور الثاين نتائج التتبع يف كل خدمة على حدة.

يربز احملور األوؿ اجملهودات اليت بذلتها ـبتلف اػبدمات السمعية البصرية اؼبنخرطة يف مواكبة الفرتة االنتخابية 
من ( حلقات الربامج اغبوارية اإلخباريةو النشرات اإلخبارية )ومدى احرتامها للقواعد اؼبؤطرة لربامج ىذه الفرتة 

ؾبموعة على  ة لكلياسية والتساوي بٌن األحزاب اؼبكونساإلنصاؼ بٌن اجملموعات الثالث لألحزاب الحيث 
وضماف حق اؼبواطن يف خرب نزيو ومتعدد وتقييم مستوى حضور النساء وقضايا الشباب وذوي االحتياجات  حدة.

 اػباصة يف العرض السمعي البصري اؼبخصص للفرتة االنتخابية.

عدم تفعيل جل الخدمات السمعية البصرية ويتبين من خالل تتبع البرامج المخصصة للفترة االنتخابية 
المتعلقة باإلنصاف بين  33.16لمقتضيات قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

وتلك  ،كل من ىذه المجموعات  بين األحزاب داخل لتساويوبا ،السياسية حزابلألالثالث مجموعات ال
على ضمان ولوج ذوي االحتياجات و  ،للشخصيات النسائية الثلثنص  على تخصيص نسبة تالتي 

إلى برامج الفترة االنتخابية من خالل الترجمة إلى لغة اإلشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي  ،الخاصة
  .وسيلة أخرى

 أوال. مواكبة المتعهدين للفترة االنتخابية

سيسية أبرزت أمهية العملية عملت صبيع اػبدمات السمعية البصرية، طيلة الفرتة االنتخابية، على بث وصالت رب
داخل  بأصواهتمرت للمواطنات واؼبواطنٌن الكيفية السليمة لإلدالء االنتخابية يف تكريس اػبيار الدميقراطي، وفس  

 سليما من الناحية القانونية. فعال مكاتب التصويت حى تكوف فبارسة حق التصويت

نشرات إخبارية وحلقات من بث يف  26اعية وتلفزيةخدمة إذ 24وباؼبوازاة مع ىذا الفعل التحسيسي، البرطت 
ذات ؿبتوى إخباري متعلق باالنتخابات التشريعية طيلة الفرتة االنتخابية اليت حد دىا اجمللس األعلى برامج حوارية 

                                                           
 .2انظر الئحة اػبدمات اؼبعنية يف اؼبلحق رقم  26
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وبلغ عدد ىذه . 2016 أكتوبر 06غشت إىل  24، واليت سبتد من 33.16لالتصاؿ السمعي البصري يف قراره رقم 
في الخدمات  1010، موزعة بين البرامج الحوارية اإلخباريةمن حلقات  وحلقةإخبارية نشرة  2273البرامج 

 .في الخدمات الخاصة 1263العمومية، و

البرامج الحوارية من حلقات  وحلقةإخبارية نشرة  458ويتشكل العرض التلفزي اؼبواكب للعملية االنتخابية من 
القناة الثانية"، "قناة سبازيغت"، "قناة العيوف ، ")"القناة األوىل" عموميةبثتها القنوات التلفزية ال اإلخبارية

من حلقات البرامج والنشرات  325ما مجموعو الخاصة تي.في."  1بثت "قناة ميدي اعبهوية"(، يف حٌن 
 .اإلخبارية

بثتو أربع  ريةالبرامج الحوارية اإلخبامن حلقات  وحلقةإخبارية نشرة  552أما العرض اإلذاعي فيتألف من 
مقابل (، "2Mإذاعة "راديو و  إذاعة الرباط الدولية"، ")"اإلذاعة الوطنية"، "اإلذاعة األمازيغية" إذاعات عمومية

 .27خدمة إذاعية خاص ة 15بثتها  البرامج الحوارية اإلخباريةمن حلقات  وحلقةإخبارية نشرة  938

نشرة، وىو ما  1424عددىا  بلغللفرتة االنتخابية، إذ  أكثر أنواع الربامج مواكبة النشرات اإلخبارية وكانت
 .منها بثتها الخدمات الخاصة %56 من مجموع البرامج، %63يعادل 

 ، متبوعة(حلقة 152) أكبر عدد منها بثتو "اإلذاعة األمازيغية"، فيالحظ أف البرامج الحوارية اإلخباريةأم ا 
 تقد م القناتان العموميتان األولى والثانية على التوالي إال في حين لم. (حلقة 127) تي.في." 1 با"قناة ميدي

  حلقة. 43و 30

مجموع  من بالمائة 23 في النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية اإلخبارية بلغت مشاركة النساءو 
 إذ. تخاباتالتي تناولت كليا أو جزئيا موضوع االن النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية اإلخبارية

يف قناتٌن وبرزت ىذه اؼبشاركة بشكل جلي  ،حلقات الربامج اغبوارية اإلخباريةنشرة أو حلقة من  514شاركن يف 
، 164من أصل  برناؾبا 103 ( و"القناة األوىل" )يف%34أي بنسبة  ،325من أصل  برناؾبا 111يت. يف" ) 1 "ميدي

 (.%63أي بنسبة 

وقضايا النوع االجتماعي، ومشاركتهن في تدبير الشأن العام ضمن  النساءق أم ا في ما يتعل ق "بإدراج حقو 
 التي لقات البرامج الحوارية اإلخبارية، فقد شكلت النشرات اإلخبارية أو ح28برامج النقاش العمومي"

                                                           
عة "أطلنتيك راديو"، إذاعة "إـ.إؼ.إـ. أطلس"، إذاعة "إـ.إؼ.إـ. سايس"، إذاعة "إـ.إؼ.إـ. سوس"، إذاعة "شذى إذاعة "أصوات"، إذا 27

بلوس  إؼ.إـ."، إذاعة "كازا إؼ.إـ."، إذاعة "مدينة إؼ.إـ."، "راديو بلوس أكادير"، "راديو بلوس الدار البيضاء"، "راديو بلوس فاس"، "راديو
 وكس راديو"، "ميد راديو".مراكش"، "كاب راديو"، "ل

 .33.16من القرار  11اؼباد ة  28
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من مجموع حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية خالل الفترة  %18تطرق ت كليا أو جزئيا لهذه القضايا 
 تخابية.االن

 %23 وىم ما يمثل حلقة من نشرة أو برنامج 531يف  تناول قضايا الشباب ومشاركتهم في االنتخابات وتم  
"ميدي  قناة مع ضرورة اإلشارة إىل أف، حلقات البرامج والنشرات اإلخباريةو النشرات اإلخبارية من مجموع 

)أي بنسبة  برنامج 130ا اؼبوضوع يف يت.يف" تصدرت باقي اػبدمات يف ىذا الشأف من خالؿ تناوؿ ىذ 1
 .(%45)أي بنسبة  برنامج 73 ، متبوعة بػ"القناة األوىل" يف(40%

يف الوصلة التحسيسية باللغة العربية حوؿ  ، اكبصر استعماؿ لغة اإلشارةذوي االحتياجات الخاصة موضوعوفي 
استضافة متدخلين من  نسبة كما أن. ة االنتخابيةبثتها "القناة األوىل"، خالؿ الفرت اليت  أمهية اؼبشاركة االنتخابية

؛ يف حٌن مت تناوؿ حلقات البرامج والنشرات اإلخباريةمن مجموع  %3 لم تتجاوز ذوي االحتياجات الخاصة
حلقات البرامج والنشرات من مجموع  %7قضايا ومواضيع وانشغاالت ىذه الفئة من المجتمع في 

 .اإلذاعية والتلفزية اإلخبارية

يف برامج الفرتة االنتخابية بلغ عدد حلقات الربامج والنشرات  موضوع حضور الخبراء واألساتذة الجامعيينوفي 
من مجموع حلقات البرامج والنشرات  %23الفئة من المتدخلين نسبة اإلخبارية اليت استضافت ىذه 

 إخبارية. برامج ةيف ست انتمائهم السياسيب أساتذة جامعيٌن وخرباء معروفٌن سبت استضافةو اإلخبارية. 

  بدأ اغبياد يف اػبدمات السمعية البصرية اليت استضافت ىذا الصنف من اؼبتدخلٌن.ؼبخرؽ  أي يل غيابسجمت تو 

 ثانيا. ولوج األحزاب السياسية لبرامج الفترة االنتخابية

 ،2016يوليوز  21بتاريخ  الصادر ،33.16تنص اؼبادة الثامنة من قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

الفرتة ، أف ىذه اػبدمات ملزمة بضماف مدد بث منصفة ومنتظمة عبميع األحزاب السياسية يف برامج 2016
 ؾبة متشاهبة.باإلضافة إىل توفًن شروط بر ، االنتخابية

يف تقديره للولوج اؼبنصف لألحزاب السياسية إىل اػبدمات السمعية  33.16واعتمد قرار اجمللس األعلى رقم 
األحزاب إىل ثالث  وفق ىذا األساس )اؼبادة التاسعة(البصرية على أساس سبثيليتها يف غرفيت الربؼباف، فصن ف 

 .ؾبموعات

ريق برؼباين يف إحدى غرفيت الربؼباف، وتتكوف الثانية من األحزاب اؼبمثلة بأقل ف األوىل من األحزاب اؼبمثلة بفتتكو   
د لكل من فريق يف إحدى الغرفتٌن، يف حٌن تتألف اجملموعة الثالثة من األحزاب غًن اؼبمثلة يف الربؼباف. وحد  
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 %30، وللمجموعة األوىل %50 اغبجم الزمين اإلصبايل لربامج الفرتة االنتخابية، تتوزع بٌنؾبموعة نسبة بث من 
 للمجموعة الثالثة، على أف يتم توزيع كل نسبة بالتساوي بٌن أحزاب كل ؾبموعة.% 20للمجموعة الثانية، و

قرار اجمللس األعلى رقم باإلضافة إىل مبدأ اإلنصاؼ الذي يهم  توزيع مدد البث بٌن اجملموعات الثالث، اشرتط 
ري العمل على توزيع مدد البث اؼبخصصة لكل ؾبموعة بشكل على خدمات االتصاؿ السمعي البص 33.16

متساو بٌن األحزاب اليت تتكوف منها اجملموعة. وؽبذا، ينبغي أف تتساوى أحزاب اجملموعة األوىل فيما بينها من 
حيث مدة البث اليت حيصل عليها كل حزب منها، ونفس الشيء ينبغي أف حيصل فيما بٌن أحزاب اجملموعة الثانية 

 ذا فيما بٌن أحزاب اجملموعة الثالثة.وك
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 إعمال مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث حسب كل خدمة على حدة: 2الجدول رقم 

 الخدمة
 الثالثةالمجموعة  الثانيةالمجموعة  األولىالمجموعة 

 المجموع
 النسب المدد الزمنية

المدد 
 الزمنية

 النسب
المدد 

 منيةالز 
 النسب

 30:03:19 %33 9:52:59 %24 7:14:47 %43 12:55:33 القناة األولى

 9:33:49 %21 2:02:46 %14 1:18:47 %65 6:12:16 القناة الثانية

 9:28:02 %25 2:22:23 %13 1:14:35 %62 5:51:04 قناة تمازيغت

 0:53:31 %1 0:00:19 %25 0:13:19 %75 0:39:53 قناة العيون الجهوية

 14:07:52 %31 4:23:51 %23 3:13:26 %46 6:30:35 اإلذاعة الوطنية

 8:47:50 %36 3:08:13 %21 1:51:03 %43 3:48:34 اإلذاعة األمازيغية

 3:03:53 %11 0:20:38 %24 0:43:32 %65 1:59:43 إذاعة الرباط الدولية

 2M 1:58:15 74% 0:17:35 11% 0:24:44 15% 2:40:34إذاعة 

 27:33:02 %18 5:02:21 %18 5:01:59 %63 17:28:42 تي. في 1قناة ميدي 

 4:23:03 %16 0:41:25 %7 0:18:36 %77 3:23:02 إذاعة أطلنتيك

 12:11:37 %10 1:12:13 %12 1:24:12 %79 9:35:12 إذاعة أصوات

 2:51:23 %18 0:31:30 %19 0:32:34 %63 1:47:19 شذى إف إمإذاعة 

 7:23:48 %24 1:48:34 %5 0:23:23 %70 5:11:51 ميد راديو

 5:06:29 %17 0:52:17 %0 - %83 4:14:12 لوكس راديو

 2:37:53 %13 0:21:15 %13 0:21:01 %73 1:55:37 إذاعة مدينة إف إم

 21:19:54 %27 5:50:17 %17 3:37:05 %56 11:52:32 راديو بلوس الدار البيضاء

 32:31:23 %22 7:15:00 %25 8:09:22 %53 17:07:01 راديو بلوس أكادير

 8:17:11 %22 1:50:00 %21 1:42:57 %57 4:44:14 راديو بلوس مراكش

 5:18:59 %9 0:30:14 %20 1:04:27 %70 3:44:18 راديو بلوس فاس

 15:12:48 %24 3:42:19 %18 2:41:42 %58 8:48:47 إف إم إذاعة كازا

 0:06:48 %4 0:00:16 %0 - %96 0:06:32 إذاعة إم ف م سوس

 6:02:53 %21 1:15:15 %0 - %79 4:47:38 كاب راديو

 229:36:01 %23 53:28:49 %18 41:24:22 %59 134:42:50 المجموع
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بٌن األحزاب  مبدأ التساويبٌن اجملموعات الثالث و مبدأ اإلنصافويف ما يلي اػبالصات العامة حوؿ إعماؿ 
ة البصرية: التلفزية )عام ة وخاصة(، اإلذاعية العمومية بحسب طبيعة الخدمات السمعياؼبكونة لكل ؾبموعة، 
 .29ثم اإلذاعية الخاصة

 توزيع الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث بين المجموعات الثالث .1

حدده قرار اجمللس األعلى اػبدمات السمعية البصرية من التقيد بالتوزيع اؼبرجعي ؼبدد البث كما من  أيمل تتمكن 
  .33.16ري رقم التصاؿ السمعي البصل

 تفعيل مبدأ اإلنصاف من طرف الخدمات التلفزية .أ 
تبٌن النتائج اؼبتوصل إليها خبصوص توزيع اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث بٌن اجملموعات الثالث اليت صنفت 

)"القناة األربع اؼبنخرطة يف تنشيط الفرتة االنتخابية العمومية إليها األحزاب السياسية، أف اػبدمات التلفزية 
لم تُفع ل مبدأ يت.يف."،  1األوىل"، "قناة سبازيغت"، "قناة العيوف اعبهوية"، "القناة الثانية"(، واػباصة "قناة ميدي 

فبالرغم من تسجيل حضور اجملموعات الثالث يف بث كل خدمة، إال أف ىذا . اإلنصاف وفق التوزيع المرجعي
نتائج التوزيع حبسب كل خدمة  1ويوضح اؼببياف رقم  عدـ بلوغها، اغبضور يتأرجح بٌن ذباوز اغبصة اؼبرجعية أو

وتشًن اػبطوط اغبمراء األفقية إىل النسبة اليت ينبغي أف ربصل عليها كل ؾبموعة حسب التوزيع الذي تلفزية، 
 .لكل ؾبموعة 33.16رقم وضعو قرار اجمللس األعلى 

 

 في الخدمات التلفزيةالمجموعات الحزبية الثالث من مدد البث  حصص: 1المبيان رقم 
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 سيتم تناوؿ كل خدمة على حدة يف احملور الثاين من ىذا التقرير.29
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 وميكن من خالؿ ىذا اؼببياف تسجيل اؼبالحظات اآلتية:

بفارؽ  ( في كل القنوات التلفزية%50حصلت المجموعة األولى على نسب تفوق حصتها المرجعية ) -
 نقط؛ 7يها حصة ىذه اجملموعة بػنقطة باستثناء "القناة األوىل" اليت البفضت ف 25و 12يرتاوح بٌن 

في القرار  مدة بث تعادل الحصة المنصوص عليهاالحصول على لم تتمكن المجموعة الثانية من  -
يف  أما ،(%29) يف "قناة العيوف اعبهوية" احملددةمن ربقيق النسبة  يالحظ أهنا اقرتبتو . (30%) 33.16

 على على التوايلفقد حص لت ىذه اجملموعة  الثانيةلقناة "او "سبازيغت"قناة و "األوىل"القناة  باقي القنوات
 .%14و %13و 24%

نقطة،  13حبوايل  في "القناة األولى" %20 تجاوزت المجموعة الثالثة حصتها المرجعية المحددة في -
نقاط، وسجلت ارتفاعا بنقطة واحدة يف "القناة الثانية"، فيما كانت يف حاجة إىل  5ويف "قناة سبازيغت" بػ

 يت.يف."، أما يف "قناة العيوف اعبهوية" فكاد حضورىا أف يكوف غائبا. 1قطتٌن يف "قناة ميدي ن
 تفعيل مبدأ اإلنصاف في الخدمات اإلذاعية العمومية  .ب 

برامج خاصة بالفرتة االنتخابية مل تستطع بدورىا توزيع مدد البث اليت بثت يالحظ أف اإلذاعات العمومية األربع 
نصف بٌن اجملموعات الثالث، إذ منحت اإلذاعتاف الوطنية واألمازيغية حيزا أطوؿ للمجموعة اإلصبالية بشكل م

نقطة يف "اإلذاعة الوطنية" النسبة اؼبقررة  11نقطة يف "اإلذاعة األمازيغية" وبػ 16اغبزبية غًن اؼبمثلة يف الربؼباف ذباوز بػ
، فبا أث ر على نسب حضور اجملموعتٌن األوىل 33.16دبقتضى قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

 والثانية حبصوؽبما على أقل فبا كاف مفرتضا ؽبما من مدد البث. 

 الخدمات اإلذاعية العمومية في البث مدد من الثالث الحزبية المجموعات حصص: 2المبيان رقم 
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يها اجملموعة الثانية يف ىاتٌن اإلذاعتٌن أقل فبا حصلت عليو اجملموعة الثالثة وي ستنتج أف مدد البث اليت حصلت عل
 رغم أف القرار نص  على عكس ذلك.

نقطة، ويف "إذاعة الرباط  24" بػ2Mومن جهة أخرى، أد ى ارتفاع نسبة حضور اجملموعة األوىل يف إذاعة "راديو 
. احملددةانية والثالثة يف بث اإلذاعتٌن مقارنة مع اغبصص نقطة إىل ضعف سبثيلية اجملموعتٌن الث 15الدولية" بػ
 نسبة حضور للمجموعة الثالثة فاقت نسبة حضور اجملموعة الثانية." 2Mإذاعة "راديو فسجلت 

 تفعيل مبدأ اإلنصاف من طرف الخدمات اإلذاعية الخاصة  .ج 
لألحزاب السياسية بػما سوس" سجلت أضعف حجم زمين ؼبدد البث اؼبخصصة  إـ إؼ إـي سجل أف إذاعة "

لذلك لن يتم أخذ معطيات ىذه اػبدمة بعٌن االعتبار فيما يتعلق بولوج األحزاب  ،ساعة 00:06:48ؾبموعو 
 السياسية ػبدمات االتصاؿ السمعي البصري.

اؼبتعلق بتوزيع مدد البث لإلذاعات اػباصة بٌن اجملموعات الثالث أف النسب اليت و الالحق  ويكشف اؼببياف
فبا أثر  %50ت عليها اجملموعة األوىل )اللوف األزرؽ يف اؼببياف( يف كل اإلذاعات اػباصة فاقت بكثًن عتبة الػحصل

إذاعة "راديو بلوس أكادير" التي يف نسبة حضور اجملموعتٌن الثانية والثالثة، وميكن أف تستثىن من ىذه اؼبالحظة 
 .بالنسبة للمجموعة األولى %50التزمت بعتبة 

 الخدمات اإلذاعية الخاصة في البث مدد من الثالث الحزبية المجموعات حصص: 3لمبيان رقم ا     
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ومقابل اغبضور البارز ألحزاب اجملموعة األوىل يسجل غياب تاـ ألحزاب اجملموعة الثانية يف ؿبطتٌن إذاعيتٌن مها 
 %5"، وسجلت ىذه اجملموعة أقل حضور ؽبا يف إذاعة "ميد راديو" بػإذاعة "راديو لوكس" وإذاعة "كاب راديو

 احملددة ؽبا يف القرار. %30ومل تتمكن أي إذاعة من ربقيق نسبة  %7" بػأطلنتيكوإذاعة "

ويالحظ أف كل اإلذاعات اػباصة خصصت مدد بث للمجموعة الثالثة ذباوزت يف بعضها النسبة اؼبرجعية 
" بأربع نقاط، و"راديو إؼ إـذاعات "راديو بلوس الدار البيضاء" بسبع نقاط، و"كازا ( كما ىو الشأف يف إ20%)

بلوس أكادير"، و"راديو بلوس مراكش" بثالث نقط تقريبا، و"كاب راديو" بنقطة واحدة. وسجل أضعف حضور 
 .%10مث إذاعة "أصوات" بػ %9للمجموعة الثالثة يف إذاعة "راديو بلوس فاس" بػ

 

 المجموعات بالتساوي بين األحزاب المشكلة لكل مجموعة توزيع مدد بث .2
 التساويوتفعيال ؼببدأ ، 33.16من قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم  9يفرتض استنادا إىل اؼبادة 

وز ع كل خدمة مدد البث اؼبخصصة لكل ؾبموعة بشكل متساو بٌن األحزاب اؼبشكلة لكل ؾبموعة من أف ت  
باقي أحزاب مع ج اليت حصل عليها كل حزب مقارنة بٌن النتائ تفاوتالثالث، وتبٌن النتائج وجود اجملموعات 

 اجملموعة اليت ينتمي إليها.
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 المجموعة األولى .أ 
تتكوف إذا اجملموعة األوىل من األحزاب اليت تتوفر يف إحدى غرفيت الربؼباف على فريق برؼباين، وعددىا شبانية 

 أحزاب. 

  المشكلة لهابين األحزاب توزيع مدد بث المجموعة األولى في كل خدمة : 4المبيان رقم 

 
 أعاله، الذي يظهر نسبة كل حزب من مدد البث يف كل خدمة، اؼبالحظات اآلتية: 4ويستنتج من اؼببياف رقم 

دمات العمومية باستثناء "قناة خدمة خصصت مدد بث لكل أحزاب ىذه اجملموعة، من بينها صبيع اػب 14 -
 30إذاعات خاصة؛ 7يت.يف" و 1، باإلضافة إىل "قناة ميدي "2Mإذاعة "راديو  العيوف اعبهوية" و

مل تستطع كل اػبدمات أف تساوي بٌن مدد البث اليت خصصتها لكل حزب سياسي، غًن أف "القناة  -
 ة الوطنية" اقرتبت من ربقيق ذلك؛يت. يف" و"اإلذاع 1 األوىل" و"القناة الثانية" و"قناة ميدي

يالحظ أف بعض اػبدمات اإلذاعية اػباصة منحت أكثر من نصف مدد بث اجملموعة األوىل فيها غبزبٌن أو  -
من مدد بث ىذه اجملموعة يف "ميد راديو" كانت من نصيب ثالثة أحزاب فقط، وأف  %89ثالثة فقط، )

يف "لوكس راديو" خصصت غبزبٌن، وأف  %63أف " كانت من نصيب حزبٌن، و أطلنتيك"إذاعة يف  54%
 ." كانت من نصيب ثالثة أحزاب(.إؼ إـيف "كازا  71%

 
 

                                                           
 ىذه اإلذاعات ىي: "أطلنتيك"، "أصوات"، "شذى إؼ إـ"، "ميدي راديو"، "كازا إؼ إـ"، "راديو بلوس الدار البيضاء"، "راديو بلوس أكادير" 30
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 المجموعة الثانية .ب 
 .ال تتوفر على فريق برؼباين، وعددىا تسعة أحزاباليت مثلة يف الربؼباف و اؼبحزاب األتتشكل اجملموعة الثانية من 

 لها المشكلة األحزاب بين خدمة كل في الثانية المجموعة بث مدد توزيع: 5المبيان رقم 

 
أعاله الذي يلخص الكيفية اليت وز عت هبا كل خدمة من خدمات االتصاؿ السمعي  5رقم  ويستنتج من اؼببياف

 البصري مدد بث اجملموعة الثانية بٌن أحزاب ىذه اجملموعة ما يلي:

ن زبصيص مدد بث لألحزاب التسعة، وىي اػبدمات التلفزية العمومية أف ست خدمات ىي اليت سبكنت م -
 يت.يف."؛ 1 باستثناء "قناة العيوف اعبهوية"، واإلذاعتٌن الوطنية واألمازيغية، و"قناة ميدي

 أف "القناة األوىل" ىي اػبدمة الوحيدة اليت كاف فيها توزيع مدد البث شبو متساو بٌن أحزاب اجملموعة الثانية؛ -
ػبدمات اليت عرفت مشاركة كل أحزاب ىذه اجملموعة سبيزت إما دبنح مدد بث مرتفعة لبعض األحزاب أف ا -

وتوزيع الباقي بنسب متقاربة بٌن األحزاب األخرى، كما ىو الشأف بالنسبة لػقناة سبازيغت" اليت حصل فيها 
لكل واحد منهما،  اجملموعةمن مدد بث ىذه  %30حزيب الوحدة والدميقراطية واليسار األخضر اؼبغريب على 

يف "القناة الثانية". وإما بوجود فارؽ كبًن يف نسبة البث  %46وكذا حصوؿ حزب التجديد واإلنصاؼ على 
 1 بٌن اغبزب الذي حصل على أكرب مدد البث مقارنة مع آخر حزب، حيث بلغ ىذا الفارؽ يف "قناة ميدي

 نقاط؛ تسعية" بينما وصل يف اإلذاعة الوطنية إىل نقطة يف "اإلذاعة األمازيغ 14نقطة، و 15 يت.يف."
(، أو غبزبٌن مع "2Mإذاعة "راديو خصصت مدد بث إما غبزب واحد فقط )أف ثالث خدمات عمومية  -

غبزب اليسار  %3غبزب الوحدة الدميقراطية و %97ألحدمها )"قناة العيوف اعبهوية" خصصت  واضححضور 
 األخضر اؼبغريب؛
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اصة أف زبصص مدد بث عبميع أحزاب ىذه اجملموعة )تسعة أحزاب(، بينما سبكنت مل تستطع أي إذاعة خ -
ثالث إذاعات من استحضار سبعة أحزاب من أصل تسعة، يف حٌن مل تقدـ إذاعتا "لوكس راديو" و"كاب 
راديو" أي مادة تتعلق بأحزاب ىذه اجملموعة. وتراوح الفارؽ بٌن نسب أحزاب ىذه اجملموعة يف اإلذاعات 

 ."(.إؼ إـنقاط )إذاعة "كازا  شبافنقطة )إذاعة "راديو بلوس مراكش"( و  23اصة بٌن اػب
 
 

 المجموعة الثالثة .ج 
الذي  6 رقم تتكوف اجملموعة الثالثة من األحزاب غًن اؼبمثلة يف الربؼباف، وعددىا ستة عشر حزبا، ويفيد اؼببياف

ات االتصاؿ السمعي البصري بناء على يظهر نسبة حضور كل حزب من ىذه اجملموعة يف كل خدمة من خدم
 مدد البث اليت حصل عليها. 

 لها المشكلة األحزاب بين خدمة كل في الثالثة المجموعة بث مدد توزيع: 6المبيان رقم 

 
 ما يلي: 6رقم  ويستنتج من اؼببياف

ائدة أحزاب ىذه اجملموعة، وىي "القناة أربع خدمات فقط ىي اليت سبكنت من زبصيص مدد بث لفأف  -
األوىل"، و"القناة الثانية" و"اإلذاعة الوطنية" و"اإلذاعة األمازيغية"، فيما استثنت "قناة سبازيغت" من بثها 
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و"قناة العيوف " 2Mإذاعة "راديو حزيب النهج الدميقراطي والقوات اؼبواطنة؛ فيما بثت اػبدمتاف العموميتاف 
 احدا فقط من ىذه اجملموعة ويتعلق األمر حبزب اليسار االشرتاكي اؼبوحد؛اعبهوية" حزبا و 

يت.يف." و"راديو بلوس الدار  1"قناة ميدي  ىياػبدمات اػباصة األكثر بثا ألحزاب ىذه اجملموعة  أف -
 حزبا؛ 12البيضاء" اللتاف قدمتا مدد بث خاصة بػ

اوي بٌن مدد البث اليت حصل عليها كل حزب، إذ أقرب اػبدمات إىل ربقيق التس كانت  أف "القناة األوىل" -
 نقاط؛ ستنقاط، تليها "اإلذاعة الوطنية" بػ 4مل يتجاوز فارؽ النسبة بٌن أعلى مدة بث وأقلها 

. سوس" إـ إؼ إـأف اػبدمات اإلذاعية اػباصة تراوحت بٌن بث حزب واحد فقط من اجملموعة الثالثة )" -
." و"لوكس راديو"(، أو بث إؼ إـف تتساوى مدد بثهما )"مدينة و"راديو بلوس فاس"(، أو حزبٌن دوف أ

عدة أحزاب مع وجود فرؽ كبًن بٌن أعلى مدة بث وأدناىا كما ىو الشأف بالنسبة إلذاعة "ميد راديو" اليت 
 نقطة. 33." بػإؼ إـنقطة، و"كازا  38نقطة، و"كاب راديو" بػ 80وصل فيها الفارؽ إىل 

 برامج الفترة االنتخابيةمشاركة النساء في  .ثالثا

عمل اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري على تتبع اؼبدى الذي بلغتو اػبدمات السمعية البصرية يف ربقيق 
الفرتة االنتخابية وفق التحديدات الواردة يف اؼبادة )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( اؼبشاركة النسائية يف برامج 

 ، حبيث ميزت ىذه اؼبادة بٌن ثالثة مستويات من اؼبشاركة؛ أوؽبا ضماف33.16على رقم من قرار اجمللس األ 11

الفرتة االنتخابية، وثانيها اغبرص على )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( مشاركة ال تقل عن الثلث يف برامج 
الث إدراج حقوؽ وقضايا النساء، مسامهة النساء يف ـبتلف اؼبواضيع اليت تتناوؽبا ىذه الربامج، ويف اؼبستوى الث

 .31ومشاركتهن يف تدبًن الشأف العاـ ضمن برامج النقاش العمومي

خدمة ظبعية بصرية معنية بالتتبع، عن نتائج ت بٌن  أف مقاربة النوع اليت  24وقد أسفرت ىذه اؼبنهجية اليت مشلت 
بة الفرتة االنتخابية، ولتسهيل قراءة اعتمدهتا ىذه اػبدمات تأثرت حبجم العرض الذي خصصتو كل خدمة ؼبواك

النتائج اؼبتوصل إليها، ستقدـ الفقرة األوىل اؼبعطيات العامة اؼبسجلة خبصوص عدد الشخصيات اؼبتدخلة يف 
وصفاهتا ومدة تناوؽبا الكلمة، بينما تقدـ الفقرات الثانية والثالثة )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( الربامج 

                                                           
تفاعل اػبدمات السمعية البصرية مع ذلك، أجرت اؽبيأة العليا أثناء تتبعها لربامج الفرتة االنتخابية عمليتٌن إحصائيتٌن الستخراج  ولقياس مدى 31

 اؼبشار إليها: 11التحديدات الثالثة اؼبتضمنة يف اؼبادة 
اركة النساء من ؾبموع اؼبتدخلٌن؛ واحتساب ؾبموع مدد : إحصاء عدد اؼبتدخلٌن يف برامج الفرتة االنتخابية الستخراج نسبة مشالعملية األولى -

 تناوؿ الكلمة من طرؼ صبيع اؼبتدخلٌن مث تبياف اغبجم الزمين ؼبدد تناوؿ الكلمة من طرؼ النساء ونسبتها من ؾبموع اغبجم الزمين؛ 
دد الربامج اليت حرصت فيها اػبدمات على إشراؾ : تعداد نشرات وحلقات برامج الفرتة االنتخابية للوقوؼ من جهة أوىل، على عالعملية الثانية -

أثارت  النساء يف اغبديث والتعليق ومناقشة ـبتلف اؼبواضيع اليت يتم تناوؽبا يف الربامج، ومن جهة ثانية حصر عدد نشرات وحلقات الربامج اليت
 فيها ىذه اػبدمات حقوؽ وقضايا النساء ومشاركتهن يف تدبًن الشأف العاـ. 
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ئج اؼبتوصل إليها خبصوص تفاعل كل خدمة من اػبدمات اؼبنخرطة يف بث برامج الفرتة االنتخابية وفق والرابعة النتا
 .33.16من قرار اجمللس األعلى رقم  11التحديدات الثالث اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 
 مشاركة النساء في برامج الفترة االنتخابية في مجموع الخدمات السمعية البصرية

مداخالت ؾبموع اؼبتدخالت واؼبتدخلٌن من شخصيات عمومية حزبية ونقابية ومهنية احتساب لى عملت اؽبيأة ع
القنوات  يف وكذا باقي الفئات سواء تعلق األمر بالفاعلٌن اعبمعويٌن واألساتذة اعبامعيٌن أو اػبرباء وكذا اؼبواطنٌن..

اػبدمات أما يف باقي  (يت.يف. 1ناة سبازيغت وقناة ميدي القناة األوىل والقناة الثانية وقالتلفزية ذات الربؾبة العامة )
 فقط مداخالت الشخصيات العمومية من أعضاء األحزاب والنقابات واؼبنظمات اؼبهنية. حتساباال مشلفقد 

 32ية ذات البرمجة العامةمن مجموع المتدخلين والمتدخالت في القنوات التلفز : نسبة مشاركة النساء  3الجدول رقم 

 المجموع الذكور اإلناث الخدمة
 النسب المدد الزمنية النسب المدد الزمنية

 15:41:55 %85 13:17:49 %15 2:24:06 قناة تمازيغت

 32:50:05 %88 28:46:27 %12 4:03:38 القناة األولى

 15:44:25 %88 13:52:59 %12 1:51:26 القناة الثانية

 48:54:53 %89 43:19:05 %11 5:35:48 ي. فيت 1قناة ميدي 
 

                                                           
32

مداخالت ؾبموع اؼبتدخالت واؼبتدخلٌن من شخصيات عمومية يت.يف.  1ج كل من القناة األوىل والقناة الثانية وقناة سبازيغت وقناة ميدي تشمل نتائ 
 حزبية ونقابية ومهنية وكذا باقي الفئات سواء تعلق األمر بالفاعلٌن اعبمعويٌن واألساتذة اعبامعيٌن أو اػبرباء وكذا اؼبواطنٌن..
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 33من مداخالت الشخصيات العمومية: نسبة مشاركة النساء  4الجدول رقم 

 المجموع الذكور اإلناث الخدمة
 النسب المدد الزمنية النسب المدد الزمنية

 3:05:03 %60 1:51:54 %40 1:13:09 إذاعة الرباط الدولية

 2:37:53 %73 1:54:59 %27 0:42:54 إذاعة مدينة إف إم

 12:11:37 %77 9:21:18 %23 2:50:19 إذاعة أصوات

 5:18:59 %77 4:05:13 %23 1:13:46 راديو بلوس فاس

 5:07:27 %80 4:05:24 %20 1:02:03 لوكس راديو

 1:04:02 %82 0:52:38 %18 0:11:24 قناة العيون الجهوية

 21:22:07 %82 17:32:22 %18 3:49:45 لوس الدار البيضاءراديو ب

 15:17:15 %84 12:53:09 %16 2:24:06 إذاعة كازا إف إم

 2M 0:22:50 14% 2:17:44 86% 2:40:34راديو 

 14:15:51 %89 12:38:54 %11 1:36:57 اإلذاعة الوطنية

 8:53:30 %92 8:10:17 %8 0:43:13 اإلذاعة األمازيغية

 4:30:11 %97 4:21:44 %3 0:08:27 طلنتيكإذاعة أ

 6:04:21 %97 5:53:33 %3 0:10:48 كاب راديو

 2:57:32 %98 2:53:59 %2 0:03:33 إف إم شذىإذاعة 

 7:25:18 %98 7:15:58 %2 0:09:20 ميد راديو

 32:32:29 %100 32:23:05 %0 0:09:24 راديو بلوس أكادير

 8:17:11 %100 8:17:11 %0 - راديو بلوس مراكش

 0:06:48 %100 0:06:48 %0 - إذاعة إم ف م سوس

 0:00:53 %100 0:00:53 %0 - إذاعة إم ف م أطلس

)حلقات الربامج وتشير المعطيات اإلحصائية إلى أن مجموع الشخصيات التي تدخلت في ىذه البرامج 
متدخلة، وىو ما يمثل  349وقد شكلت النساء ما مجموعو  34متدخال. 1469بلغ والنشرات اإلخبارية( 

فقط من  13%نسبة بث جميع مداخالت النساء استغرقت  نأمن مجموع المتدخلين. غير  %24حوالي 
 . مجموع مدد تناول الكلمة

                                                           
ات اإلذاعية إضافة إىل قناة العيوف اعبهوية مشل التتبع فقط مداخالت الشخصيات العمومية من أعضاء األحزاب والنقابات واؼبنظمات يف اػبدم 33

 اؼبهنية.
كل شخصية مرة واحدة فقط بغض النظر عن تكرار تناوؿ الكلمة من طرؼ ىذه   HMS PLURALISMEحيتسب النظاـ اؼبعلومايت  34

 ة أو يف اػبدمات األخرى.الشخصية يف نفس اػبدم
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للفترة االنتخابية بحسب  حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية: عدد الشخصيات المتدخلة في 5الجدول رقم 
 لجنس والصفة ومدة تناولها الكلمة في مجموع برامج الفترة االنتخابيةا

 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
   إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 96 408 504 26:13:50 171:52:53 198:06:43
 الحكومة 1 8 9 0:00:36 0:44:20 0:44:56
 األساتذة الجامعيون والخبراء 6 55 61 0:53:18 20:39:13 21:32:31
 الجمعيات 25 47 72 0:47:11 1:56:43 2:43:54
 المنظمات المهنية - 6 6 - 0:14:01 0:14:01
 المنظمات النقابية 1 11 12 0:00:16 0:12:49 0:13:05
 المواطنونالمواطنات و  208 530 738 2:38:07 7:07:17 9:45:24
 35باقي المتدخلين 12 55 67 0:13:38 1:56:49 2:10:27

235:31:01 
204:44:05 30:46:56 

1469 
 المجموع 349 1120

 النسب 23,76% 76,24% 13,07% 86,93%
 

للخدمات التلفزية األربع )"القناة أف عدد اؼبواطنات اؼبتدخالت يف حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية ويالحظ 
اؼبنتميات  النساءيشكل أكثر من ضعف عدد  يت.يف."( 1 انية" و"قناة سبازيغت" و"قناة ميدياألوىل" و"القناة الث
أغلب مدد تناوؿ الكلمة  على حازت اؼبنتميات لألحزاب السياسية . وباؼبقابل فإف النساءلألحزاب السياسية
 اؼبخصصة للنساء.

يف برامج الفرتة  نسائيةشاركة دبحيث االلتزاـ  أف ىناؾ تفاوتا بٌن اػبدمات من )اؼببياف الالحق( وبينت النتائج
ثالث خدمات فقط استطاعت تجاوز نسبة الثلث من حيث  إفحيث  ال تقل عن نسبة الثلث،االنتخابية 

وإذاعة  نساء( 4) "إف إموإذاعة "مدينة  نساء( 5) عدد المتدخالت، ويتعلق األمر با"إذاعة الرباط الدولية"
حلقات البرامج غير أن ما تشترك فيو ىذه الخدمات الثالث ىو قلة عدد  ،(نساء 5)"راديو بلوس فاس"
. أما اػبدمات اليت المتعلقة بالفترة االنتخابية والعدد المحدود من المتدخلين فيها والنشرات اإلخبارية

 .حقالال أدرجت عددا أكرب من تدخالت النساء فلم تبلغ مستوى الثلث اؼبشار إليو باػبط األضبر يف اؼببياف

                                                           
 اؼبؤسسات الدستورية للحكامة، واجملالس الوطنية، وكبار اؼبوظفٌن بالوزارات واؼبؤسسات العمومية. وفبثل 35
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 : نسبة مشاركة النساء في برامج الفترة االنتخابية حسب عدد المتدخالت ومدة تناولهن الكلمة7المبيان رقم 

 
وبٌن اؼبشاركة النسائية من  ،من جهة ،من خالؿ اؼبقارنة بٌن نسبة اؼبشاركة النسائية من حيث العدد ويالحظ

أن نسبة مشاركة النساء من حيث عددىن تفوق في جل الحاالت  ،ن جهة أخرىم ،حيث اغبجم الزمين
أف حاالت استثنائية ىي اليت كانت فيها نسبة  يشًن اؼببياف أعاله، إذ نسبة مشاركتهن من حيث تناول الكلمة

 مداخالت النساء حسب اؼبدة أكرب من نسب مداخالت النساء حسب العدد )األعمدة باللوف األزرؽ(، وسجل
 ذلك فقط يف اػبدمات اليت كاف فيها عدد اؼبتدخلٌن قليال.

 
نشرة إخبارية وحلقة من حلقات الربامج اغبوارية اإلخبارية من أصل  514مشاركة النساء يف وأسفر االحتساب عن 

 من برامج الفرتة االنتخابية. %23، وىو ما ميثل نسبة 1760

حظ أف اػبدمات العمومية حرصت على مشاركة النساء يف حلقات وباؼبقارنة بٌن اػبدمات العمومية واػباصة، يال
بالنسبة للخدمات  %18من ىذه الربامج والنشرات مقابل  %29الربامج والنشرات اإلخبارية للفرتة االنتخابية يف 

 اػباصة.
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 المبيان رقم 8: عدد حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية التي شاركت فيها النساء ونسبها حسب كل خدمة 

 

، أف "القناة األوىل" تصدرت باقي اػبدمات من حيث نسبة الخدمات التلفزيةوتشًن اؼبعطيات اؼبتوصل إليها يف 
واليت بلغ عددىا ، من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه القناة 63%عدد الربامج اليت شارؾ فيها النساء 

يت.يف." الصدارة من حيث عدد  1 يف حٌن احتلت "قناة ميدي. لقات الربامج والنشرات اإلخباريةمن ح 103
من حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( وىو  111حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية اليت عرفت حضورا نسائيا )

 الفرتة االنتخابية. من ؾبموع الربامج اإلخبارية ؽبذه القناة اػباصة خالؿ  34%ما ميثل نسبة 
من  51من حلقات براؾبها ونشرات أخبارىا النساء ) %40ومقابل ذلك استضافت "القناة الثانية" يف حوايل 

من  37يف "قناة سبازيغت" ) %28حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية(، يف الوقت الذي بلغت فيو ىذه النسبة 
 حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية(.

 يالحظ:فػبدمات اإلذاعية أما يف ا

  أنو يف بعض اػبدمات كانت نسب الربامج اليت شاركت فيها النساء مرتفعة على الرغم من كوف عدد
 (؛38% -برامج  9، "راديو بلوس فاس" )(%42 -برامج  5ىذه الربامج كاف ضعيفا: "لوكس راديو" )

  ( واإلذاعة 25%-44الوطنية" )ويف خدمات أخرى البفضت النسبة مقابل ارتفاع العدد: "اإلذاعة
 (.%9 – 25األمازيغية )
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 في برامج النقاش العمومي هنحقوقو  إدراج قضايا النساء .1
الفرتة االنتخابية مواضيع ـبتلفة، تتعلق أساسا بتصورات )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( تناولت برامج 

 اؽبيأة العليا تل هبا الرأي العاـ الوطين، وقد تتبعواقرتاحات األحزاب السياسية ذباه ـبتلف القضايا اليت ينشغ
النشرات حلقة من  411ضمن اؼبواضيع اليت سبت إثارهتا، وتوصل إىل أف قضايا النساء وحقوقهن مدى حضور 

حلقات البرامج من  %18تناولت حقوق وقضايا النساء، وىو ما يمثل نسبة  والربامج اغبوارية اإلخبارية
يف  %15يف اػبدمات العمومية فيما مل تتجاوز نسبة  %22؛ وشكلت نسبة للفترة االنتخابية اإلخباريةوالنشرات 

 اػبدمات اػباصة.
 نسبة حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية التي أدرجت فيها حقوق وقضايا النساء : 9المبيان رقم 

 في كل خدمة من مجموع برامج الفترة االنتخابية وعددىا

 

و"القناة األوىل" " كانتا أكثر اػبدمات إدراجا ؼبواضيع حقوؽ  "يت.يف. 1ويتبٌن من اؼببياف أعاله أف "قناة ميدي 
ارنة مع باقي اػبدمات، فيما تعترب "لوكس مق حلقات الربامج والنشرات اإلخباريةوقضايا النساء من حيث عدد 

راديو" أكثر اػبدمات إثارة لقضايا اؼبرأة من حيث نسبة اغبلقات اؼبتضمنة غبقوؽ وقضايا النساء من ؾبموع 
 .)انظر اؼببياف السابق( براؾبها االنتخابية
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لنساء سامهت فيو وبينت النتائج من جهة أخرى أف العرض السمعي البصري الذي أدرجت فيو حقوؽ وقضايا ا
، بينما %25إذاعات( حوايل  4، وبثت منو اػبدمات اإلذاعية العمومية )%45قنوات( بنسبة  6القنوات التلفزية )

 .حلقات البرامج والنشرات اإلخباريةمن  %30إذاعة( بػ 14سامهت اإلذاعات اػباصة )
 

 
 مشاركة الشباب في برامج الفترة االنتخابية .رابعا

من قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي  12ى التزاـ خدمات االتصاؿ السمعي البصري باؼبادة سبت مراقبة مد
ضمان خدمات االتصال السمعي البصري مشاركة الشباب في برامج اليت تنص  على  33.16البصري رقم 

الجتماعية ؽبذه الفئة. من خالؿ تتبع تناوؽبا ؼبواضيع الشأف الشبايب واالنشغاالت السياسية وا الفترة االنتخابية
حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( خصصت كليا أو جزئيا )برنامج  531ما ؾبموعو  ت اؽبيأة العلياوىكذا رصد

 من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية. %23ؽبذا اؼبوضوع، أي بنسبة 
 اإلخبارية التي أثيرت فيها مواضيع تتعلق بالشباب  عدد حلقات البرامج والنشرات: 10المبيان رقم 

 ونسبتها من مجموع برامج الفترة االنتخابية في كل خدمة

 
حلقات الربامج والنشرات حلقة من برامج الفرتة االنتخابية ) 287ويربز اؼببياف أعاله أف القنوات التلفزية تناولت يف 

، (لقات الربامج والنشرات اإلخباريةمن ح 130يت.يف" ) 1ي ، وعلى رأسها "قناة ميد531من أصل  اإلخبارية(
لقات الربامج من ح 67(، مث "القناة الثانية" )لقات الربامج والنشرات اإلخباريةمن ح 73و"القناة األوىل" )
 (. والنشرات اإلخبارية
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للبرامج التي تصدرت "اإلذاعة األمازيغية" الخدمات اإلذاعية العمومية والخاصة على المستوى الكمي و
حلقة من حلقات براؾبها ونشراهتا  50تناولت قضايا الشباب، إذ أ درجت قضايا ىذه الفئة من اجملتمع يف 

  حلقة( اإلذاعات اػباصة. 38" )أطلنتيكحلقة(، فيما تصدرت إذاعة " 48اإلخبارية، تليها "اإلذاعة الوطنية" )

 
 مج الفترة االنتخابيةضمان ولوج ذوي االحتياجات الخاصة إلى برا .خامسا

ضماف ولوج ذوي للحرص على  14و 13، اؼبادتٌن 33.16أفرد قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
ي البصري، إذ مت ربديدىا يف من طرؼ خدمات االتصاؿ السمع االحتياجات اػباصة إىل برامج الفرتة االنتخابية

 نقاط: ثالث

ج الفرتة االنتخابية وذلك بالعمل على الرتصبة إىل لغة اإلشارة أو الكتابة ضماف ولوج ىذه الفئة إىل برام -
 أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى؛

 ضماف مشاركة ذوي االحتياجات اػباصة يف برامج الفرتة االنتخابية؛ -
 إدراج القضايا اؼبرتبطة هبم ضمن برامج النقاش العمومي. -

المتعلقة بالفترة االنتخابية والتي بثتها  رامج والنشرات اإلخباريةحلقات البوبعد فحص نتائج التتبع، تبٌن أف 
 .القنوات التلفزية لم تكن مرفوقة بالترجمة إلى لغة اإلشارة وال بالكتابة أسفل الشاشة

وخبصوص مدى حرص اػبدمات السمعية البصرية على استضافة ذوي االحتياجات اػباصة وتناوؿ قضاياىم يف 
الفرتة االنتخابية، فقد عملت اؽبيأة على إحصاء اغباالت اليت سبت ج والنشرات اإلخبارية( )حلقات الربامبرامج 

حبيث مت سبييز الضيوؼ من ذوي االحتياجات اػباصة عن غًنىم من خالؿ الصورة يف  ،فيها االستضافات
 خدمات اإلذاعية.القنوات التلفزية أو تقدميهم من طرؼ مقدمي ومنشطي برامج الفرتة االنتخابية بالنسبة لل
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 التي اىتمت بذوي االحتياجات الخاصة  حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية: عدد 11المبيان رقم 
  قضاياىم من حيث استضافتهم في البرامج وتناول

 
التلفزية الخمس، وإذاعة  خدمة استضافت ذوي االحتياجات الخاصة، منها القنوات 12وتبٌن النتائج أف 
ىذه اػبدمات استضافت ذوي االحتياجات اػباصة  .)انظر اؼببياف أعاله( إذاعات خاصة ستعمومية واحدة و 

. %3خالؿ الفرتة االنتخابية وىو ما ميثل نسبة حضور بلغت  من حلقات الربامج والنشرات اإلخباريةحلقة  60يف 

 اؼبستضيفة لذوي االحتياجات اػباصة بثتو القنوات التلفزية خباريةحلقات الربامج والنشرات اإلوأكثر من نصف 
 .(اتحلق 10) يت.يف." 1و"قناة ميدي  حلقة( 14)وخاصة من طرؼ "القناة األوىل"

حلقات الربامج نشرة إخبارية وحلقة من  153أما قضايا ذوي االحتياجات اػباصة فقد ورد اغبديث عنها يف  
ويالحظ  .)انظر اؼببياف أعاله(%7خدمة، فبا ميثل نسبة تناوؿ بلغت  19دميها من طرؼ مت تقاإلخبارية(  اغبوارية

برناؾبا. فيما أثارت "اإلذاعة األمازيغية"  63ؾبموعو  ما يفخدمة إذاعية خاصة أدرجت قضايا ىذه الفئة  11أف 
 برناؾبا. 21يت.يف." يف  1برناؾبا، و"قناة ميدي  24وحدىا ىذه القضايا يف 
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 )حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية(مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين في برامج  .اسادس
 الفترة االنتخابية

اؼبتعلقة  خدمة بنسب ـبتلفة جامعيٌن وخرباء ومتخصصٌن للتعليق على األحداث واؼبواضيع 22استضافت 
النشرات اإلخبارية من مجموع  %23 ةنسب مةالتي تناول فيها الخبراء الكل ىذه األخيرةوتمثل ، باالنتخابات

 .في الخدمات الخاصة %18ها تم بثها من طرف القنوات العمومية ومن %28 ،الحوارية حلقات البرامجو 
 : عدد حلقات البرامج والنشرات اإلخبارية التي استضافت خبراء وأستاذة جامعيين 12المبيان رقم 

 رة االنتخابيةفي برامج الفت

 
قدمت من طرف أربع خدمات )"اإلذاعة  حلقات البرامج والنشرات اإلخباريةثلثي  وأفرزت النتائج أف

تي.في."(، وتعتبر "القناة األولى" أقل  1"، "اإلذاعة الوطنية"، "قناة ميدي أطلنتيكاألمازيغية"، إذاعة "
 .امجبأربعة بر وذلك الخدمات العمومية استضافة لفئة الخبراء 

وقد سجلت اؼبعاينة أف اػبدمات اليت استضافت خرباء يف براؾبها االنتخابية حرصت على احرتاـ اؼبقتضيات 
( بشأف ضماف حيادىم سواء بالنسبة للخرباء اؼبعروفٌن 20و 19)اؼبادتٌن  33.16الواردة يف قرار اجمللس األعلى رقم 

م ألي دعاية انتخابية غبزب من األحزاب اؼبتنافسة يف بانتمائهم اغبزيب، أو فيما يتعلق بعدـ تضمن مداخالهت
 االنتخابات.
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 االختالالت المرصودة في خدمات االتصال السمعي البصري خالل الفترة االنتخابية  .سابعا
 التي اتخذ فيها المجلس األعلى قرارات ضد بعض المتعهدين

 

ار يف حق أربعة متعهدين مل حيرتموا مقتضيات ازبذ اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري طبسة قرارات إنذ
اؼبتعلقة بعدـ التحكم يف البث وانعداـ اغبياد وعدـ ضماف التوازف، وعدـ إتاحة إمكانية التعبًن عن  33.16القرار 

 تعددية تيارات الفكر والرأي...

بصرية لبعض اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري على عدـ تفعيل جل اػبدمات السمعية ال توق فو 
بٌن  وبالتساويالسياسية ألحزاب لالثالث موعات اجملوخصوصا اؼبتعلقة باإلنصاؼ بٌن  33.16مقتضيات القرار 

على للشخصيات النسائية و الثلث نص  على زبصيص نسبة تكل من ىذه اجملموعات وتلك اليت   األحزاب داخل
ابية من خالؿ الرتصبة إىل لغة اإلشارة أو الكتابة ضماف ولوج ذوي االحتياجات اػباصة إىل برامج الفرتة االنتخ

  .أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى

لم يتوصل بأي شكاية من أي حزب سياسي أو  لالتصاؿ السمعي البصري وذبدر اإلشارة إىل أف اجمللس األعلى
باستثناء إثارة االنتباه ضد أي من اػبدمات السمعية البصرية اؼبشاركة يف تنشيط الفرتة االنتخابية، أي فاعل آخر 

ثت يف اليت ب   ، حوؿ ؿبتوى الوصلة التحسيسية2016أكتوبر  06من طرؼ حزب اليسار األخضر اؼبغريب، يـو 
  .36"نصوتو كلنا" القنوات العمومية ربت عنواف

ن وسجل اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري أف أغلب منشطي برامج الفرتة االنتخابية اؼبخصصة أبانوا ع
، وكثًنا ما تدخلوا ؼبقاطعة متدخل كاد أف 37التحكم يف البث أثناء تعرضهم ؼبواقف تستدعي ذلك علىقدرهتم 

مي س بالقواعد القانونية والتنظيمية اؼبؤطرة للربامج اإلخبارية اؼبخصصة للفرتة االنتخابية، منبهٌن إىل ضرورة احرتاـ 
، 2016يوليوز  21، الصادر بتاريخ 33.16السمعي البصري رقم  اؼبتدخلٌن ؼبقتضيات قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ

اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

                                                           
ئحة ا الالوتفيد اؼبراسلة إىل كوف ىذه الوصلة "ربث على التصويت على الالئحة احمللية والالئحة الوطنية وجوبا"، موضحة "أف ىناؾ دوائر ق د مت هب 36

كن "أف يشك   ل اكبيازا لألحزاب الوطنية، دوف الالئحة احمللية، وىناؾ دوائر ق د مت هبا الئحة ؿبلية دوف الوطنية". وتعترب اؼبراسلة أف مضموف الوصلة مي 
وازبذ  36يف ـبتلف الدوائر".اليت غط ت الدوائر احمللية والوطنية يف آف واحد"، ما من شأنو أف يشك ل مسا "دببدأ تكافؤ الفرص، والتنافس الشريف 

  ، خبصوص إثارة االنتباه ىذه، قرار حفظها مع مراسلة اغبزب اؼبعين.2016أكتوبر  13اجمللس يف اجتماع يـو 
 ربت عنواف "بعض حاالت ضبط التحكم يف البث" 12رقم  انظر اؼبلحق 37
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جل أربع خمسة خروقات سُ ، إال  أنو مت  رصد بعض حاالت عدـ احرتاـ مقتضيات ىذا القرار بلغ عددىا 2016
 .38في برامج اجتماعية تفاعلية غير مخصصة لالنتخابات منها

بعدم التحكم في البث، وانعدام الحياد، وعدم ضمان التوازن، وعدم إتاحة إمكانية  الخروقات وتتعلق ىذه
من قرار المجلس األعلى رقم  18المادة عدم احترام محتوى كذا التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، و 

خدمات االتصاؿ السمعي البصري بعدـ السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل على التزاـ " اليت تنص   33.16
من األشكاؿ، للمرشحات واؼبرشحٌن من صحافيٌن ومنشطٌن ومقدمي الربامج، الذين يشتغلوف فيها، وذلك 

 ء عملية التصويت".لالنتخابات التشريعية العامة إىل حٌن انتها ابتداء من تاريخ اإلعالف الرظبي عن الرتشيحات

التالية: "قناة سبازيغت"، "ميد راديو"، إذاعة "أصوات"  في الخدمات السمعية البصريةىذه اػبروقات  وسجلت
 ".أطلنتيك"إذاعة و 

واعترب اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري بعد التوصل بأجوبة اؼبتعهدين اؼبعنيٌن ودراستها أنو مت خرؽ 
توجيو إنذارات إلى  يف اغباالت اػبمس وقرر 33.16قرار اجمللس األعلى رقم  مقتضيات منصوص عليها يف

 المتعهدين المعنيين.

 وىذه ىي اػبروقات الست اؼبسجلة يف أربع خدمات ظبعية بصرية: 
 :"يف "قناة سبازيغت"، إذ 33.16قرار اجمللس األعلى رقم من  18مت تسجيل ـبالفة اؼبادة  "قناة تمازيغت ،

 39"أميري"من برنامج  2016شتنرب  24، حلقة يـو وىي مرشحة لالنتخابات التشريعيةة، قد مت صحافي
خدمات "( على التزاـ 18اؼبادة تنص  ىذه اؼبادة ). و 40يصادؼ بداية فرتة اغبملة االنتخابية الرظبيةالذي 

المرشحين االتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من األشكال، للمرشحات و 
من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج، الذين يشتغلون فيها، وذلك ابتداء من تاريخ اإلعالن الرسمي عن 

 أكتوبر 13 وخالؿ اجتماعو يـو .لالنتخابات التشريعية العامة إلى حين انتهاء عملية التصويت" الترشيحات
الوطنية لإلذاعة والتلفزة لشركة ار ل، قر ر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري توجيو إنذ2016

 لعدـ احرتامها للمادة اؼبذكورة.لقة خبصوص ىذه اغب
 

                                                           
لكنها برامج ال ميكن إدراجها ضمن الربامج اليت هتتم بقضايا الشأف  برامج تتناوؿ مشاكل شخصية أو قد هتم ظواىر اجتماعية يعرضها اؼبواطنوف، 38

 العاـ.
 لتعليم اللغة األمازيغية.برنامج  39
وتنتهي  2016شتنرب  24يف الساعة األوىل من يـو السبت  2.16.69تبتدئ فرتة اغبملة االنتخابية الرظبية حسب اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو رقم  40

 .2016أكتوبر  06( ليال من يـو اػبميس 12شرة )يف الساعة الثانية ع
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 :"لشركة اؼبغربية لإلذاعة كما قر ر اجمللس األعلى خالؿ نفس االجتماع توجيو إنذار "ل  إذاعة "أصوات
األعلى  حيث اعترب اجمللس، 41بقلب مفتوح""من برنامج  2016يـو فاتح شتنرب والبث" خبصوص حلقة 

"البرنامج وإن كان غير إخباري، وتطرق بشكل عرضي وجزئي لموضوع سياسي، إال أن طبيعة الموضوع كانت أف 
تستلزم إتاحة الرأي والرأي اآلخر للمستمع، خصوصا أن البرنامج بحكم طبيعتو غير اإلخبارية يصعب من خاللو 

 ."التعبير عن الرأي المخالف إزاء نفس الموضوع في حلقة أخرى
 

 " آخر لشركة  ، قرر اجمللس األعلى توجيو إنذار2016 أكتوبر 13خالؿ اجتماعو يـو  ":أطلنتيكإذاعة
تناولت  إذ، 42"حريتك على أطلنتيك"برنامج  من 2016غشت  26"إيكو ميديا" خبصوص حلقة يـو 

ؿ الفرتة اؼبعنية. ومل إحدى القضايا اليت استأثرت باىتماـ الرأي العاـ خاللقة اؼبذكورة من ىذا الربنامج اغب
تلتـز اإلذاعة دببادئ التوازف وفتح اجملاؿ للرأي اآلخر. كما أف الصحافية منشطة الربنامج مل تعمل على 

ت  لتحكم يف البث،ا آرائها الشخصية، واستغلت موقعها للرتويج ألفكار  عنومل تلتـز دببدأ اغبياد وعرب 
تعليق عليها، خبصوص قضية الزالت معروضة أماـ أنظار منحازة دوف سبييز كاؼ بٌن عرض األحداث، وال

القضاء، ودوف أخذ مسافة أو ترؾ ؾباؿ للشك واالحتماؿ، فبا جيعل اؼبتعهد قد أخل  بالتزاماتو اؼبتعلقة 
 باحرتاـ قرينة الرباءة.

 
 :"يوفزييل قر ر اجمللس األعلى خالؿ نفس االجتماع توجيو إنذارين اثنٌن لػ"شركة أود إذاعة "ميد راديو

"بكل من برنامج تٌن حلق( خبصوص Société Audiovisuelle Internationaleأنرتناسيوناؿ" )
يـو  حلقة خاصة "بكل وضوح"برنامج قد بثت يف نفس توقيت  ميد راديو"وكانت إذاعة " ،43وضوح"

ي بشكل حصري ألحد اؼبواضيع اليت استأثرت حينها باىتماـ الرأأفردهتا ، 2016غشت  25اػبميس 
س الربنامج النتقاد رأي عرب  عنو فاعل سياسي يف فمن ن 2016شتنرب  14كما أهنا خص صت حلقة العاـ.  

 .إطار استجواب صحايف
ومل تلتـز اإلذاعة يف اغبالتٌن باؼبقتضيات اؼبتعلقة بضماف التوازف والتعبًن عن تعددية تيارات الفكر والرأي 

ع واألحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاؼ، وباغبرص على أف يكوف التعليق على الوقائ
الصحافية منشطة  إذ إفكما مل تلتـز دببدأ اغبياد،  وفق ما تقتضيو اؼبسؤولية التحريرية والتحكم يف البث.

ت يف حلقة يـو اػبميس  آرائها الشخصية واستغلت موقعها للرتويج  عن، 2016غشت  25الربنامج عرب 

                                                           
 برنامج تفاعلي اجتماعي يستقبل مكاؼبات اؼبستمعٌن الذين يعرضوف مشاكلهم االجتماعية )أسرية وعائلية وعاطفية ...(. 41
 برنامج تفاعلي يتناوؿ قضايا تستأثر باىتماـ الرأي العاـ. 42
 عٌن الذين يعرضوف مشاكلهم االجتماعية )أسرية وعائلية وعاطفية ...(.برنامج تفاعلي اجتماعي يستقبل مكاؼبات اؼبستم 43
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ييز كاؼ بٌن عرض األحداث والتعليق عليها، خبصوص قضية ما زالت معروضة ألفكار منحازة دوف سب
أماـ أنظار القضاء، ودوف أخذ مسافة أو ترؾ ؾباؿ للشك واالحتماؿ، فبا جعل اؼبتعهد ـبال بالتزاماتو 

 اؼبتعلقة باحرتاـ قرينة الرباءة. 
 

على لالتصال السمعي البصري بخصوص الخروقات المسجلة خالل الفترة : قرارات المجلس األ 6الجدول رقم 
 االنتخابية

 القرار البرنامج الخدمة الخرق

عدم التحكم في البث وعدم االلتزام بضمان التوازن والتعبير 
 عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

 "بقلب مفتوح" "ميد راديو"

اكتوبر  13بتاريخ  43 -16قرار 
إنذار شركة القاضي ب 2016

« Audiovisuelle 
Internationale » 

عدم التحكم في البث وعدم االلتزام بضمان توازن الخبر في 
 موضوع نزاعي وعدم احترام ضوابط المسطرة القضائية.

 "بكل وضوح" "ميد راديو"

اكتوبر  13بتاريخ  49 -16قرار 
القاضي بإنذار شركة  2016

« Audiovisuelle 
Internationale » 

عدم التحكم في البث وعدم االلتزام بضمان التوازن والتعبير 
 عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

 "بقلب مفتوح" إذاعة "أصوات"
اكتوبر  13بتاريخ  45 -16قرار 

القاضي بإنذار الشركة  2016
 اؼبغربية لإلذاعة والبث

لتحكم في البث وعدم االلتزام بضمان التوازن الخبر عدم ا
 ام ضوابط تغطية المساطر القضائية.وعدم احتر 

"حريتك على  إذاعة "أطلنتيك "
 أطلنتيك "

اكتوبر  13بتاريخ  50 -16قرار 
القاضي بإنذار شركة  2016

 "إيكو ميديا"

 قناة سبازيغت .33.16من قرار المجلس األعلى رقم  18مخالفة المادة 
برنامج "أمًني" لتعليم 

 اللغة األمازيغية.

اكتوبر  13ريخ بتا 51 -16قرار 
القاضي بإنذار شركة  2016

بإنذار للشركة الوطنية لإلذاعة 
 والتلفزة
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 المحور الثاني: النتائج الخاصة بكل خدمة
 حلقات الربامجو النشرات اإلخبارية )الفرتة االنتخابية التقرير جردا تفصيليا لنتائج تتبع برامج احملور من يتضمن ىذا 

. وذبدر اإلشارة أف عدد اػبدمات اليت بثت برامج خدمة ظبعية بصرية على حدةب كل حس( اغبوارية اإلخبارية
 .خدمة 21 بلغالكلمة ؼبمثالت وفبثلي األحزاب السياسية وأعطت ضمنها متعلقة باالنتخابات التشريعية 

 في المحور الثاني نتائجها الواردةالخدمات السمعية البصرية الئحة : 7الجدول رقم 

 القطاع الخاص القطاع العمومي 

الخدمات 
 التلفزية

 "قناة األولى"ال
 "قناة تمازيغت"
 "قناة العيون الجهوية"
 "القناة الثانية"

 ."تي.في 1 قناة ميدي"

الخدمات 
 اإلذاعية

 "اإلذاعة الوطنية"
 "اإلذاعة األمازيغية"
 "إذاعة الرباط الدولية"

 "2Mراديو "إذاعة 

 "أطلنتيك"عة إذا
 "أصوات"إذاعة 
 "إف إمشذى "إذاعة 
 "إف إممدينة "إذاعة 
 "كاب راديوإذاعة "
 "لوكس راديوإذاعة "
 "ميد راديوإذاعة "

 :إم إف إمشبكة إذاعات 
 "إف إمكازا إذاعة "

 مجموعة إذاعات راديو بلوس:
 "راديو بلوس الدار البيضاء"إذاعة 
 "راديو بلوس أكادير"إذاعة 
 "يو بلوس فاسراد"إذاعة 
 "راديو بلوس مراكش"إذاعة 
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 "قناة األولى"
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  134 30 164

119 30 89 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت 

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 07:46:05 22:17:14 30:03:19

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "القناة األولى"مواكبة 
 

 "قناة األولى"التوزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 

"ال
قناة األولى
" 
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يع حسب المدد الزمنيةالتوز  التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت  

   

                                                           
 ، وكبار اؼبوظفٌن بالوزارات واؼبؤسسات العمومية.فبثلو اؼبؤسسات الدستورية للحكامة، واجملالس الوطنية 44

 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت

  إناث ذكور عالمجمو  إناث ذكور المجموع
  األحزاب السياسية 22 92 114 2:57:42 21:03:13 24:00:55
  الحكومة - 1 1 - 0:00:46 0:00:46
  األساتذة الجامعيون والخبراء 1 1 2 0:32:04 0:00:57 0:33:01
  الجمعيات 2 - 2 0:00:48 - 0:00:48
  المنظمات النقابية - 1 1 - 0:00:20 0:00:20
  المنظمات المهنية - 1 1 - 0:00:19 0:00:19
  المواطنون 58 137 195 0:31:43 1:32:50 2:04:33
 44باقي المتدخلين 3 10 13 0:01:21 0:05:38 0:06:59

26:47:41 
22:44:03 4:03:38 

329 
 المجموع 86 243

 النسب  26,14%  73,86% 15,15% 84,85%

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "قناة األولى"اللكلمة في عدد المتدخلين ومدد تناول ا
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  لفرتة االنتخابية"(ل "القناة األوىل"مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "القناة األولى"مواكبة 

امج حلقات الرب من  164، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "القناة األوىل"تطرقت 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية  134حلقة من الربامج اغبوارية و 30، منها والنشرات اإلخبارية

اليت حصلت عليها  45نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث 89حلقة من الربامج اغبوارية ويف  30يف 
 ساعة. 30:03:19األحزاب السياسية ما ؾبموعو 

 مدد  انظر مبياف) "القناة األولى"لاراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية م"
 القناة األوىل"("البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
لبث على اجملموعات الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد اأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس من  9عدم التطابق بين النسب المرجعية المنصوص عليها في المادة إليها األحزاب السياسية، 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث ، 2016البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة  يف خدمات االتصاؿ السمعي
 ، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:الفعلية التي حصلت عليها كل مجموعة

 خالؿ الفرتة االنتخابية. "القناة األوىل"يظهر اؼببياف أف صبيع األحزاب السياسية استفادت من حصة زمنية يف  -
عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 06,99اوىي نسبة أقل ب %43,01على  أحزاب( 8جموعة األولى )حصلت الم -

  ؛%50احملددة يف 
عن اغبصة اؼبرجعية  نقطة 05,89وىي نسبة أقل با %24,11( على أحزاب 9وحصلت المجموعة الثانية ) -

 ؛%30احملددة يف 
ها الزمنية مرتفعة عن الحصة ، ما جعل حصت%32,88حزبا( على 16كما حصلت المجموعة الثالثة ) -

 نقطة.  12,88( بػ%20) المرجعية

                                                           
  تشمل مدة البث مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 45

 "القناة األولى" المسجلة بخصوص مالحظاتال
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 التساوي بين أحزاب كل مجموعةمبدأ  - ب
، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة عبميع "القناة األوىل"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 

ليت حصل عليها كل حزب داخل وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث ا .46حزبا( 33األحزاب السياسية )
 اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

توزيع الحجم الزمني لمدد البث لم يكن متساويا بين : يالحظ أف بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من اغبجم  %17حزب العدالة والتنمية تصدر أحزاب اجملموعة حيث حصل على أزيد من  إذ إف، أحزابها

، فيما جاء يف آخر الرتتيب حزب ساعة 02:14:58زمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه للمجموعة دبا يعادؿ ال
 (.01:16:13) %10اغبركة الشعبية حبوايل 

، باستثناء حزب مدد بث ىذه المجموعة كانت شبو متساوية: يالحظ أف بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
من اغبجم الزمين اإلصبايل  (00:56:10) %13ة األوىل دبدة بث سبثل نسبة الوحدة والدميقراطية الذي احتل الرتب
، وبالنسبة غبزب اغبرية والعدالة واالجتماعية الذي احتل الرتبة األخًنة ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة

 .اغبجم الزمين اإلصبايل( من 00:42:05) %9 بنسبة
البث التي حصلت عليها أحزاب ىذه المجموعة غير  مددأف  فيالحظ :أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -

. فبالرغم من استفادة صبيع األحزاب من مدة بث تفوؽ اغبصة اؼبرجعية، إال أف ىناؾ أحزابا حصلت متساوية
من اغبجم الزمين  (00:49:49) %8على مدة بث مضاعفة، يف مقدمتها اغبزب االشرتاكي اؼبوحد بأزيد من 

 (.00:24:01) %4وباؼبقابل احتل حزب األمل اؼبرتبة األخًنة بػنسبة ، وعةؼبدد البث اؼبخصصة للمجم
 

  انظر اعبدوؿ أعاله "القناة األولى"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل( 
 "(القناة األوىل"ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 

(، وىو ما ميثل 329ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلة من 86 خالؿ الفرتة االنتخابية "القناة األوىل"كلمة يف تناولت ال
من اغبجم الزمين  %15واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن يف حدود . من مجموع المشاركين %26نسبة 

، ولن الكلمة بصفتهن مواطناتأن أكثر من نصف عدد النساء المتدخالت تنا. ويالحظ اإلصبايل ؼبدد البث
 امرأة. 22يف الوقت الذي مل يتجاوز عدد النساء اللوايت تناولن الكلمة بصفاهتن اغبزبية 

القناة "الفرتة االنتخابية اليت بثتها )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( وقد مت تسجيل حضور اؼبرأة يف برامج 
نشرة أو  68. ومت إدراج حقوؽ وقضايا النوع االجتماعي يف رنامج(نشرة أو حلقة من ب 103) %63بنسبة  "األوىل

                                                           
ألوىل الكلمة أيضا غبزب النهج الدميقراطي الذي أعلن مقاطعتو لالنتخابات، وللحزب الليربايل اؼبغريب الذي أعلن عن عدـ اؼبشاركة أعطت القناة ا 46

 وأيضا حزب القوات اؼبواطنة الذي قرر عدـ التقدـ برتشيحات.
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اليت بثتها اػبدمة  حلقات الربامج والنشرات اإلخباريةمن ؾبموع  %41أي بنسبة  برامج الفرتة االنتخابية،حلقة من 
 خالؿ الفرتة اؼبعنية. 

 لقناة األولىا"امشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية ل" 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "القناة األوىل"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 

حلقة من برامج  نشرة أو 73ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 .برامج التي بثتها ىذه الخدمةالىذه من  %45الفرتة االنتخابية، أي يف 

 %4حلقات من ىذه الربامج بنسبة  نشرات أوسبع  ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف

 %9منها أي بنسبة  14لفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف ل حلقات الربامج والنشرات اإلخباريةمن ؾبموع 

 .من تلك الربامج

 لقناة األولىا"االخبراء واألساتذة الجامعيين في برامج الفترة االنتخابية ل مشاركة"  
الفرتة االنتخابية اليت )حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية( مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج 

برامج أو أربع حلقات  الفئةبنسبة ضعيفة، حيث بلغ عدد الربامج اليت استضافت ىذه  "القناة األوىل"بثتها 
ومل يتم إعطاء الكلمة ؽبذه الفئة طيلة الفرتة االنتخابية إال لشخصيتٌن فقط، ومت  %2بنسبة  أي نشرات إخبارية

 اغبرص على ضماف حيادمها.
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 "قناة تمازيغت"
 
 

 حلقات  المجموع
 البرامج الحوارية

 النشرات
 اإلخبارية 

 رامج الحوارية عدد النشرات اإلخبارية وحلقات الب
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  37 93 130

64 46 18 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 فائدة األحزاب السياسيةالحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث ل 00:40:23 08:47:39 09:28:02

 

 

 

 

  

 "قناة تمازيغت"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
 

 لفترة االنتخابيةل "قناة تمازيغت"مواكبة 
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مدد البث حسب األحز 

اب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

قناة تمازيغت
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 17 70 87 1:43:29 7:02:04 8:45:33
 الحكومة 0 1 1 0:00:00 0:00:47 0:00:47
 الجامعيون والخبراءاألساتذة  0 8 8 01:00:00 3:10:48 4:10:48
 الجمعيات 4 8 12 0:19:38 0:51:06 1:10:44
 المواطنون 35 99 134 0:20:28 1:03:37 1:24:05
 47باقي المتدخلين 1 18 19 0:00:31 0:26:58 0:27:29

15:59:26 
12:35:20 3:24:06 

261 
 المجموع 57 204

 النسب 22% 78% 21% 79%

 

 

 

 

والمتدخالت التوزيع حسب عدد المتدخلين  التوزيع حسب المدد الزمنية 

  

 

                                                           
 واؼبؤسسات العمومية.، وكبار اؼبوظفٌن بالوزارات فبثلو اؼبؤسسات الدستورية للحكامة، واجملالس الوطنية 47

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "قناة تمازيغت"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في 
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 مواكبة "قناة سبازيغت" للفرتة االنتخابية"(")انظر جدوؿ  مواكبة "قناة تمازيغت" للحملة االنتخابية 
من حلقات الربامج أو  130تطرقت "قناة سبازيغت"، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف 

نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة لألحزاب  37و اإلخبارية اغبوارية الربامجحلقة من  93منها  ،النشرات اإلخبارية
نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل  18اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  46السياسية يف 

 .ساعة 09:28:02ا األحزاب السياسية ما ؾبموعو اليت حصلت عليه 48ؼبدد البث
 

  مدد  انظر مبياف)"قناة تمازيغت" مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا"
 البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف "قناة سبازيغت"(

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت ب التوزيع الفعلي أظهرت نتائج احتسا

من قرار اجمللس األعلى رقم  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
ارنة بينهما اؼبالحظات ونسب مدد البث الفعلية اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبق 33.16
 التالية:

 ظهر اؼببياف أف صبيع األحزاب السياسية استفادت من حصة زمنية يف "قناة سبازيغت" خالؿ الفرتة االنتخابية.ي -
ما جيعل حصتها الزمنية مرتفعة عن اغبصة اؼبرجعية  % 61,80على  أحزاب( 8حصلت المجموعة األولى ) -

 نقطة.  11,80( بػ50%)
عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 16,87وىي نسبة أقل با %13 13,( علىأحزاب 9ة الثانية )وحصلت المجموع -

 ؛%30احملددة يف 
ما يجعل حصتها الزمنية مرتفعة عن الحصة  %25,07حزبا( على 16كما حصلت المجموعة الثالثة ) -

 نقطة.  05,07( بػ%20) المرجعية

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
حزبا  31خالت األحزاب السياسية يف "قناة سبازيغت"، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػكشفت نتائج رصد مدا

. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة الواحدة إبداء 49سياسيا
 اؼبالحظات التالية:

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 48
 أعطت "قناة سبازيغت" الكلمة للحزب الليربايل اؼبغريب الذي أعلن عن عدـ اؼبشاركة. 49

 تمازيغت"قناة المسجلة بخصوص "مالحظات ال
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ي لمدد البث لم يكن متساويا بين توزيع الحجم الزمن: يالحظ أف بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
وقد ذباوزت  .(01:20:07) %23حزب التقدـ واالشرتاكية حصل على أعلى مد ة بث حبوايل  إذ إف، أحزابها

أربعة أحزاب سياسية )التقدـ واالشرتاكية، االرباد االشرتاكي، اغبركة الشعبية وحزب االستقالؿ( حصصها 
ربعة األخرى )األصالة واؼبعاصرة، العدالة والتنمية، التجمع الوطين اؼبرجعية، يف حٌن مل تستفد األحزاب األ

 لألحرار واالرباد الدستوري( من حصصها اؼبرجعية كاملة. 
؛ حيث تصدر مدد البث التي حصلت عليها غير متساوية: يالحظ أف بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية  -

لكل منهما، فيما  (00:22:00) %30 يب الرتتيب حبوايلحزب الوحدة والدميقراطية وحزب اليسار األخضر اؼبغر 
 توزعت باقي اؼبدد الزمنية بٌن األحزاب السبعة اؼبتبقية وتراوحت بٌن طبس وسبع دقائق لكل واحد منها.

؛ فلم تكن مدد البث التي حصلت عليها أحزاب ىذه المجموعة متساوية: أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -
من اغبجم الزمين ؼبدد البث ( 00:57:32) %40اكي اؼبوحد الرتتيب حبوايل حيث تصدر اغبزب االشرت 
، حزب الوسط اغبزب االشرتاكي اؼبوحدكما ذباوزت ثالثة أحزاب سياسية )اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة.  

االجتماعي، حزب النهضة وحزب اؼبؤسبر الوطين االربادي( حصصها اؼبرجعية، يف حٌن مل تستفد األحزاب 
 حصصها اؼبرجعية كاملة. األخرى من

  

  "انظر اعبدوؿ أعالهالمشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل "قناة تمازيغت( 
 "(قناة سبازيغتربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف "

وىو ما ميثل  ،(261ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلة من 75 تناولت الكلمة يف "قناة سبازيغت" خالؿ الفرتة االنتخابية
من اغبجم الزمين  %21واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن يف حدود . من مجموع المشاركين %22 نسبة

 .(03:24:06اإلصبايل ؼبدد البث )

ـبصصة  ات برامجحلقأو  شرة إخباريةن 37قناة سبازيغت" فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف يسجل كذلك، أف "
من حلقات الربامج أو  10وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف  .%28للفرتة االنتخابية دبا ميثل 

  .من ؾبموع ىذه الربامج %8أي بنسبة النشرات اإلخبارية 

 "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية لا"قناة تمازيغت 

ىتماـ بفئة الشباب يف "قناة سبازيغت" بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن سبيز اال
نشرات وحلقات من ست ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 

 ليت بثتها ىذه اػبدمة.من برامج الفرتة االنتخابية ا %5برامج الفرتة االنتخابية، أي بنسبة 

من  %2 بنسبةحلقات برامج أو نشرات، أي ثالث  ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف
 .ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية؛ وأعطيت ؽبم الكلمة يف ثالث منها
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 ازيغت"مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين في برامج الفترة االنتخابية "لقناة تم 
مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها "قناة سبازيغت". وبلغ عدد 

حلقة أو نشرة من برامج ىذه الفرتة أي  27اليت استضافت ىذه الفئة  حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية
 .%21بنسبة 

  

  تمازيغت" خالل الفترة االنتخابيةاالختالالت التي تم رصدىا في "قناة 
 قد مت صحافية مرشحة لالنتخابات التشريعيةإذ  33.16قرار اجمللس األعلى رقم من  18مت تسجيل ـبالفة اؼبادة 

شتنرب  24)السيدة خدجية أروىاؿ، اؼبرشحة يف الالئحة الوطنية للنساء عن حزب التقدـ واالشرتاكية( حلقة يـو 
تنص  ىذه اؼبادة على التزاـ . و 51يصادؼ بداية فرتة اغبملة االنتخابية الرظبيةالذي  50"أميري"من برنامج  2016

خدمات االتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من األشكال، للمرشحات والمرشحين "
عالن الرسمي عن من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج، الذين يشتغلون فيها، وذلك ابتداء من تاريخ اإل

 .لالنتخابات التشريعية العامة إلى حين انتهاء عملية التصويت" الترشيحات
 

لشركة إنذار "لتوجيو  2016 أكتوبر 13 ىذا وقد قر ر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خالؿ اجتماع
 .لعدم احترامها للمادة المذكورةحلقة " بخصوص ىذه ال الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 
 

 

                                                           
 لتعليم اللغة األمازيغية.برنامج  50
وتنتهي  2016شتنرب  24يف الساعة األوىل من يـو السبت  2.16.69ة من اؼبرسـو رقم تبتدئ فرتة اغبملة االنتخابية الرظبية حسب اؼبادة الثالث 51

 .2016أكتوبر  06( ليال من يـو اػبميس 12يف الساعة الثانية عشرة )
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 "قناة العيون الجهوية"
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات

 اإلخبارية 
 البرامج الحوارية حلقات عدد النشرات اإلخبارية و 

 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  23 12 35

5 4 1 
التي تضمنت مداخالت عدد النشرات وحلقات البرامج 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:01:18 00:52:13 00:53:31

 

 

 

 

 

 ابيةلفترة االنتخل الجهوية" قناة العيون"مواكبة 
 

 الجهوية" قناة العيون"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

قناة العيون
 

الجهوية"
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 2 6 8 0:11:24 0:42:07 0:53:31
 الحكومة 0 1 1 0 0:00:46 0:00:46
 المنظمات المهنية 0 3 3 0 0:09:45 0:09:45

1:04:02 
0:52:38 0:11:24 

12 
 المجموع 2 10

 النسب 17% 83% 18% 82%

 

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

   

 

 

 

 

 بين الرجال والنساء تناول الكلمة دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 الجهوية" قناة العيون"في  عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة
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  لفرتة ل "قناة العيوف اعبهوية"مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "قناة العيون الجهوية"مواكبة

 االنتخابية"(

حلقات الربامج من  35، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "قناة العيوف اعبهوية"تطرقت 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة لألحزاب  23اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  12، منها أو النشرات
اغبوارية ويف نشرة إخبارية واحدة. وبلغ اغبجم الزمين  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من طبس  السياسية يف

 .ساعة 00:53:31موعو اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾب 52اإلصبايل ؼبدد البث

  انظر مبياف) "قناة العيون الجهوية"مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا 
 "(اعبهوية قناة العيوف""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت الفعلي أظهرت نتائج احتساب التوزيع 

قرار اجمللس من  9عدم التطابق بين النسب المرجعية المنصوص عليها في المادة إليها األحزاب السياسية، 
ية السياسية اؼبتعلق بضماف التعدد ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن اغبصة  24,53ػفبا جعل حصتها الزمنية مرتفعة ب %74,53على  (أحزاب 8حصلت اجملموعة األوىل ) -
  ؛%50اؼبرجعية احملددة يف 

نقط عن اغبصة اؼبرجعية احملددة  5,12وىي نسبة أقل بػ 24,88%أحزاب( على  9وحصلت اجملموعة الثانية ) -
 ؛%30يف 

نقطة عن اغبصة  19,41وىي نسبة أقل بأكثر من بػ 0,59%( على حزبا 16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) -
 . %20اؼبرجعية احملددة يف 

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 52

 المسجلة بخصوص "قناة العيون الجهوية"مالحظات ال
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 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة "قناة العيوف اعبهوية"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 

وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب  .(33لثمانية أحزاب سياسية )من أصل 
 انية إبداء اؼبالحظات التالية:داخل اجملموعة الواحدة إمك

يالحظ . و 8أحزاب من أصل طبسة  "قناة العيوف اعبهوية"منها استضافت : بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من ؾبموع ( 00:14:20) %36حزب العدالة والتنمية على أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل 

التقدـ واالشرتاكية واالرباد االشرتاكي كل من حزيب وحصل   ،ةاؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموع
(، 00:03:05) %8لكل منهما. فيما حصل حزب األصالة واؼبعاصرة على  (00:11:00) %27على حوايل 

 ؛ (00:00:37) %2حصل التجمع الوطين لألحرار على و 
؛ أحزاب تسعة من أصل فقط حزبٌن "قناة العيوف اعبهوية"استضافت منها : بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

حزب اليسار األخضر اؼبغريب  ، بينما ناؿ(00:12:57) %97على  حزب الوحدة والدميقراطيةحيث حصل 
 ؛من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة( 00:00:22) 3%

حزبا(،  16زبا واحدا )من أصل ح"قناة العيوف اعبهوية" استضافت منها : فقد أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -
 الشورى واالستقالؿ الذي حصل على أقل من دقيقة واحدة.وىو حزب 

  

  انظر اعبدوؿ  "قناة العيون الجهوية"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل(
قناة العيوف "ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف  أعاله

 اعبهوية"(

(، وىو 12ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلتاف اثنتاف من خالؿ الفرتة االنتخابية "قناة العيوف اعبهوية"تناولت الكلمة يف 
من اغبجم  %18واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخلتهما يف حدود . من مجموع المشاركين %17 نسبةما ميثل 

 ، وتناولتا الكلمة بصفتهما فبثلتٌن ألحزاب سياسية. (00:11:24)الزمين اإلصبايل ؼبدد البث 

من حلقات الربامج أو النشرات  13فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف  "قناة العيوف اعبهوية"يسجل كذلك أف 
  .من مجموع ىذه البرامج %37اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل  اإلخبارية

 %20أي بنسبة  من حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية سبع االجتماعي يفوتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع 

  .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية
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 قناة العيون الجهوية"امشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية ل" 
يع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من بالتطرؽ ؼبواض "قناة العيوف اعبهوية"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 

نشرة وحلقة من  11اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. %31برامج الفرتة االنتخابية، أي يف 

أي  من حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية أربع بذوي االحتياجات اػباصة، يف ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة
 .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف برنامج واحد منها %11بنسبة 

 قناة العيون الجهوية"امشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين في برامج الفترة االنتخابية ل" 
الفرتة االنتخابية اليت  حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية()اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج  مت تسجيل حضور

من حلقات الربامج أو النشرات  عشر. وبلغ عدد الربامج اليت استضافت ىذه الفئة "قناة العيوف اعبهوية"بثتها 
 يادىم.. وقد مت اغبرص على ضماف ح%29بنسبة أي ذه الفرتة ؽب اإلخبارية
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          "اإلذاعة الوطنية"
 

 

 
 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 البرامج الحوارية حلقات عدد النشرات اإلخبارية و 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 االنتخابات  عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع 143 33 176

63 18 45 
حلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت عدد النشرات و 

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 01:55:45 12:12:07 14:07:52

 

 

 
 

 

 الفترة االنتخابية "اإلذاعة الوطنية" مواكبة
 

 "اإلذاعة الوطنية"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

اإلذاعة الوطنية
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 22 77 99 1:36:57 11:10:30 12:47:27
 الحكومة 0 1 1 0 0:05:12 0:05:12
 المنظمات المهنية 0 2 2 0 0:02:47 0:02:47

12:55:26 
11:18:29 1:36:57 

102 
 المجموع 22 80

 النسب 22% 78% 13% 87%

 

 

 

 

 

 

 

الزمنيةالتوزيع حسب المدد  التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت  

  

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "اإلذاعة الوطنية"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في 
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 لفرتة االنتخابية"(ل "اإلذاعة الوطنية"مواكبة ")انظر جدوؿ  االنتخابية للفترة "اإلذاعة الوطنية" مواكبة 

من حلقات الربامج أو  176، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "اإلذاعة الوطنية"تطرقت 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة  143اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  33منها ، لنشرات اإلخباريةا

نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  45اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  18لألحزاب السياسية يف 
 .ساعة 14:07:52لسياسية ما ؾبموعو اليت حصلت عليها األحزاب ا 53اإلصبايل ؼبدد البث

  مدد  انظر مبياف) "اإلذاعة الوطنية"مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا"
 "( اإلذاعة الوطنية"البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت وزيع الفعلي أظهرت نتائج احتساب الت

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
لتعددية السياسية يف اؼبتعلق بضماف ا ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

خالؿ الفرتة  الوطنيةاإلذاعة يظهر اؼببياف أف صبيع األحزاب السياسية استفادت من حصة زمنية يف  -
 االنتخابية.

عن اغبصة  ةنقط 03,93وىي نسبة أقل بػ %0746,أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
  ؛%50اؼبرجعية احملددة يف 

عن اغبصة  ةنقط 06,19وىي نسبة أقل بػ %81,22( على أحزاب 9صلت المجموعة الثانية )وح -
 ؛%30اؼبرجعية احملددة يف 

ما يجعل حصتها الزمنية مرتفعة عن  %12,31حزبا( على  16) الثالثة حصلت المجموعةكما  -
 .نقطة 11,12( بػ%20) الحصة المرجعية

-  

                                                           
 ي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. تشمل مدة البث مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياس 53

 "اإلذاعة الوطنيةالمسجلة بخصوص "مالحظات ال
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 التساوي بين أحزاب كل مجموعةمبدأ  - ب
، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة عبميع "اإلذاعة الوطنية"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 

تتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل حزبا(. و  33األحزاب السياسية )
 اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

حيث  يالحظ أن حزب العدالة والتنمية تصدر أحزاب ىذه المجموعة: بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
د البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، فيما احتل حزب ( من اغبجم الزمين ؼبد01:06:46) %17حصل على حوايل 

 ( من ىذا اغبجم الزمين. 00:28:52) %07,39التجمع الوطين لألحرار اؼبرتبة األخًنة 
: يالحظ أهنا مل ربصل بدورىا على مدد بث متساوية، حيث حصل كل من بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

 حزب اليسار األخضر اؼبغريبباإلضافة إىل  االجتماعية حزب التجديد واإلنصاؼ وحزب اغبرية والعدالة
من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، يف حٌن تراوحت مداخالت  %47على حوايل ؾبتمعٌن 

 باقي األحزاب بٌن اثنٌن وعشرين وإحدى عشر دقيقة.
سم إىل قسمٌن، أحزاب حصلت . وتنقتجاوزت كلها حصصها المرجعية: بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة -

عشرة  االثينعلى أكثر من عشرين دقيقة وتصدرىا حزب اؼبؤسبر الوطين االربادي، وأحزاب مل تتجاوز حصتها 
 دقيقة كحزب األمل الذي احتل اؼبرتبة األخًنة.

 

  انظر اعبدوؿ "اإلذاعة الوطنية"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل( 
 "(اإلذاعة الوطنية"أعاله ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 

 وىو ما ميثل (،100ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلة من 22 خالؿ الفرتة االنتخابية "اإلذاعة الوطنية"تناولت الكلمة يف 

من اغبجم الزمين  %13داخالهتن يف حدود . واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبمن مجموع المشاركين 22% نسبة
 . ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت لألحزاب سياسية.اإلصبايل ؼبدد البث

من حلقات الربامج أو النشرات  44فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف  "اإلذاعة الوطنية"يسجل كذلك أف 
من  43وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف . %25 ي بنسبةأاؼبخصصة للفرتة االنتخابية  اإلخبارية

 .ربامجىذه المن ؾبموع  %24أي بنسبة  حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية

 إلذاعة الوطنيةا"امشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية ل" 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "لوطنيةاإلذاعة ا"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 

نشرة وحلقة من برامج  48ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. %27الفرتة االنتخابية، أي يف 
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حلقات الربامج )حلقة من ىذه الربامج  14إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف  ومت التطرؽ
 من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، ومل تعط الكلمة ألي متدخل من ىذه الفئة.  %8بنسبة  والنشرات اإلخبارية(

 إلذاعة الوطنيةا"افي برامج الفترة االنتخابية لالخبراء واألساتذة الجامعيين  مشاركة" 
حيث بلغ  "اإلذاعة الوطنية"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها 

من  %35بنسبة  أو نشرة أي حلقة 61اليت استضافت ىذه الفئة  حلقات الربامج أو النشرات اإلخباريةعدد 
اجمللس األعلى من القرار  20ماف مبدأ اغبياد اؼبنصوص عليو يف اؼبادة ؾبموع الربامج اؼبقدمة وقد مت اغبرص على ض

 .33.16 رقم
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       "اإلذاعة األمازيغية"
 

 
 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 البرامج الحوارية حلقات عدد النشرات اإلخبارية و 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 ات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات عدد النشر  130 152 282

59 46 13 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت 

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:23:14 08:24:36 08:47:50

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "اإلذاعة األمازيغية"مواكبة 
 

 "اإلذاعة األمازيغية" توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

اإلذاعة األمازيغية
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين خالتالحجم الزمني للمدا
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 7 50 57 0:43:13 6:25:50 7:09:03
 الحكومة 0 1 1 0 0:05:40 0:05:40

07:14:43 
6:31:30 0:43:13 

58 
 المجموع 7 51

 النسب 12% 88% 10% 90%

 

 

 

 

تالتوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخال  التوزيع حسب المدد الزمنية 

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "اإلذاعة األمازيغية"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في 
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  لفرتة ل "اإلذاعة األمازيغية"مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "اإلذاعة األمازيغية"مواكبة

 االنتخابية"(

من حلقات الربامج  282عية يف ، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشري"اإلذاعة األمازيغية"تطرقت 
نشرة إخبارية. وأعطيت  130اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  152، منها أو النشرات اإلخبارية

نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم  13اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  46الكلمة لألحزاب السياسية يف 
 .ساعة 08:47:50اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  54د البثالزمين اإلصبايل ؼبد

  انظر مبياف) "اإلذاعة األمازيغية"مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا 
 اإلذاعة األمازيغية "(""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 المجموعات الثالثمبدأ اإلنصاف بين  - ت
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس من  9، عدم التطابق بين النسب المرجعية المنصوص عليها في المادة إليها األحزاب السياسية
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية  ،2016يوليوز  21بتاريخ  الصادر ،33.16األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث ، 2016يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 ، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:الفعلية التي حصلت عليها كل مجموعة

 خالؿ  "اإلذاعة األمازيغية"سياسية استفادت من حصة زمنية يف يظهر اؼببياف أف صبيع األحزاب ال
 ؛الفرتة االنتخابية

 ( على  8حصلت اجملموعة األوىل )نقطة عن اغبصة اؼبرجعية  6,70ػوىي نسبة أقل ب %3043,أحزاب
  ؛%50احملددة يف 

 ( على أحزاب 9وحصلت اجملموعة الثانية ),اؼبرجعية نقطة عن اغبصة  8,96وىي نسبة أقل بػ %0421
 ؛%30احملددة يف 

 ما يجعل حصتها الزمنية مرتفعة عن ، %35 66,حزبا( على16) كما حصلت المجموعة الثالثة
 نقطة.  15,66( بػ%20) الحصة المرجعية

                                                           
  تشمل مدة البث مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 54

 "ألمازيغيةاإلذاعة االمسجلة بخصوص "مالحظات ال
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 التساوي بين أحزاب كل مجموعةمبدأ  - ث
طت الكلمة عبميع ، أف ىذه األخًنة أع"اإلذاعة األمازيغية"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 

وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل  .55حزبا( 33األحزاب السياسية )
 اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

: يالحظ أف حزب التقدـ واالشرتاكية وحزب االستقالؿ حصال معا على بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، يف حٌن احتل حزب التجمع الوطين  %46حوايل 

 . %2لألحرار الرتبة األخًنة حبوايل 
: يالحظ أهنا مل ربصل بدورىا على مدد بث متساوية، حيث حصل كل من بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

 %53اؼبغريب وجبهة القوى الدميقراطية ؾبتمعٌن على حوايل  اليسار األخضروحزب العهد الدميقراطي حزب 
من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، يف حٌن سجل تقارب بٌن ما نالو كل من حزب اغبركة 

لكل واحد منها(، فيما تساوت مدد البث  %14)حوايل  الدميقراطية االجتماعية وحزب الوحدة والدميقراطية
 لكل واحد منها.  %5ليها األحزاب األخرى اؼبشكلة ؽبذه اجملموعة حبوايل اليت حصلت ع

: فيالحظ أيضا أف مدد البث اليت حصلت عليها أحزاب ىذه اجملموعة غًن أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -
 من اغبجم الزمين ؼبدد البث %20متساوية؛ حيث تصدر حزب الطليعة الدميقراطي االشرتاكي القائمة حبوايل 

اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة. وباؼبقابل س ج ل تقارب بٌن ما نالو كل من حزب الدميقراطيٌن اعبدد وحزب اؼبؤسبر 
لكل واحد منها(. وتوزعت باقي اؼبدد الزمنية بٌن  %10الوطين االربادي واغبزب االشرتاكي اؼبوحد )حوايل 

 لكل واحد منها. %5اثين عشر حزبا سياسيا حبوايل 
 

 انظر اعبدوؿ  "اإلذاعة األمازيغية"سائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل المشاركة الن(
 اإلذاعة األمازيغية"("ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف  أعاله

(، وىو ما 58ع اؼبتدخلٌن )ؾبمو  متدخالت منسبع  خالؿ الفرتة االنتخابية "اإلذاعة األمازيغية"تناولت الكلمة يف 
من اغبجم  10%واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن يف حدود . من مجموع المشاركين %12 نسبةميثل 

 . ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت لألحزاب السياسية. الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

من حلقات الربامج أو النشرات  25اجملاؿ الستضافة النساء يف فسحت  "اإلذاعة األمازيغية"يسجل كذلك أف 
من ىذه  50وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف . %9اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل اإلخبارية

 .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية %18أي بنسبة اغبلقات أو النشرات 

                                                           
عدـ  أعطت اإلذاعة األمازيغية الكلمة أيضا غبزب النهج الدميقراطي الذي أعلن مقاطعتو لالنتخابات، وللحزب الليربايل اؼبغريب الذي أعلن عن 55

  ات اؼبواطنة الذي قرر عدـ التقدـ برتشيحات.اؼبشاركة وأيضا حزب القو 
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   إلذاعة األمازيغيةا"االخاصة في برامج الفترة االنتخابية لمشاركة الشباب وذوي االحتياجات" 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من  "اإلذاعة األمازيغية"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 

من  نشرة وحلقة 52اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. 18%برامج الفرتة االنتخابية، أي يف 

أي  من حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية 24ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف 
 .من تلك الربامج 2%منها أي بنسبة  سبع من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف %9بنسبة 

 إلذاعة األمازيغيةا"ابرامج الفترة االنتخابية ل مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين في" 
. وبلغ عدد "اإلذاعة األمازيغية"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها 

. وقد مت %43بنسبة ذه الفرتة ؽب من حلقات الربامج أو النشرات اإلخبارية 120ه الفئة الربامج اليت استضافت ىذ
 .56اغبرص على ضماف حيادىم

 

                                                           
ضافتو مت تسجيل وجود حالتٌن الستضافة منتمٌن ألحزاب سياسية بصفاهتم كفاعلٌن مدنيٌن أو كخرباء. ويتعلق األمر بالسيد أضبد أولباز الذي است 56

، بصفتو أستاذا 13:08:06على الساعة  01/09/2016بتاريخ  "2016"خاص عن االنتخابات التشريعية "اإلذاعة األمازيغية" يف برنامج 
على  29/08/2016للقانوف العاـ بكلية اغبقوؽ بالدار البيضاء وىو معروؼ أيضا بصفتو عضو يف اؼبكتب السياسي لالرباد الدستوري. وبتاريخ 

مة بشؤوف الساكنة دبدينة تيزنيت، واغباؿ السيدة خدجية أروىاؿ بصفتها مهت"أبريد ن إيمال" ، استضافت ىذه اػبدمة يف برنامج 19:17:09الساعة 
 أهنا منتخبة على صعيد اعبهة باسم حزب التقدـ واالشرتاكية لتصبح برؼبانية عن الالئحة الوطنية لنفس اغبزب.
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 "إذاعة الرباط الدولية"
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 البرامج الحوارية حلقات عدد النشرات اإلخبارية و 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات 79 4 83

4 4 - 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت 

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية - 03:03:53 03:03:53

 

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "إذاعة الرباط الدولية" مواكبة
 

 "إذاعة الرباط الدولية"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

إذاعة الرباط الدولية
" 
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خلين والمتدخالتالتوزيع حسب عدد المتد  التوزيع حسب المدد الزمنية 

  

 

 

 

 الفاعلون عدد المتدخلين للمداخالت الحجم الزمني

  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 5 6 11 1:13:09 1:36:28 2:49:37
 المنظمات المهنية 0 1 1 0 0:01:10 0:01:10

2:50:47 
1:37:38 1:13:09 

12 
 المجموع 5 7

 النسب 42% 58% 43% 57%

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

  "إذاعة الرباط الدولية"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في 
 



 
 

84 

 

 لفرتة ل "إذاعة الرباط الدولية"مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "إذاعة الرباط الدولية" مواكبة
 االنتخابية"(

من حلقات الربامج  83ع االنتخابات التشريعية يف خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضو  "إذاعة الرباط الدولية"تطرقت 
وأعطيت  نشرة إخبارية. 79اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات يف  أربع ، منهاأو النشرات اإلخبارية

دد ية، وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبر اغبوا االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من  أربع الكلمة لألحزاب السياسية يف
 . ساعة 03:03:53 اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو 57البث

  ذاعة الرباط الدولية"إالمراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية" 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث  - أ
موعات الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016ؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات االتصاؿ السمعي البصري خال
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

من اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث، فبا رفع من رصيدىا % 65,10أحزاب( على  8حصلت اجملموعة األوىل ) - ج
  ؛%50 احملددة يف رجعيةاؼب اغبصةنقطة عن  15,10بػ

عن اغبصة اؼبرجعية احملددة طة نق 6,33بػوىي نسبة أقل  %23,67على  (أحزاب 9وحصلت اجملموعة الثانية ) - ح
 ؛%30يف 

عن اغبصة اؼبرجعية نقطة  8,78بػوىي نسبة أقل  %11,22 على حزبا( 16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) - خ
 . %20احملددة يف 

 ب كل مجموعةمبدأ التساوي بين أحزا  - ب
 12، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"إذاعة الرباط الدولية"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف   

وتتيح اؼبقارنة بٌن مدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات  حزبا.
 التالية:
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حزب العدالة الحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية، حيث إف : يبالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
في من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة.  (00:20:51) %17والتنمية حصل على أزيد من 

 . (00:08:27) %7بػ المرتبة األخيرة للقوات الشعبية االشتراكياالتحاد  حين احتل حزب
للقوات الشعبية، ذباوزت  االشرتاكيحزب االرباد اب ىذه اجملموعة، باستثناء وذبدر اإلشارة إىل أف كل أحز 

 حصتها اؼبرجعية.
ثالثة أحزاب فقط من أصل تسعة أحزاب  "إذاعة الرباط الدولية"استضافت  بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية: -

من ؾبموع  (00:25:31) %59اليت تتكوف منها ىذه اجملموعة. حيث حصل حزب التجديد واإلنصاؼ على 
على  اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، متبوعا حبزب اليسار األخضر اؼبغريب الذي حصل

 . (أقل من دقيقة واحدة)% 2يف حٌن حصل حزب العهد الدميقراطي على  (00:17:02) 39%
حزبا، ىو اغبزب  16صل : فقد استضافت ىذه اإلذاعة حزبا واحدا، من أأما بالنسبة للمجموعة الثالثة -

 .00:20:38 االشرتاكي اؼبوحد الذي حصل على
  ربت  )انظر اعبدوؿ أعاله "إذاعة الرباط الدولية"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية في

 "( إذاعة الرباط الدولية"عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 
وىو ما ميثل  (،12ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخالت من طبس ما ؾبموعو "إذاعة الرباط الدولية"يف تناولت الكلمة 

من اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث.  43%. وبلغت اؼبدة الزمنية ؼبشاركتهن من مجموع المشاركين %42نسبة 
 ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت لألحزاب السياسية.

من الربامج  %18برناؾبا أي بنسبة  15فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف إذاعة الرباط الدولية أف سجل كذلك ي
 .%8أي بنسبة من ىذه الربامج  سبع وتناولت قضايا النوع االجتماعي يفاؼبخصصة للفرتة االنتخابية. 

 ذاعة الرباط الدولية"إال مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية" 
، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن ودورىا "إذاعة الرباط الدولية"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 

نشرات وحلقات من برامج سبع  ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف
 .%8الفرتة االنتخابية أي بنسبة 

أي  من الربامج أو النشرات اإلخباريةحلقات أربع  ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف
 ، ومل تعط ؽبم الكلمة يف أي من برامج الفرتة االنتخابية.%5بنسبة 
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 ةإذاعة الرباط الدولي"افي برامج الفترة االنتخابية ل مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين" 
. وبلغ "إذاعة الرباط الدولية"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها 

وقد مت اغبرص على  .%42بنسبة  أي 35اليت استضافت ىذه الفئة  حلقات الربامج أو النشرات اإلخباريةعدد 
 ضماف حيادىم. 
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 "قناة الثانيةال"
 

 

 

 المجموع
 قاتحل

 البرامج الحوارية 
 النشرات

 اإلخبارية 
 البرامج الحوارية  وحلقات عدد النشرات اإلخبارية

 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  86 43 129

65 43 22 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت 

 اب السياسيةوممثلي األحز 

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:48:32 08:45:17 09:33:49

 

 

 

 

 
 

 لفترة االنتخابيةل "القناة الثانية"مواكبة 
 

 "القناة الثانية"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 15 52 67 0:16:06 8:02:44 8:18:50
 الحكومة 1 5 6 0:00:36 0:04:15 0:04:51
 األساتذة الجامعيون والخبراء 5 23 28 0:21:14 2:32:42 2:53:56
 الجمعيات 14 17 31 0:20:16 0:20:04 0:40:20
 المنظمات النقابية 1 8 9 0:00:16 0:03:21 0:03:37
 المواطنون 45 81 126 0:49:41 1:19:21 2:09:02
 58باقي المتدخلين 7 19 26 0:03:17 0:15:33 0:18:50

14:29:26 
12:38:00 1:51:26 

293 
 المجموع 88 205

 النسب 30,03% 70% 13% 87%

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية  التوزيع حسب عدد المتدخالت والمتدخلين
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  لفرتة االنتخابية"(ل "القناة الثانية"مواكبة "نظر جدوؿ )ا االنتخابية للفترة "القناة الثانية" مواكبة 

من حلقات الربامج أو  129، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "القناة الثانية"تطرقت 
كلمة نشرة إخبارية. وأعطيت ال 86اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  43منها ، النشرات اإلخبارية

نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  22اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  43لألحزاب السياسية يف 
 .ساعة 09:33:49اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  59اإلصبايل ؼبدد البث

  مدد  انظر مبياف)" الثانيةالقناة "مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا"
 القناة الثانية"("البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  إليها األحزاب السياسية، عدـ
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

لبث الفعلية ونسب مدد ا، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

 خالؿ الفرتة االنتخابية. "القناة الثانية"يظهر اؼببياف أف صبيع األحزاب السياسية استفادت من حصة زمنية يف  -
ايل ؼبدد البث لرتتفع من ؾبموع اغبجم الزمين اإلصب %64,88أحزاب( على  8حصلت اجملموعة األوىل ) -

 ؛50%نقطة عن اغبصة احملددة يف  14,88حصتها بػ
نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة  16,27ػوىي نسبة أقل ب 13,73%( على أحزاب 9وحصلت اجملموعة الثانية ) -

 ؛%30يف 
رجعية ما جيعل حصتها الزمنية مرتفعة عن اغبصة اؼب 21,39%حزبا( على 16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) -

 نقطة. 1,39بػ (20%)
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  مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
أعطت الكلمة لجميع ، أف ىذه األخًنة "القناة الثانية"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 

. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل 60األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات
 حزب داخل اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

: يالحظ أف توزيع اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حازهتا ىذه اجملموعة مل يكن بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
حزب التقدـ واالشرتاكية على أعلى مد ة  حصلمتساويا بٌن أحزاهبا، كما ذباوزت حصصها اؼبرجعية. وقد 

، متبوعا باالرباد من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة (00:51:47) 14% بنسبة بث
(، وجاء يف آخر القائمة 00:46:192) %12فاالرباد الدستوري بنسبة ، (00:49:52) %13االشرتاكي بنسبة 

 مث  حزب االستقالؿ.  حزب العدالة والتنمية
: يالحظ أف حزب التجديد واإلنصاؼ، استفاد من حصة زمنية قدرىا بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

من اغبصة اإلصبالية اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، يف حٌن تقاربت مدد بث %46وىو ما ميثل نسبة  00:36:22
 باقي أحزاب اجملموعة وتراوحت حصصها الزمنية ما بٌن أربع وسبع دقائق لكل واحدة منها.

 00:43:12: فإف حزب اؼبؤسبر الوطين االربادي تناوؿ الكلمة ؼبدة زمنية استغرقت ةوبالنسبة للمجموعة الثالث -

ساعة وىو ما ميثل حوايل ثلث اغبصة اإلصبالية اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، يف حٌن تقاربت مدد بث باقي 
 أحزاب اجملموعة وتراوحت حصصها الزمنية ما بٌن أربع وسبع دقائق لكل واحدة منها.

-  

  انظر جدوؿ "عدد  "القناة الثانية"لنسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل المشاركة ا(
 القناة الثانية"("اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 

و (، وى293ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلة من 88ما ؾبموعو  "القناة الثانية"بلغ عدد النساء الالئي تناولن الكلمة يف 
من مجموع  13%لم يتجاوز الحجم الزمني لمداخالتهن نسبة يف حٌن . من ؾبموع اؼبشاركٌن 30%ما ميثل 

امرأة( تناولن الكلمة باعتبارىن  45. ويالحظ أف أكثر من نصف عدد النساء اؼبتدخالت )مدد المداخالت
فبثالت باعتبارىن اؼبتدخالت ساعة، يف الوقت الذي مل يتجاوز عدد  0:49:41مواطنات، واستغرقت مداخالهتن 

 دقيقة وست ثواين. 16امرأة، وربدثن يف حيز زمين بلغ  15ألحزاب السياسية ل

من الناحية  حضور الفاعالت الجمعويات يكاد يوازي حضور الفاعالت الحزبياتاؼبالحظ كذلك، أف 
 فاعلة صبعوية(.  14العددية )

                                                           
عن عدـ اؼبشاركة أعطت القناة الثانية الكلمة أيضا غبزب النهج الدميقراطي الذي أعلن مقاطعتو لالنتخابات، وللحزب الليربايل اؼبغريب الذي أعلن  60

 وغبزب القوات اؼبواطنة الذي قرر عدـ تقدمي ترشيحات.
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القناة "لفترة االنتخابية التي بثتها ل النشرات اإلخباريةحلقات الربامج أو حضور المرأة في وقد مت تسجيل 
من ؾبموع الربامج  26%منها أي بنسبة  34، ومت إدراج حقوؽ وقضايا النوع االجتماعي يف 40%بنسبة  "الثانية

 . اليت بثتها اػبدمة خالؿ الفرتة اؼبعنية
  خالل الفترة االنتخابية  "القناة الثانية"مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج 

بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "القناة الثانية"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 
نشرة وحلقة من ـبتلف برامج الفرتة  67ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضارىا يف 

 .من العرض المقدم %52بنسبة االنتخابية أي 

نشرة  13من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية ) 10%أما فئة ذوي االحتياجات اػباصة، فقد أثًنت قضاياىا يف 
من العرض اؼبقدـ. ومقابل  %5نشرات وبرامج إخبارية، أي ما يعادؿ  سبع وبرناؾبا(، وأعطيت ؽبم الكلمة يف

 خالية من لغة اإلشارة والكتابة أسفل الشاشة.ذلك، فإف صبيع برامج الفرتة االنتخابية كانت 

 الفترة االنتخابية خالل  "القناة الثانية"برامج  مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين في 
حلقة من برنامج  26سجلت "القناة الثانية" حضورا لفئة اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن، وسبت استضافتهم يف 

من ؾبموع اؼبتدخلٌن. وخبصوص مراعاة ما تنص عليو  20%نسبة مشاركتهم للفرتة االنتخابية. وبلغت  تخصص
من تفادي استضافة خرباء معروفٌن بانتمائهم السياسي، أو  33.16اجمللس األعلى رقم من قرار  20و 19اؼبادتاف 

لفقرة مل يتم تسجيل أية مالحظة باستثناء تلك اؼبشار إليها يف اإنو ف ضماف حيادىم وتدخلهم كخرباء فقط،
 السابقة.

  االختالالت التي تم رصدىا في برامج القناة الثانية خالل الفترة االنتخابية 
، 2016 شتنرب 22 خبصوص مبدأ اغبياد، قرر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خالؿ اجتماعو اؼبنعقد يـو

ن طرؼ ؿبلل سياسي قار لدى " خبصوص تقدمي خرب وربليلو مالقناة الثانية-طلب استفسار من شركة "صورياد
وبعد التوصل  .2016شتنرب  16قد يكوف غًن ؿبايد، ضمن نشرة األخبار باللغة الفرنسية ليـو  "القناة الثانية"

 ، اؼبنعقد دبراكش، حفظ اؼبلف.2016نونرب  8جبواب اؼبتعهد، قرر اجمللس يف اجتماعو بتاريخ 
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 "2Mراديو "

 

 

 

 المجموع
 حلقات 
 ريةالبرامج الحوا

 النشرات
 اإلخبارية 

عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 السياسيةومدد بث األحزاب 

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  - 11 11

9 9 - 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية - 02:40:34 02:40:34

 

 

 

 

 

 

 النتخابيةلفترة ال" M2راديو "مواكبة 
 

 "M2راديو "توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية ال

مكونة للمجموعات الثالث في "
راديو 

M2
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 

 األحزاب السياسية 1 7 8 0:22:50 2:08:15 2:31:05

2:31:05 
2:08:15 0:22:50 

8 
 المجموع 1 7

 النسب 13% 88% 15% 85%

 

 

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  
  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "M2راديو  "عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في
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  راديو مواكبة"M2" انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة(" راديو مواكبة"M2" ل)"لفرتة االنتخابية 
 

االربامج حلقة من  11ؿ الفرتة االنتخابية ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف ، خال"M2"راديو  إذاعة تطرقت
االربامج اغبوارية حلقات من ىذه  تسع اغبوارية، وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية يف اغبوارية اإلخبارية

 02:40:34ؾبموعو اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما  61، وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البثاإلخبارية 

 .ساعة
 

  راديو مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا"M2" (مدد  انظر مبياف"
 ("M2"راديو البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث  - د
اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت  للحجم الزمينأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016ت االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدما
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

فبا جعل حصتها الزمنية مرتفعة عن اغبصة اؼبرجعية  %73,65أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
 نقطة؛ 23,65 (50%)

عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 19,05وىي نسبة أقل بػ %10,95أحزاب( على  9وحصلت المجموعة الثانية ) -
 ؛%30احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 04,60وىي نسبة أقل بػ % 15,40على حزبا( 16)كما حصلت اجملموعة الثالثة  -
 .%20احملددة يف 
 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ذ

 8، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"M2"راديو  إذاعة كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف
أحزاب سياسية. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة الواحدة 

 إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 61

 "M2راديو "المسجلة بخصوص ظات مالحال
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مل  : يالحظ أف توزيع اغبجم الزمين ؼبدد البث الذي حازتو اجملموعة األوىلبالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
 %22تصدر حزب التقدم واالشتراكية قائمة األحزاب بحوالي يكن متساويا بٌن أحزاهبا، حيث 

في حين جاء في آخر القائمة حزب ( من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، 00:25:58)
ولم تعط الكلمة لحزب األصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني (، 00:10:47) %9بػ االستقالل
 . لألحرار

أعطت الكلمة ألف اػبدمة  مل حيرـتيالحظ أف مبدأ التساوي بٌن األحزاب  :بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
 دقيقة.  00:17:35وحبصة زمنية قدرىا  وحده التجديد واإلنصافلحزب 

 اإلذاعةمبدأ التساوي بين األحزاب كان غائبا كذلك في ىذه يالحظ أف  :جموعة الثالثةأما بالنسبة للم -
 دقيقة. 00:24:44حبصة زمنية قدرىا ألهنا أعطت الكلمة غبزب واحد ىو اغبزب االشرتاكي اؼبوحد 

  

  راديو المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل"M2" ه)انظر اعبدوؿ أعال 
 ("M2"راديو ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 

واستقرت . (8ؾبموع اؼبتدخلٌن ) من واحدة متدخلة خالؿ الفرتة االنتخابية "M2"راديو  إذاعة تناولت الكلمة يف
، وأعطيت ؽبا الكلمة بصفتها بثمن اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد ال 15%نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتا يف حدود 

 فبثلة غبزب سياسي. 

من البرامج المخصصة  حلقة واحدة فسحت المجال الستضافة النساء فياػبدمة ىذه يسجل كذلك أف 
من حلقات الربامج أو  أربع وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف .%9دبا ميثل  للفترة االنتخابية
  .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية %36سبة أي بن النشرات اإلخبارية

  راديو "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامجM2 " خالل الفترة االنتخابية 
 من برامج الفرتة االنتخابية. حلقة واحدةمت استحضار القضايا اليت هتم فئة الشباب يف 

ومل يتم إشراكهم يف برامج  وي االحتياجات الخاصةلم يتم التطرق إلى القضايا التي تهم ذيف نفس السياؽ، 
 الفرتة االنتخابية. 

 راديو "افي برامج الفترة االنتخابية لالخبراء واألساتذة الجامعيين  مشاركةM2" 
وبلغ عدد  "M2راديو " إذاعة مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثها

أي ىذه الفرتة  أو نشرات خالؿحلقات  اليت استضافت ىذه الفئة ثالثأو النشرات اإلخبارية امج الرب حلقات 
 . وقد مت اغبرص على ضماف حيادىم.%9بنسبة 
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 ".تي.في 1قناة ميدي "
 

 

 

 

البرامج حلقات  المجموع
 الحوارية

 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 دد بث األحزاب السياسيةوم

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  198 127 325

110 68 42 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت ممثالت 

 وممثلي األحزاب السياسية

 السياسيةالحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب  02:17:51 25:15:11 27:33:02

 

 

 
 

 
 

 لفترة االنتخابيةل ."تي.في 1قناة ميدي " مواكبة
 

 ."تي.في 1قناة ميدي "توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 
"

قناة ميدي 
1 

تي.في
". 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 27 100 127 4:24:35 19:43:24 24:07:59
 الحكومة 0 1 1 00:00:00 0:10:10 0:10:10
 معيون والخبراءاألساتذة الجا 0 26 26 01:00:00 14:54:46 15:54:46
 الجمعيات 7 22 29 0:06:29 0:45:33 0:52:02
 المواطنون 75 216 291 0:56:15 3:11:29 4:07:44
 62باقي المتدخلين 3 13 16 0:08:29 1:08:40 1:17:09

46:29:50 
39:54:02 6:35:48 

490 
 المجموع 112 378

 النسب 23% 77% 14% 86%

 

  

 

 

 

ن والمتدخالتالتوزيع حسب عدد المتدخلي  التوزيع حسب المدد الزمنية 

  

                                                           
 ، وكبار اؼبوظفٌن بالوزارات واؼبؤسسات العمومية.فبثلو اؼبؤسسات الدستورية للحكامة، واجملالس الوطنية 62

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 ."تي.في 1قناة ميدي "ول الكلمة في عدد المتدخلين ومدد تنا
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  لفرتة ل يت.يف." 1 "قناة ميديمواكبة ")انظر جدوؿ  االنتخابية للفترة، تي.في." 1 "قناة ميديمواكبة
 االنتخابية"(

حلقات من  325 بات التشريعية يفخالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخا ،يت.يف." 1 "قناة ميديتطرقت 
نشرة إخبارية،  198و اغبوارية االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  127، منها الربامج أو النشرات اإلخبارية

نشرة إخبارية. وبلغ  42اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  68وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية يف 
  ساعة. 27:33:02اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  63صبايل ؼبدد البثاغبجم الزمين اإل

  تي.في." 1 "قناة ميديمراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا 
 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ

على اجملموعات الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 
قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
ونسب مدد البث الفعلية ، 2016صري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات االتصاؿ السمعي الب

 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

عن اغبصة  نقطة 13,44فبا جيعل حصتها الزمنية مرتفعة بػ% 63,44أحزاب( على  8حصلت اجملموعة األوىل ) -
  ؛%50اؼبرجعية احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  نقطة 11,73وىي نسبة أقل بػ% 18,27 أحزاب( فقد نالت 9)وبالنسبة للمجموعة الثانية  -
  ؛%30احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  نقطة 01,71وىي نسبة أقل بػ %18,29 على حزبا(16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) -
  .%20 احملددة يف
 عةمبدأ التساوي بين أحزاب كل مجمو  - ب

، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة يت.يف." 1 "قناة ميديكشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف 
وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل  .(33حزبا سياسيا )من أصل  29لػ

 اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية: 

                                                           
 الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. تشمل مدة البث مدة تناوؿ 63

 ."تي.في 1قناة ميدي ا"مالحظات متعلقة ب
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: يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل حزب االستقالؿ زاب اجملموعة األوىلبالنسبة ألح -
، وتراوح ما حصلت عليو الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة دمن ؾبموع اؼبد (03:21:22)% 19على 

ألحرار يف حٌن احتل حزب التجمع الوطين ل. (02:03:58)% 11و( 02:40:55) %15ستة أحزاب أخرى بٌن 
 .(00:52:38)% 5الرتبة األخًنة بػ

كما ذبدر اؼبالحظة إىل أف كل أحزاب ىذه اجملموعة باستثناء حزب التجمع الوطين لألحرار ذباوزت 
 حصصها اؼبرجعية.

: يالحظ كذلك أهنا مل ربصل بدورىا على مدد بث متساوية. وبينما وقع بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
عليو ثالثة أحزاب )جاءت يف اؼبقدمة( حيث حصلت على نسب تراوحت بٌن  تقارب بٌن ما حصلت

من ( 00:46:55) %16و اليت حصلت عليها ىذه اجملموعةاؼبدد الزمنية من ؾبموع ( 00:50:33) 17%
فقد سجل تقارب بٌن أربعة أحزاب أخرى ترتاوح ، اليت حصلت عليها ىذه اجملموعةاؼبدد الزمنية ؾبموع 

كما حصل حزباف على أقل . (00:30:27) %10( و00:36:13) %12ت عليها بٌن النسب اليت حصل
 . (00:05:18) %2( و00:16:03) %5استقرت يف حدود  ،النسب

 ومل يتجاوز أي حزب من أحزاب ىذه اجملموعة حصتو اؼبرجعية.
تساوية؛ إذ حصل فيالحظ أيضا أف مدد البث اليت حصلت عليها غًن م أما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة: -

اليت حصلت عليها ىذه اؼبدد الزمنية من ؾبموع ( 01:02:37) %21على قرابة  حزب اؼبؤسبر الوطين االربادي
 15( و00:49:05) %16بينما تقاربت نسب ما حصلت عليو ثالثة أحزاب حيث تراوحت بٌن . اجملموعة

( لكل منها. 00:12:33) %4 (. كما تقاربت سبعة أحزاب فيما بينها وحصلت على نسب00:45:20)%
  (.00:05:25) %2حبصولو على حوايل  يف الرتبة األخًنة،وجاء اغبزب الدميقراطي اؼبغريب 

 كما ذباوزت أربعة أحزاب حصصها اؼبرجعية. 
  

  ربت عنواف  )انظر اعبدوؿ أعاله تي.في." 1 "قناة ميديالمشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية
 (يت.يف." 1 "قناة ميدييف ت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي "عدد اؼبتدخال
ؾبموع اؼبتدخلٌن  متدخلة من 112خالؿ الفرتة االنتخابية، ما ؾبموعو  يت.يف." 1 "قناة ميديتناولت الكلمة يف 

من  14% واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن يف حدود .من مجموع المشاركين 23%(، وىو ما ميثل 490)
 . اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

، واستغرقت امرأة( تناولن الكلمة بصفتهن مواطنات 75نصف عدد النساء المتدخالت )ويالحظ أف أكثر من 
ساعة، يف الوقت الذي مل يتجاوز عدد النساء اللوايت تناولن الكلمة بصفاهتن اغبزبية  0:56:15مدة تناوؽبن الكلمة 

أما يف صنف األساتذة اعبامعيٌن  (.4:24:35يف مدة بث استغرقت أكثر من أربع ساعات ) امرأة وربدثن 27
 واػبرباء، فلم يتم استضافة أي خبًنة أو أستاذة جامعية.
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حلقات الربامج أو من  111يف فسحت اجملاؿ الستضافة النساء  يت.يف." 1 "قناة ميدييسجل كذلك، أف 
وتناولت ىذه اػبدمة  .من مجموع ىذه البرامج %34 النتخابية دبا ميثلاؼبخصصة للفرتة ا النشرات اإلخبارية

 . من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية %21أي بنسبة لقات أو النشرات من ىذه اغب 68قضايا النوع االجتماعي يف 

 تي.في 1"قناة ميدي امشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية ل." 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من  يت.يف." 1 "قناة ميديز االىتماـ بفئة الشباب يف سبي

نشرة وحلقة من برامج  130اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضارىا يف 
  بثتها ىذه اػبدمة.اليت من برامج الفترة االنتخابية %40الفرتة االنتخابية، أي يف 

 أو النشرات اإلخبارية أي الربامج من حلقات 21ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف 
من تلك  %2منها أي بنسبة  10من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، كما أعطيت ؽبم الكلمة يف  %3بنسبة 
 الربامج.

 تي.في 1قناة ميدي "افي برامج الفترة االنتخابية ل عيينمشاركة الخبراء واألساتذة الجام". 
وبلغ  "يف..يت 1 قناة ميدي"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها 

وقد مت  ،%16من برامج ىذه الفرتة بنسبة  51اليت استضافت ىذه الفئة  حلقات الربامج أو النشرات اإلخباريةعدد 
 اغبرص على ضماف حيادىم. 
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 "إذاعة أصوات"
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات

 اإلخبارية 
 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 

 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  56 18 74

45 8 37 
د النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت عد

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:57:05 11:14:32 12:11:37

 

 

 
 

 
 

 لفترة االنتخابيةل "أصوات"إذاعة  مواكبة
 

 "أصوات"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب 

األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

أصوات
" 

 



 
 

106 

 

 
 

 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 14 44 58 2:50:19 7:51:02 10:41:21

10:41:21 
7:51:02 2:50:19 

58 
 المجموع 14 44

 النسب 24% 76% 27% 73%

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 

 

 

 

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "أصوات"إذاعة  عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في
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 لفرتة االنتخابية"(ل "أصوات"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "أصوات"إذاعة ة مواكب 

(، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية 1)كما يبٌن ذلك اعبدوؿ رقم  "أصوات"تطرقت إذاعة 
نشرة  56اغبوارية و ج اغبوارية اإلخباريةاالربامحلقة من  18، منها حلقات الربامج أو النشرات اإلخباريةمن  74يف 

نشرة  37اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من شباف إخبارية. وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية يف 
 .12:11:37الذي حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  64إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدة البث

   مدد  انظر مبياف) "أصوات"إذاعة اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لامراعاة مبدأي"
 أصوات"("البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
ت الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعاأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016نتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ اال
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  28,62فبا جعل حصتها الزمنية مرتفعة بػ %78,62أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
  ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة  18,49وىي نسبة أقل بػ% 11,51على  (أحزاب 9) جملموعة الثانيةوحصلت ا -
 ؛ %30يف 

عن اغبصة اؼبرجعية نقطة  10,13بػ وىي نسبة أقل %9,87( علىحزب 16)كما حصلت اجملموعة الثالثة  -
(20%). 
  

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
حزبا  23، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"أصوات"اب السياسية يف إذاعة كشفت نتائج رصد مداخالت األحز 

 وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة الواحدة (.33)من أصل 
 إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
  تشمل مدة البث مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 64

 "أصوات"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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لت عليها أحزاب ىذه اجملموعة غًن : يالحظ أف مدد البث اليت حصبالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
 %16متساوية. وقد تقاربت حصص حزب العدالة والتنمية وحزب االستقالؿ، إذ حصل األوؿ على 

 %13يف حٌن تراوحت مدد بث بقية األحزاب بٌن . (01:25:27) %15وحصل الثاين على  (01:29:50)

 (.00:54:05) %9و (01:13:08)
أحزاب، يالحظ أهنا مل  تسعة من أصلطبسة  اليت استضافت منها اػبدمة ة،بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثاني -

ربصل بدورىا على مدد بث متساوية. وقد تقاربت مدد بث كل من حزب اليسار األخضر اؼبغريب والعهد 
 %20( لكل منهما. كما تقاربت مدد بث حزبٌن آخرين حصال على 00:20:00) %24الدميقراطي بنسبة 

 .(00:09:08) %10ء حزب الوحدة والدميقراطية أخًنا بنسبة وجا .(00:17:07)
حزبا، فيالحظ أيضا أف  16 من أصل 10 ، اليت استضافت منها اػبدمةأما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة -

فيما تباينت  ،(00:21:08) %29مدد البث اليت حصلت عليها غًن متساوية. وقد تصدرىا حزب العمل بػ
 .(00:01:30) %2( و00:11:51) %16 بٌننسب باقي األحزاب 

 

  ربت عنواف "عدد  انظر اعبدوؿ أعاله) "أصوات"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة
 أصوات"("اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة 

(، وىو ما ميثل 58ؾبموع اؼبتدخلٌن ) خلة منمتد 14خالؿ الفرتة االنتخابية  "أصوات"تناولت الكلمة يف إذاعة 
. ويالحظ أف من مجموع مدد المداخالت 27% وبلغ اغبجم الزمين ؼبداخالهتن .من مجموع المشاركين %24

 صبيع النساء اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت ألحزاب سياسية.

أو النشرات الربامج حلقات شر من ع يففسحت اجملاؿ الستضافة النساء  "أصوات"يسجل كذلك أف إذاعة 
نشرة  13وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف  .%14 اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثلاإلخبارية 

 من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية. %18إخبارية وحلقة من الربامج اغبوارية، أي بنسبة 

   أصوات"برامج الفترة االنتخابية إلذاعة مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في" 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "أصوات"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

نشرة وحلقة من برامج  16القضايا يف  ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك
 اليت بثتها ىذه اػبدمة. من برامج الفترة االنتخابية %22 ية، أي يفالفرتة االنتخاب

أو النشرات اإلخبارية حلقات الربامج ن تسع م ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف
 .واريةمن الربامج اغب اثنٌنحلقتٌن من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف  ،%12بنسبة 
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 أصوات"برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  االختالالت التي تم رصدىا في" 
يف برناؾبٌن  "أصوات"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة 

 ، وقد مت ضماف حيادىم.%3اثنٌن بنسبة 

لشركة توجيو إنذار "ل 2016 أكتوبر 13 ري خالؿ اجتماعو يـوقر ر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البص
، على الساعة 65بقلب مفتوح""من برنامج  2016يوم فاتح شتنبر المغربية لإلذاعة والبث" بخصوص حلقة 

 . 16.33ؼبقتضيات القانونية والتنظيمية دبا يف ذلك قرار اجمللس األعلى رقم ، لعدـ احرتامها ا21:23:01

"البرنامج وإن كان غير إخباري، وتطرق بشكل عرضي وجزئي لموضوع سياسي، إال أن لس األعلى أف وقد اعترب اجمل
طبيعة الموضوع كانت تستلزم إتاحة الرأي والرأي اآلخر للمستمع، خصوصا أن البرنامج بحكم طبيعتو غير اإلخبارية 

 ."خرىيصعب من خاللو التعبير عن الرأي المخالف إزاء نفس الموضوع في حلقة أ

 

                                                           
 برنامج تفاعلي اجتماعي يستقبل مكاؼبات اؼبستمعٌن الذين يعرضوف مشاكلهم االجتماعية )أسرية وعائلية وعاطفية ...(. 65
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 "أطلنتيك "إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  216 69 285

129 37 92 
امج التي تضمنت مداخالت عدد النشرات وحلقات البر 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 02:04:09 02:18:54 04:23:03

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل راديو" أطلنتيك"إذاعة  مواكبة
 

 راديو" أطلنتيك"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
أط"

ل
نتيك
 

راديو"
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 2 17 19 0:08:27 1:19:02 1:27:29
 المنظمات النقابية 0 2 2 0 0:07:08 0:07:08

1:34:37 
1:26:10 0:08:27 

21 
 المجموع 2 19

 النسب 10% 90% 9% 91%

 

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 

 لرجال والنساءبين اتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 راديو" أطلنتيك"إذاعة  عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في
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  لفرتة االنتخابية"(ل "أطلنتيك"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "أطلنتيك"إذاعة مواكبة 
أو الربامج  من حلقات 285، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "أطلنتيك"تطرقت إذاعة 

نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة  216اغبوارية و وارية اإلخباريةاالربامج اغبحلقة من  69اإلخبارية، منها النشرات 
نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  92اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  37لألحزاب السياسية يف 

 .ساعة 04:23:03اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  66اإلصبايل ؼبدد البث

  انظر مبياف) "أطلنتيك"إذاعة ي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لامراعاة مبدأ 
 ("أطلنتيك""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
موعات الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016ؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات االتصاؿ السمعي البصري خال
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

فبا جعل حصتها الزمنية ترتفع عن اغبصة اؼبرجعية  %77,18على  أحزاب( 8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛نقطة 27,18( بػ50%)

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية  22,93وىي نسبة أقل بػ % 07,07( علىأحزاب 9عة الثانية )وحصلت المجمو  -
 ؛%30احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 4,26وىي نسبة أقل بػ % 15,74حزبا( على 16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) -
 .%20احملددة يف 

                                                           
 لمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو.تشمل مدة تناوؿ الك 66

 راديو" أطلنتيك"إذاعة المسجلة بخصوص مالحظات ال
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 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
 ػ23، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"أطلنتيك"ألحزاب السياسية يف إذاعة كشفت نتائج رصد مداخالت ا

وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة  (.33حزبا )من أصل 
 الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

لة والتنمية تصدر قائمة األحزاب بحوالي حزب العدا: يالحظ أف بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
متبوعا حبزب األصالة  ،من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة( 00:59:58) 30%

لكل حزب من  دقيقة 12و 18(، فيما توزعت باقي اغبصص الزمنية بٌن 00:49:38) %24واؼبعاصرة بػ
 األحزاب الستة األخرى؛ 

التسعة اليت تتكوف  أحزاب من أصل طبسة "أطلنتيك"استضافت إذاعة : عة الثانيةبالنسبة ألحزاب اجملمو  -
حزب الوحدة والدميقراطية  إذ إفبث متساوية،  مدديالحظ أهنا مل ربصل بدورىا على . و منها ىذه اجملموعة

من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه  (00:05:06)% 27بنسبة  حصل على أعلى مدة بث
فيما جاء يف آخر الرتتيب  ،(00:04:51)% 26، متبوعا حبزب اغبرية والعدالة االجتماعية بنسبة موعةاجمل

 (. 00:01:20)% 7حزب جبهة القوى الدميقراطية حبوايل 
اليت تتكوف منها  16 أحزاب من أصل تسعة "أطلنتيك"استضافت إذاعة : أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -

ا أف مدد البث اليت حصلت عليها أحزاب ىذه اجملموعة غًن متساوية، حيث ويالحظ أيض .ىذه اجملموعة
من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها  (00:07:33)% 18تصدر حزب الدميقراطيٌن اعبدد القائمة بنسبة 

 (. 00:01:22)% 3االجتماعي يف آخر الرتتيب بنسبة  جاء حزب الوسطىذه اجملموعة، فيما 
  

 انظر اعبدوؿ أعاله "أطلنتيك"سائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل إذاعة المشاركة الن( 
 ("أطلنتيك"إذاعة ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف 

ما يمثل وىو (، 21ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخلتاف من خالؿ الفرتة االنتخابية "أطلنتيك"تناولت الكلمة يف إذاعة 
من الحجم  9%نسبة المدة الزمنية لمداخالتهن في حدود واستقرت . من مجموع المشاركين %10 نسبة

 . ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت لألحزاب السياسية. الزمني اإلجمالي لمدد البث

أو النشرات  الربامج من حلقات 23يف فسحت اجملاؿ الستضافة النساء  "أطلنتيك"إذاعة يسجل كذلك، أف 
من ىذه  20وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف  .%8اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل  اإلخبارية

  .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية %7أي بنسبة اغبلقات أو النشرات 
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 أطلنتيك"االنتخابية إلذاعة  مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة" 
بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "أطلنتيك"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

نشرة وحلقة من برامج  34ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. 12%نسبة الفرتة االنتخابية، أي ب

من  4%حلقات من ىذه الربامج بنسبة  عشر ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف
 .من تلك الربامج 2%منها أي بنسبة طبس  ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف

  أطلنتيك"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  اء واألساتذة الجامعيينمشاركة الخبر" 
. وبلغ عدد "أطلنتيك"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة 

على ضماف  وقد مت اغبرص. %42بنسبة حلقة من برامج ىذه الفرتة  119الربامج اليت استضافت ىذه الفئة 
 حيادىم.

 

  خالل الفترة االنتخابية "أطلنتيك"االختالالت التي تم رصدىا في إذاعة 
توجيو إنذار لشركة "إيكو  2016 أكتوبر 13 قر ر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خالؿ اجتماع يـو

ؼبقتضيات باإلخالؽبا  67"حريتك على أطلنتيك" برنامج من 2016غشت  26ميديا" بخصوص حلقة يوم 
 .16.33القانونية والتنظيمية دبا يف ذلك قرار اجمللس األعلى رقم 

إحدى القضايا اليت استأثرت باىتماـ الرأي العاـ خالؿ الفرتة اؼبعنية. لقة اؼبذكورة من ىذا الربنامج تناولت اغب إذ
لم تعمل منشطة الربنامج . كما أف الصحافية ولم تلتزم اإلذاعة بمبادئ التوازن وفتح المجال للرأي اآلخر

واستغلت موقعها للترويج ، ولم تلتزم بمبدأ الحياد وعب رت على آرائها الشخصية ،لتحكم في البثعلى ا
، خبصوص قضية الزالت معروضة أماـ التعليق عليها، وألفكار منحازة دون تمييز كاف بين عرض األحداث

، فبا جيعل اؼبتعهد قد أخل  بالتزاماتو اؼبتعلقة حتمالودون أخذ مسافة أو ترك مجال للشك واالأنظار القضاء، 
 باحرتاـ قرينة الرباءة.

 

                                                           
 برنامج تفاعلي يتناوؿ قضايا استأثرت باىتماـ الرأي العاـ. 67
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  "إف إمشذى "إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات

 اإلخبارية 
 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 

 ومدد بث األحزاب السياسية

 برامج التي تناولت موضوع االنتخابات عدد النشرات وحلقات ال 48 27 75

37 16 21 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:58:04 01:53:19 02:51:23

 

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل إف إم"ى ذش"إذاعة  مواكبة
 

 إف إم"ى ذش"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في 

إذاعة "شذ
ى 

إف إم" 
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 الفاعلون تدخلينعدد الم الحجم الزمني للمداخالت
 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 
 األحزاب السياسية 3 28 31 0:03:33 2:01:47 2:05:20
 الحكومة 0 3 3 0 0:06:09 0:06:09

2:11:29 
2:07:56 0:03:33 

34 
 المجموع 3 31

 النسب 9% 91% 3% 97%

 

 

 

 

 

المدد الزمنية التوزيع حسب التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت  

  
  

 

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 إف إم"ى ذش"إذاعة  عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في
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  لفرتة ل "إؼ إـشذى "إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "إف إمشذى "إذاعة مواكبة
 االنتخابية"(

لربامج امن حلقات  75، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "إؼ إـشذى "تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة  48اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  27اإلخبارية، منها أو النشرات 

نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  21اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  16لألحزاب السياسية يف 
 .ساعة 02:51:23األحزاب السياسية ما ؾبموعو  اليت حصلت عليها 68اإلصبايل ؼبدد البث

  انظر مبياف) "إف إمشذى "إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا 
 "(إؼ إـشذى ""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث  - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت احتساب التوزيع الفعلي  أظهرت نتائج

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
علق بضماف التعددية السياسية يف اؼبت ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

لرتتفع  ،لزمين اإلصبايل ؼبدد البثمن ؾبموع اغبجم ا % 62,62أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛50%نقطة عن اغبصة احملددة يف  12,62بػ حصتها

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة يف  11بػ وىي نسبة أقل %19( على أحزاب 9حصلت المجموعة الثانية ) -
 ؛30%

ؼبرجعية نقطة عن اغبصة ا 1,62وىي نسبة أقل بػ %38,18( على حزبا 16كما حصلت اجملموعة الثالثة ) -
 .%20احملددة يف 

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 68

 إف إم" ى ذش"إذاعة المسجلة بخصوص مالحظات ال
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 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
 19، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"إؼ إـشذى "كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل  حزبا(. 33)من أصل  2حزبا سياسيا
 موعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:اجمل
: يالحظ أف حزب األصالة واؼبعاصرة وحزب العدالة والتنمية حصال معا على بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -

دقيقة لكل واحد منهما، يف  21من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة دبا يفوؽ  %41حوايل 
 بٌن دقيقتٌن وطبسة عشر دقيقة.  ةت باقي األحزاب اؼبشكلة ؽبذه اجملموعحٌن تراوحت مداخال

أحزاب،  تسعة من أصل أربعة ،"إؼ إـشذى "، اليت استضافت منها إذاعة بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
جبهة القوى الدميقراطية وحزب حزب مدد بث تقاربت يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية، إذ 

من اغبجم  %80والعدالة االجتماعية وحزب التجديد واإلنصاؼ، حيث حصلت ؾبتمعة على أكثر من  اغبرية
دقائق لكل واحد منها. يف حٌن حصل حزب العهد الدميقراطي  الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبا دبا يفوؽ شبانية

 على حصة زمنية قدرىا ست دقائق.
حزبا،  16 ، سبعة أحزاب من أصل"إؼ إـشذى "منها إذاعة ، اليت استضافت أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -

تقاربت مدد بث أعطيت فيها الكلمة لثالثة أحزاب  إذيالحظ كذلك أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية، 
من إصبايل مدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، حيث تراوحت بٌن تسع  %79أكثر من وحصلت ؾبتمعة على 

 ؼبرتبة األخًنة حزب اؼبؤسبر الوطين االربادي بنصف دقيقة.فيما احتل ا .وسبع دقائق
 

  انظر اعبدوؿ  "إف إمشذى "المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقدمة من قبل إذاعة(
إؼ شذى "إذاعة ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف  أعاله

 "(إـ
 (،34ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخالت من ثالث ، خالؿ الفرتة االنتخابية"إؼ إـشذى "ذاعة الكلمة يف إ تتناول

من  %3 واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن يف حدود. من مجموع المشاركين %9يمثل نسبة وىو ما 
لألحزاب  . ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالتاغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

 السياسية. 

 حلقاتشباين نشرات إخبارية أو ، فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف "إؼ إـشذى "إذاعة يسجل كذلك، أف 
 برناؾبٌنوتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف  .%11الربامج اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل  من

 خابية.من ؾبموع برامج الفرتة االنت %3أي بنسبة 
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  إف إمشذى "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة"  
، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من "إؼ إـشذى "سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

نشرات  طبس تحضار تلك القضايا يفاؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت اس
 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. %7 وحلقات من برامج الفرتة االنتخابية، أي يف

 أو النشرات اإلخبارية الربامجمن حلقات  طبس ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف
االنتخابية، ومل تتم استضافة أي فبثل ؽبذه الفئة االجتماعية خالؿ الفرتة من ؾبموع برامج الفرتة  %7بنسبة 
 .اؼبذكورة

  إف إمشذى "مالحظات أخرى حول برامج الفترة االنتخابية إلذاعة"  
وبلغ  "إؼ إـشذى "مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة 

ىذه الفرتة أو نشرات خالؿ حلقات عشر  اليت استضافت ىذه الفئةأو النشرات اإلخبارية ربامج ال حلقات عدد
 وقد مت اغبرص على ضماف حيادىم.. %13بنسبة أي 
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 "لوكس راديو"إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 بث األحزاب السياسية ومدد

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات - 12 12

7 7 - 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالتممثالت 

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية - 05:06:29 05:06:29

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "لوكس راديو"إذاعة  مواكبة
 

 "لوكس راديو"في إذاعة توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب 
 

 



 
 

123 

 

 
مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

س راديو
لوك

" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 3 12 15 1:02:03 3:52:15 4:54:18
 الحكومة 0 1 1 0 0:00:58 0:00:58

4:55:16 
3:53:13 1:02:03 

16 
 المجموع 3 13

 النسب 19% 81% 21% 79%

  

  

 

 

 

ع حسب عدد المتدخلين والمتدخالتالتوزي  التوزيع حسب المدد الزمنية 

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "لوكس راديو"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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  لفرتة ل "لوكس راديو"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ لفترة االنتخابية ل "لوكس راديو"إذاعة مواكبة
 االنتخابية"(

االربامج حلقة من  12وضوع االنتخابات التشريعية يف ، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼب"لوكس راديو"تطرقت إذاعة 
حلقات منها.  سبع اغبوارية )دوف النشرات اإلخبارية(، وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية يف اغبوارية اإلخبارية

 ساعة. 05:06:29اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  69وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

 انظر مبياف ) "لوكس راديو"بدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية إلذاعة مراعاة م
 لوكس راديو"(""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
ث على اجملموعات الثالث اليت صنفت التوزيع الفعلي للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد الب احتساب أظهرت نتائج

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016لبصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات االتصاؿ السمعي ا
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  32,94فبا جعل حصتها الزمنية ترتفع بػ 82,94%أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

، فلم تستضف اػبدمة أي حزب %30( اليت ح ددت حصتها اؼبرجعية يف %0-أحزاب 9أما اجملموعة الثانية ) -
 منها؛

من اغبصة  ةنقط 2,94وىي نسبة أقل بػ 17,06%فقد حصلت على حزبا( 16بالنسبة للمجموعة الثالثة ) -
 . %20اؼبرجعية احملددة يف 

 

 التساوي بين أحزاب كل مجموعةمبدأ  - ب
 9، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"لوكس راديو"نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف خدمة كشفت 

(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل اجملموعة 33أحزاب )من أصل 
 الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 69

 "ديولوكس را"إذاعة المسجلة بخصوص مالحظات ال
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يالحظ أهنا مل ، شبانيةأحزاب من أصل سبعة  اليت استضافت منها اػبدمة: بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
 (01:39:30) 39%االرباد االشرتاكي للقوات الشعبية علىربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل حزب 

 24%حصل حزب العدالة والتنمية علىو .من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة

. فيما (00:43:00) %17، كما حصل حزب التجمع الوطين لألحرار على ذا اجملموعمن ى (00:59:50)
. كما حصل حزب (00:14:06) %6و( 00:20:09) %8تراوح ما حصلت عليو ثالثة أحزاب أخرى بٌن 

 ؛%1واحد على أقل من 
 ؛فإن الخدمة لم تستضف أي حزب منها: بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
: استضافت منها ىذه اػبدمة حزباف فقط، حيث حصل اغبزب االشرتاكي جملموعة الثالثةوبالنسبة ألحزاب ا -

، وحصل اغبزب من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة (00:37:35) %72اؼبوحد على 
 .(00:14:42) %28 اؼبغريب الليربايل على

  

 انظر جدوؿ " لوكس راديو"مة من قبل إذاعة المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية المقد(
 لوكس راديو"(""عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة 

(، وىو 16ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخالت من خالؿ الفرتة االنتخابية، ثالث "لوكس راديو"تناولت الكلمة يف إذاعة 
من إصبايل  (01:02:03) %21بلغ اغبجم الزمين ؼبداخالهتن نسبة و . شاركينمن مجموع الم% 19 نسبة ما يمثل

 تدخلن بصفتهن فبثالت ألحزاب سياسية.قد ، و مدد البث

حلقات من نشرات إخبارية أو  طبس فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف "لوكس راديو"إذاعة يسجل كذلك أف 
من ىذه  11ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف ، وتناولت %42 اؼبخصصة للفرتة االنتخابية أي بنسبة الربامج

 .من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية %92أي بنسبة اغبلقات أو النشرات 

  خالل الفترة االنتخابية  "لوكس راديو"مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج إذاعة 
ؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من ، بالتطر "لوكس راديو"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

حلقات من  سبع اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف
 .من برامج تلك الفترة التي بثتها ىذه الخدمة %58برامج الفرتة االنتخابية أي يف 

أو النشرات اإلخبارية حلقات من الربامج  طبس االحتياجات اػباصة يف ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي
 من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، ومل تعط ؽبم الكلمة يف أي واحد منها. %42بنسبة 
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 لوكس راديو"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين" 
. وبلغ عدد "لوكس راديو"ذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة مت تسجيل حضور اػبرباء واألسات

. وقد مت اغبرص على ضماف %83بنسبة حلقات من برامج ىذه الفرتة  10الربامج اليت استضافت ىذه الفئة 
 .حيادىم
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 "ميد راديو"إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات 33 8 41

32 8 24 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية الحجم 01:24:08 05:59:40 07:23:48

 

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "ميد راديو"إذاعة  مواكبة
 

 "ميد راديو"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

ميد راديو
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 2 24 26 0:09:20 6:36:44 6:46:04
 الحكومة 0 1 1 0 0:01:30 0:01:30

6:47:34 
6:38:14 0:09:20 

27 
 المجموع 2 25

 النسب 7% 93% 2% 98%

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  وزيعت
 

 "ميد راديو"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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  لفرتة االنتخابية"(ل "ميد راديو"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ لفترة االنتخابية ل "ميد راديو"مواكبة 
أو الربامج ات حلقمن  40، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "ميد راديو"تطرقت إذاعة 

وأعطيت الكلمة ، نشرة إخبارية 32اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من شباف  اإلخبارية، منهاالنشرات 
اليت حصلت عليها األحزاب  70لزمين اإلصبايل ؼبدد البثحلقة منها. وبلغ اغبجم ا 32لألحزاب السياسية يف 

 ساعة. 07:23:48السياسية ما ؾبموعو 

  انظر مبياف ) "ميد راديو"إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا
 ميد راديو"(""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 إلنصاف بين المجموعات الثالثمبدأ ا - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

عن  ةنقط 20,27بػا جعل حصتها الزمنية ترتفع فب 70,27%أحزاب( على  8) حصلت المجموعة األولى -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة يف  24,73وىي نسبة أقل بػ 5,27%وحصلت المجموعة الثانية على  -
 ؛30%

نقطة عن  4,46منية ترتفع بػا جعل حصتها الز فب 24,46%فقد حصلت على  أما بالنسبة للمجموعة الثالثة -
 .%20اغبصة اؼبرجعية احملددة يف

 

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
 21، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"ميد راديو"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

كل حزب داخل اجملموعة   (. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث الذي حصل عليو33حزبا )من أصل
 الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
 لمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو.تشمل مدة تناوؿ الك 70

 "ميد راديو"إذاعة  المسجلة بخصوصمالحظات ال
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حزب التجمع : يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية، فقد حصل بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
، وحزب من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة( 01:42:38) %33على الوطين لألحرار 

يف حٌن حصلت . (01:22:12) 26%وحزب األصالة واؼبعاصرة على  (01:32:37) %30لى االستقالؿ ع
 لكل منها؛ %2أحزاب أخرى على حوايل  طبسة

، يالحظ 9أحزاب من أصل  ستة "ميد راديو"، اليت استضافت منها إذاعة وبالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
أحزاب على مدد بث متقاربة تراوحت بٌن أهنا حصلت على مدد بث شبو متساوية، فقد حصلت طبسة 

 ؛ %5. يف اؼبقابل حصل حزب البيئة والتنمية اؼبستدامة على (00:04:08) %18و (00:04:46) 20%
، فيالحظ 16أحزاب من أصل  ، اليت استضافت منها ىذه اإلذاعة سبعةأما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة -

 %80إذ حصل حزب اؼبؤسبر الوطين االربادي لوحده على أهنا مل ربصل كذلك على مدد بث متساوية، 

 اؼبتبقية. % 20 ، وحصلت األحزاب الستة األخرى على(01:27:44)
 

  انظر اعبدوؿ أعاله ربت عنواف  "ميد راديو"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة(
 ميد راديو"("إذاعة  "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف

(، وىو ما ميثل 27ؾبموع اؼبتدخلٌن ) منمتدخلتٌن ، خالؿ الفرتة االنتخابية، "ميد راديو"تناولت الكلمة يف إذاعة 
من الحجم  2%واستقرت نسبة المدة الزمنية لمداخالتهن في حدود . من مجموع المشاركين 7% نسبة

تدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت لألحزاب السياسية. . ويالحظ أف صبيع اؼبالزمني اإلجمالي لمدد البث
 مل تتناوؿ قضايا النوع االجتماعي يف الربامج اؼبذكورة. "ميد راديو"إذاعة يسجل كذلك أف و 

   ميد راديو"مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة" 
ومشاركتهم يف  التي خصصتها للفترة االنتخابية قضايا الشبابلم تتناول ىذه الخدمة ضمن البرامج 

أي عنصر  ةفاستضقم باومل ت لموضوع فئة ذوي االحتياجات الخاصة تتطرق يسجل أنهالم االنتخابات، كما 
 من الفئة اؼبذكورة.

 ميد راديو"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين" 
بنسبة  "ميد راديو"ل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة مت تسجي

ومل يتم  %7بنسبة حلقات من برامج ىذه الفرتة ثالث  ضعيفة، حيث بلغ عدد الربامج اليت استضافت ىذه الفئة
 قط، ومت اغبرص على ضماف حيادىم.إعطاء الكلمة ؽبذه الفئة طيلة الفرتة االنتخابية إال لشخصيتٌن ف
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  خالل الفترة االنتخابية "ميد راديو"االختالالت التي تم رصدىا في إذاعة 
توجيو إنذارين اثنين لشركة  2016 أكتوبر 13 قر ر اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خالؿ اجتماع يـو

ؼبقتضيات القانونية إلخالؽبا با ،71ح"من برنامج "بكل وضو تين حلق"أوديوفزييل أنترناسيونال" بخصوص 
 . 16.33والتنظيمية دبا يف ذلك قرار اجمللس األعلى رقم 

، 2016غشت  25يـو اػبميس  حلقة خاصة "بكل وضوح"برنامج يف نفس توقيت  "ميد راديو"وقد بثت إذاعة 

 14هنا خص صت حلقة كما أبشكل حصري ألحد اؼبواضيع اليت استأثرت حينها باىتماـ الرأي العاـ.  أفردهتا 

 من نقس الربنامج النتقاد رأي عرب  عنو فاعل سياسي يف إطار استجواب صحايف. 2016شتنرب 
التعبًن عن تعددية تيارات الفكر اؼبقتضيات اؼبتعلقة بضماف التوازف و يف ىاتٌن اغبالتٌن ب  تلتـز اإلذاعةىذا ومل
وفق ألحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاؼ، وباغبرص على أف يكوف التعليق على الوقائع واوالرأي 

 ما تقتضيو اؼبسؤولية التحريرية والتحكم يف البث.
ت يف حلقة  إذ إفمل تلتـز دببدأ اغبياد، أهنا كما  ، 2016غشت  25يـو اػبميس الصحافية منشطة الربنامج عرب 

سبييز كاؼ بٌن عرض األحداث والتعليق  على آرائها الشخصية واستغلت موقعها للرتويج ألفكار منحازة دوف
عليها، خبصوص قضية ما زالت معروضة أماـ أنظار القضاء، ودوف أخذ مسافة أو ترؾ ؾباؿ للشك واالحتماؿ، 

 الرباءة.فبا جعل اؼبتعهد ـبال بالتزاماتو اؼبتعلقة باحرتاـ قرينة 

 

                                                           
 برنامج تفاعلي اجتماعي يستقبل مكاؼبات اؼبستمعٌن الذين يعرضوف مشاكلهم االجتماعية )أسرية وعائلية وعاطفية ...(. 71
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  "إف إممدينة "إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 لنشرات ا

 اإلخبارية
 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 

 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  29 6 35

8 4 4 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:06:31 02:31:22 02:37:53

 

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةإف إم" لمدينة  "إذاعة  مواكبة
 

 إف إم" مدينة "توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية الم

كونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
" 

مدينة 
إف إم "
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 4 6 10 0:42:54 1:39:51 2:22:45

2:22:45 
1:39:51 0:42:54 

10 
 موعالمج 4 6

 النسب 40% 60% 30% 70%

 

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 إف إم " مدينة  "عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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  لفرتة ل "إؼ إـمدينة "إذاعة مواكبة )انظر جدوؿ "االنتخابية  للفترة "إف إممدينة "إذاعة مواكبة
 االنتخابية"(

أو الربامج  من حلقات 35، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات يف "إؼ إـمدينة "تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم  29اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من  ستاإلخبارية، منها النشرات 

 .02:37:53ة ما ؾبموعو اليت حصلت عليها األحزاب السياسي 72الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

  انظر مبياف ) "إف إممدينة "إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا
 ("إؼ إـمدينة ""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت علي أظهرت نتائج احتساب التوزيع الف

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
السياسية يف اؼبتعلق بضماف التعددية  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

احملددة يف  نقطة عن اغبصة اؼبرجعية 23,23وىي نسبة مرتفعة بػ %73,23حصلت المجموعة األولى على  -
 ؛50%

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة يف  16,69وىي نسبة أقل بػ %13,31وحصلت المجموعة الثانية على  -
 ؛30%

 .%20نقطة عن اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 6,54وىي نسبة أقل بػ %13,46على  الثالثةوحصلت اجملموعة  -
 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب

 10، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"إؼ إـمدينة "ت األحزاب السياسية يف إذاعة كشفت نتائج رصد مداخال
(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل 33أحزاب سياسية )من أصل 

 اجملموعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

يالحظ أهنا مل ، شبانيةأحزاب من أصل ستة   استضافت منها اػبدمةاليت، بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من اغبجم الزمين  (00:34:58) %30ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 

 %29، متقاربا مع حزب االرباد الدستوري الذي حصل على ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 72

 إف إم "مدينة  "مالحظات متعلقة بإذاعة 
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واغبركة  (%17دد البث اليت حصل عليها كل من حزيب األصالة واؼبعاصرة )كما تقاربت م. (00:33:14)
 ؛%1وحزب االرباد االشرتاكي أقل من  %8(. يف حٌن ناؿ حزب االستقالؿ %16الشعبية )

، يالحظ أهنا مل حزابأ تسعة من أصل ، اليت استضافت اػبدمة حزبٌن منهاوبالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
، بينما استفاد 00:11:53على حزب جبهة القوى الدميقراطية متساوية. فقد حصل  ربصل على مدد بث

 ؛00:09:08حزب التجديد واإلنصاؼ من 
، فاؼبالحظ أهنا مل ربصل حزب 16من أصل ، اليت استضافت اػبدمة حزبٌن منها أما أحزاب اجملموعة الثالثة -

حزب بينما ناؿ ، 00:13:03 ىشرتاكي علحزب الطليعة الدميقراطي االعلى مدد بث متساوية. فقد حصل 
 . 00:08:12اؼبؤسبر الوطين االربادي 

 

  انظر اعبدوؿ أعاله ربت  "إف إممدينة "المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية في إذاعة(
 "(إؼ إـمدينة "عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة 

(، 10ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخالت من أربع، خالؿ الفرتة االنتخابية، "إؼ إـمدينة "مة يف إذاعة تناولت الكل
 %30نسبة المدة الزمنية لمداخالتهن في حدود واستقرت . من مجموع المشاركين %40يمثل نسبة وىو ما 

صفتهن فبثالت . ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بمن الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث
 لألحزاب السياسية. 

أو ، فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف ثالث حلقات من الربامج "إؼ إـمدينة "إذاعة يسجل كذلك، أف 
وتناولت ىذه  ،من اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث %9اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل النشرات اإلخبارية 

من ؾبموع برامج الفرتة  %17أي بنسبة اغبلقات أو النشرات من ىذه يف ست اػبدمة قضايا النوع االجتماعي 
 االنتخابية.

  إف إممدينة "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة"  
العمرية من ، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة "إؼ إـمدينة "سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

نشرات أربع اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 .%11ما يعادل وحلقات من برامج الفرتة االنتخابية أي 

 ،%9حلقات من ىذه الربامج بنسبة ثالث ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف 
  .فقطبرنامج واحد يف يت ؽبم الكلمة وأعط



 
 

139 

  "إف إممدينة "في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين
مدينة "لم يتم تسجيل حضور فئة الخبراء واألساتذة الجامعيين في برامج الفترة االنتخابية التي بثتها إذاعة 

 ."إف إم
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 "لبيضاءراديو بلوس الدار ا"إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات

 اإلخبارية 
 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 

 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  16 70 86

52 50 2 
 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:00:44 21:19:10 21:19:54

 

 

 

 

 

 ة االنتخابيةلفتر ل "راديو بلوس الدار البيضاء"إذاعة  مواكبة
 

 "راديو بلوس الدار البيضاء"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

راديو بلوس الدار البيضاء
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 حزاب السياسيةاأل 15 47 62 3:49:45 13:31:22 17:21:07
 الحكومة 0 1 1 0 0:02:13 0:02:13

17:23:20 
13:33:35 3:49:45 

63 
 المجموع 15 48

 النسب 24% 76% 22% 78%

 

 

  

 

 

 
 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "راديو بلوس الدار البيضاء"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
 



 
 

143 

 

 

  راديو بلوس "إذاعة مواكبة انظر مبياف ") لفترة االنتخابيةل "لوس الدار البيضاءراديو ب"إذاعة مواكبة
 "(للفرتة االنتخابية "الدار البيضاء

من  86، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "راديو بلوس الدار البيضاء"تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية.  16اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةلقة من ح 70اإلخبارية، منها حلقات الربامج أو النشرات 

نشرتٌن إخباريتٌن.  اغبوارية ويف االربامج اغبوارية اإلخباريةمن  حلقة 50وأعطيت الكلمة لألحزاب السياسية يف 
 ساعة. 21:19:54اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  73وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

  راديو بلوس الدار البيضاء"إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا" 
 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ

للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 
قرار اجمللس األعلى من  9التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة إليها األحزاب السياسية، عدـ 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

بث الفعلية ونسب مدد ال، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  5,67بػ ترتفع فبا جعل حصتها الزمنية %55,67أحزاب( على  8المجموعة األولى ) حصلت -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية  13,04بػوىي نسبة أقل  %16,96على أحزاب(  9وحصلت المجموعة الثانية ) -
 ؛%30احملددة يف 

نقطة  7,37با ترتفعما جعل حصتها الزمنية م% 27,37على أحزاب(  16) كما حصلت المجموعة الثالثة -
 .%20عن اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
أف ىذه اػبدمة أعطت  "و بلوس الدار البيضاءرادي"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل 33حزبا )من أصل  28الكلمة لػ
 اجملموعة الواحدة، إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
 حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل 73

 "راديو بلوس الدار البيضاء"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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اوية. فقد حصل حزب االرباد : يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متسبالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
وحصل حزب  .من ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة (03:35:30)% 30االشرتاكي على 

. فيما حصلت ستة أحزاب على مدد بث تراوحت بٌن (01:58:23)% 17التقدـ واالشرتاكية على حوايل 
 ؛  (00:33:24)% 5و (01:36:48)% 14

، يالحظ أهنا مل تسعةأحزاب من أصل شبانية  ، اليت استضافت منها اػبدمةموعة الثانيةبالنسبة ألحزاب اجمل -
من ؾبموع  (00:49:54)% 23على البيئة والتنمية اؼبستدامة  حزبربصل على مدد بث متساوية، إذ حصل 

. (00:41:28)% 19وحصل حزب التجديد واإلنصاؼ على  .اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة

كما حصل ، (00:17:04)% 8و (00:31:15)% 14فيما تراوحت اؼبدد اليت حصلت عليها طبسة أحزاب بٌن 
 ؛ %1 حزب واحد على

(، فيالحظ أهنا مل 16حزبا )من أصل  12، اليت استضافت منها اػبدمة جملموعة الثالثةاأما بالنسبة ألحزاب  -
من  (01:07:17)% 19الدميقراطي على  ربصل كذلك على مدد بث متساوية؛ فقد حصل حزب اجملتمع

وتراوحت اؼبدد اليت حصلت عليها سبعة أحزاب بٌن  .ؾبموع اؼبدد الزمنية اليت حصلت عليها ىذه اجملموعة
 %3كما حصلت أربعة أحزاب على مدد بث تراوحت نسبتها بٌن   .(00:23:57)% 7و (00:49:14)% 14

 . (00:07:27)% 2و (00:11:39)
 

 انظر اعبدوؿ  "راديو بلوس الدار البيضاء"ئية في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة المشاركة النسا(
راديو بلوس "أعاله ربت عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة 

 الدار البيضاء"(
ؾبموع اؼبتدخلٌن  متدخلة من 15 خالؿ الفرتة االنتخابية "راديو بلوس الدار البيضاء"تناولت الكلمة يف إذاعة 

في حدود واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن . من مجموع المشاركين %24وىو ما يمثل نسبة  (،63)
. ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت من الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث 22%

 ألحزاب سياسية.

الربامج  من حلقات 20فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف  "بلوس الدار البيضاء راديو"ف إذاعة يسجل كذلك أ
وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع . % 23اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل نسبة أو النشرات اإلخبارية 

 .ةمن ؾبموع برامج الفرتة االنتخابي %26أي بنسبة اغبلقات أو النشرات من ىذه  22االجتماعي يف 

  راديو بلوس الدار "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة
راديو ")انظر جدوؿ "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة  "البيضاء

 بلوس الدار البيضاء"(
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، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة "لبيضاءراديو بلوس الدار ا"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 
نشرة  22العمرية من اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 

 .من برامج الفترة االنتخابية التي بثتها ىذه الخدمة %26أي في وحلقة من برامج الفرتة االنتخابية، 
. أو النشرات اإلخبارية الربامجمن حلقات أربع  ؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يفومت التطر 

 وأعطيت ؽبم الكلمة يف حلقتٌن.

 راديو بلوس الدار البيضاء"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة  مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين" 
راديو بلوس الدار "يٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامع

أي  أو نشراتحلقات  سبع اليت استضافت ىذه الفئةأو النشرات اإلخبارية الربامج حلقات . وبلغ عدد "البيضاء
 .%8بنسبة 
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 "راديو بلوس أكادير"إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 ةاإلخباري

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  28 24 52

20 20 - 
 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 زمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسيةالحجم ال - 32:31:23 32:31:23

 

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "راديو بلوس أكادير"إذاعة  مواكبة
 

 "راديو بلوس أكادير"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حس

ب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

راديو بلوس أكادير
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 1 32 33 00:09:24 30:51:29 30:59:47
 الحكومة 0 1 1 0 00:01:06 00:01:06

31:00:53 
30:51:29 00:09:24 

34 
 المجموع 1 33

 النسب 3% 97% 1% 99%

 

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "راديو بلوس أكادير"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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  ديرراديو بلوس أكا"إذاعة مواكبة "انظر جدوؿ  (لفترة االنتخابيةل "راديو بلوس أكادير"إذاعة مواكبة" 
 لفرتة االنتخابية"(ل

من حلقات  52خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف  "راديو بلوس أكادير"تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة  28اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةمن  24اإلخبارية، منها أو النشرات الربامج 

اغبوارية )دوف النشرات(. وبلغ اغبجم الزمين  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  20لألحزاب السياسية يف 
 ساعة.  32:31:23اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  74اإلصبايل ؼبدد البث

  راديو بلوس أكادير"إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا"  
 بين المجموعات الثالثمبدأ اإلنصاف  - أ

للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت أظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 
قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21صادر بتاريخ ال ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  0,19جعل حصتها الزمنية ترتفع بػ فبا% 50,19اب( على أحز  8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 03,63وىي نسبة أقل بػ% 26,37أحزاب( على  9وحصلت المجموعة الثانية ) -
 ؛%30احملددة يف 

عن  03,44نية ترتفع بػما جعل حصتها الزم %23,44على حزب(  16)حصلت المجموعة الثالثة كما  -
 .%20اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة  "راديو بلوس أكادير"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

ل عليها كل حزب داخل وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حص(. 33لػعشرين حزبا )من أصل 
 اجملموعة الواحدة، إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 74

 "راديو بلوس أكادير"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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: يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصلت ستة أحزاب بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
حزب التقدـ واالشرتاكية، حزب االستقالؿ، االرباد االشرتاكي، التجمع الوطين )حزب العدالة والتنمية، 
 على أكثر من ساعتٌن. فيما حصل حزباف على أكثر من ساعة ونصف؛ (لألحرار واألصالة واؼبعاصرة

اليت  تسعةأحزاب من أصل ستة  "راديو بلوس أكادير"إذاعة استضافت : بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -
ة أحزاب على يالحظ أهنا مل ربصل على مدة بث متساوية، إذ حصلت طبستتشكل منها ىذه اجملموعة. و 

حزب البيئة والتنمية( وساعة وواحد وعشرين دقيقة )حزب اغبركة مدد ترتاوح بٌن ساعة وطبسٌن دقيقة )
 ؛ فيما مل تتجاوز حصة حزب الوحدة والدميقراطية ست دقائق؛الدميقراطية االجتماعية(

يالحظ أف مدد البث . و 16أحزاب من أصل  ستة ىذه اػبدمةاستضافت : بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة -
( 01:57:22)% 27اليت حصلت عليها ىذه األحزاب غًن متساوية، فاغبزب االشرتاكي اؼبوحد حصل على 

من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة. كما حصلت أربعة أحزاب على نسب تراوحت بٌن 
 .(00:33:16)% 8( و01:17:36)% 18

 

 انظر جدوؿ "عدد  "راديو بلوس أكادير"فترة االنتخابية إلذاعة المشاركة النسائية في برامج ال(
 ("راديو بلوس أكادير"اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة 

 منفبثلة غبزب سياسي،  بصفتهايف راديو بلوس أكادير، متدخلة واحدة، تناولت الكلمة خالؿ الفرتة االنتخابية 

 .(34ؾبموع اؼبتدخلٌن )

وتناولت ىذه . من مجموع برامج الفترة االنتخابية% 8يمثل دبا برامج  أربعةيف ومت فسح اجملاؿ للنساء للحديث 
ىذه من ؾبموع  %13أي بنسبة  أو النشرات اإلخبارية ربامجحلقات من السبع  يف اػبدمة قضايا النوع االجتماعي

 .ربامجال

 راديو بلوس "رامج الفترة االنتخابية إلذاعة مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في ب
  "أكادير

بالتطرؽ ؼبواضيع هتم ىذه الفئة العمرية من اؼبواطنٌن  "راديو بلوس أكادير"إذاعة سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف 
نشرة وحلقة من برامج  13 يفتلك القضايا ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار 

 .منها %25فرتة االنتخابية أي بنسبة ال

أو النشرات اإلخبارية الربامج من حلقات شبانية  ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف
 .، وأعطيت ؽبم الكلمة يف برناؾبٌن%15بنسبة 
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 و بلوس أكاديررادي"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة الخبراء واألساتذة الجامعيين  مشاركة"  
. "راديو بلوس أكادير"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت قدمتها إذاعة 

 .وقد مت اغبرص على ضماف حيادىم، وبلغ عدد اغبلقات اليت استضافت ىذه الفئة أربع حلقات
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  "راديو بلوس مراكش"إذاعة 
 

 

 

 

 حلقات  المجموع
 لبرامج الحواريةا

 النشرات
 اإلخبارية 

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات 35 18 53

10 7 3 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ةممثالت وممثلي األحزاب السياسي

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:05:40 08:11:31 08:17:11

 

 

 

 

 
 

 "راديو بلوس مراكش"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
 

 

 لفترة االنتخابيةل "راديو بلوس مراكش"إذاعة  مواكبة
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

ش
راديو بلوس مراك

" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 0 18 18 0 7:44:00 7:44:00

7:44:00 
7:44:00 0 

18 
 المجموع 0 18

 النسب 0% 100% 0% 100%

  

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "راديو بلوس مراكش"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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  لفرتة ل "راديو بلوس مراكش"مواكبة ")انظر جدوؿ لفترة االنتخابية ل "راديو بلوس مراكش"إذاعة مواكبة
 بية"(االنتخا

من حلقات  53، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "راديو بلوس مراكش"تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وأعطيت  35اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  18اإلخبارية منها أو النشرات الربامج 

نشرات إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد  وثالثحوارية ؾبالت  سبعالكلمة لألحزاب السياسية يف 
 .ساعة 08:17:11اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  75البث

  راديو بلوس مراكش"إلذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية" 
 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ

للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت يع الفعلي أظهرت نتائج احتساب التوز 
قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

عددية السياسية يف اؼبتعلق بضماف الت ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

عن ة نقط 7,17ػا جعل حصتها الزمنية مرتفعة بفب %57,17أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

عن اغبصة اؼبرجعية  ةنقط 9,29وىي نسبة أقل بػ %20,71أحزاب( على  9وحصلت المجموعة الثانية ) -
 ؛%30احملددة يف 

نقطة عن  2,12ما جيعل حصتها الزمنية ترتفع بػ %22,12حزبا( على  16حصلت المجموعة الثالثة )كما  -
 .%20ددة يف اغبصة اؼبرجعية احمل

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
، أف ىذه األخًنة أعطت "راديو بلوس مراكش"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل 33 حزبا )من أصل 20الكلمة لػ
 :نية إبداء اؼبالحظات التاليةاجملموعة الواحدة، إمكا

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 75

 "راديو بلوس مراكش"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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: يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. غًن أف ىناؾ تقاربا فيما بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من اغبجم الزمين ( 00:48:00)% 17حصلت عليو طبسة أحزاب، إذ حصل حزب التقدـ واالشرتاكية على 

االرباد لت عليو أحزاب االستقالؿ واألصالة واؼبعاصرة و وح ما حصوترا ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة.
 (. فيما تراوحت مدد بث حزبٌن بٌن00:39:58)% 14و (00:46:21)% 16الدستوري واالرباد االشرتاكي بٌن 

 ؛%1(. وحصل حزب واحد على أقل من 00:28:34) %10و (00:35:52)% 13
أحزاب من أصل تسعة اليت تتكوف منها ىذه سبعة  مةاستضافت ىذه اػبد: وبالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل حزب اغبركة الدميقراطية االجتماعية اجملموعة، و 
من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة. وتراوح ما حصلت عليو ثالثة ( 00:25:33)% 25 على

 (00:08:44)% 8. فيما حصل حزب واحد على (00:17:17)% 17و (00:24:03)% 23 أحزاب بٌن
 ؛(00:02:32)% 3واستقرت مدد بث حزبٌن يف حدود 

أحزاب من  طبسة ،"راديو بلوس مراكش"إذاعة منها  استضافتفقد  أما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة: -
ب االشرتاكي اؼبوحد على إذ حصل اغبز  ،ويالحظ كذلك أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. 16أصل 

كما ناؿ . (00:20:52)% 19( و00:23:40)% 22، وتراوح ما حصل عليو حزباف بٌن (00:37:11)% 34
 . (00:14:00)% 13حزباف من نفس اجملموعة نسبة 

 

 ربت  )انظر اعبدوؿ أعاله "مراكش بلوس راديو"إلذاعة  المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية
 راديو بلوس مراكش"("د اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع االجتماعي يف إذاعة عنواف "عد

راديو بلوس "للنساء من فبثالت األحزاب السياسية بربامج الفرتة االنتخابية يف إذاعة  إعطاء الكلمةمل يتم تسجيل 
 . "مراكش

، من غًن اؼبنتميات الت صبعويات()مواطنات أو فاع نساءذه اػبدمة فسحت اجملاؿ الستضافة ىأف  جلوي س
نسبة الربامج اؼبخصصة للفرتة االنتخابية دبا ميثل من النشرات اإلخبارية أو حلقات  تسع يف لألحزاب السياسية،

أي  منها سبع وتناولت ىذه اػبدمة قضايا النوع االجتماعي يف. الحلقات أو النشراتمن مجموع ىذه  17%
 .جربامىذه المن ؾبموع  %13بنسبة 

  راديو بلوس "إلذاعة مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية
 "مراكش

بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية  مراكش"راديو بلوس "سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 
برامج أي شبانية مت استحضار تلك القضايا يف  من اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث

 من برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها ىذه اػبدمة. %15يف 
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من مجموع برامج  %13بنسبة برامج أي  سبع ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف
 . ومل تعط ؽبم الكلمة يف أي منها. الفترة االنتخابية

 راديو بلوس مراكش"إلذاعة في برامج الفترة االنتخابية  خبراء واألساتذة الجامعيينمشاركة ال" 
. "راديو بلوس مراكش"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة 

من ؾبموع ىذه  %9بنسبة أي  طبسة اليت استضافت ىذه الفئةأو النشرات اإلخبارية الربامج حلقات وبلغ عدد 
 الربامج. وقد مت اغبرص على ضماف حيادىم. 
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 "راديو بلوس فاس"إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 التي تناولت موضوع االنتخاباتعدد النشرات وحلقات البرامج  12 12 24

10 10 - 
عدد النشرات وحلقات البرامج التي تضمنت مداخالت 

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية - 05:18:59 05:18:59

 

 

 

 

 

 لفترة االنتخابيةل "راديو بلوس فاس"إذاعة  مواكبة
 

 "راديو بلوس فاس"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
 

 



 
 

159 

 

 

 
مدد البث حسب األحزاب السي

اسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

راديو بلوس فاس
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 5 10 15 1:13:46 3:23:22 4:37:08

4:37:08 
3:23:22 1:13:46 

15 
 المجموع 5 10

 النسب 33% 67% 27% 73%

 

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "راديو بلوس فاس"عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة 
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 راديو بلوس فاس"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "راديو بلوس فاس" إذاعة مواكبة" 
 لفرتة االنتخابية"(ل

من حلقات  24 ، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يفإذاعة "راديو بلوس فاس"تطرقت 
نشرة إخبارية. وأعطيت  12اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  12اإلخبارية منها أو النشرات الربامج 

اغبوارية، دوف النشرات. وبلغ اغبجم  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقات من  10الكلمة لألحزاب السياسية يف 
 .05:18:59اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو  76الزمين اإلصبايل ؼبدد البث

   انظر ) "راديو بلوس فاس"إذاعة اعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لامر
 راديو بلوس فاس"("مبياف "مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
صبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت للحجم الزمين اإلأظهرت نتائج احتساب التوزيع الفعلي 

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016التصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة خدمات ا
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  20,32ا جعل حصتها الزمنية ترتفع بػفب% 70,32على  (أحزاب 8) حصلت المجموعة األولى -
 ؛%50عية احملددة يف اغبصة اؼبرج

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية  09,80وىي نسبة أقل بػ %20,20على( أحزاب 9)وحصلت المجموعة الثانية  -
 ؛%30احملددة يف 

نقطة عن اغبصة اؼبرجعية 10,52وىي نسبة أقل بػ %9,48على (حزبا 16)كما حصلت المجموعة الثالثة  -
 .%20احملددة يف 

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 76

 "راديو بلوس فاس"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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 موعةمبدأ التساوي بين أحزاب كل مج - ب
، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة "راديو بلوس فاس"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل 33أحزاب )من أصل  تسعةل
 اجملموعة الواحدة، إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:

أحزاب من ىذه اجملموعة من أصل  ستة "راديو بلوس فاس"استضافت إذاعة  اب اجملموعة األوىل:بالنسبة ألحز  -
 %21حصل حزب االستقالل على يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد شبانية أحزاب. و 

 %13و (00:41:26) %18وتراوح ما حصلت عليو األحزاب اػبمسة األخرى ما بٌن  (،00:46:02)

 (؛00:28:25)
أحزاب، حيث  تسعة استضافت ىذه اػبدمة حزبٌن اثنٌن فقط من أصل وبالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية: -

حزب جبهة القوى حصل بينما ( 00:35:06) 54%اغبركة الدميقراطية االجتماعية على حصل حزب 
 ؛(00:29:21) %46على  الدميقراطية

حزبا واحدا من ىذه اجملموعة  "راديو بلوس فاس"إذاعة استضافت  أما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة: -
 )حزب الدميقراطيٌن اعبدد( وحصل على مدة بث ذباوزت ثالثٌن دقيقة.

 

 انظر اعبدوؿ أعاله ربت  "راديو بلوس فاسئية في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة "المشاركة النسا(
 راديو بلوس فاس"("جتماعي يف إذاعة عنواف "عدد اؼبتدخالت ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع اال

فبثالت ألحزاب سياسية  متدخالت طبسخالؿ الفرتة االنتخابية،  "راديو بلوس فاس"تناولت الكلمة يف إذاعة 
وبلغت نسبة اؼبدة الزمنية  .من مجموع المشاركين %33 نسبة ثلوىو ما مي(، 15ؾبموع اؼبتدخلٌن ) من

. ويالحظ أف صبيع اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن صبايل ؼبدد البثمن اغبجم الزمين اإل %27ؼبداخالهتن 
 فبثالت لألحزاب السياسية. 

من النشرات اإلخبارية أو  تسع فسحت اجملاؿ الستضافة النساء يف، "راديو بلوس فاس"يسجل كذلك، أف إذاعة 
 .منها سبع وع االجتماعي يفوتناولت ىذه اػبدمة قضايا النالربامج اؼبخصصة للفرتة االنتخابية. حلقات 

  راديو بلوس فاس"إلذاعة مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية"  
، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشرة ىذه الفئة العمرية من "راديو بلوس فاس"سبيز االىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة 

نشرات  األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف ستاؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج 
 وحلقات من برامج الفرتة االنتخابية.
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، أو النشرات اإلخبارية الربامجمن حلقات  ومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة، يف ثالث
 ومل تعط ؽبم الكلمة يف أي منها. 

 راديو بلوس فاس"إلذاعة في برامج الفترة االنتخابية  امعيينمشاركة الخبراء واألساتذة الج" 
. وبلغ "راديو بلوس فاس"مت تسجيل حضور اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها إذاعة 

 حيادىم.حلقات من برامج ىذه الفرتة. وقد مت اغبرص على ضماف  ثالث عدد الربامج اليت استضافت ىذه الفئة
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  "إف إمكازا "إذاعة 
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات  58 57 115

29 16 13 
لبرامج التي تضمنت مداخالتممثالت عدد النشرات وحلقات ا

 وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:28:05 14:44:43 15:12:48

 

 

 

 

 

 

 النتخابيةلفترة ا"كازا إف.إم." لإذاعة  مواكبة
 

 "كازا إف.إم."توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 

"كازا إف.إم." 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 األحزاب السياسية 5 30 35 2:24:06 10:30:22 12:54:28
 الحكومة 0 2 2 0 0:03:20 0:03:20
 المنظمات النقابية 0 2 2 0 0:01:07 0:01:07

12:58:55 
10:34:49 2:24:06 

39 
 المجموع 5 34

  النسب 13% 87% 19% 81%

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 

 بين الرجال والنساء تناول الكلمة دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "كازا إف.إم."إذاعة  عدد المتدخلين ومدد تناول الكلمة في
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  لفرتة ل "إؼ إـكازا "إذاعة مواكبة )أنظر جدوؿ "لفترة االنتخابية ل "إف إمكازا "إذاعة مواكبة
 االنتخابية"(

الربامج من حلقات  115، خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف "إؼ إـكازا "تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وأعطيت الكلمة  58اغبوارية و االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  57اإلخبارية، منها نشرات أو ال

نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  13اغبوارية ويف  االربامج اغبوارية اإلخباريةحلقة من  16لألحزاب السياسية يف 
 .15:12:48ياسية ما ؾبموعو اليت حصلت عليها األحزاب الس 77اإلصبايل ؼبدد البث

  انظر مبياف ) "إف إمكازا "مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية إلذاعة
 "(إؼ إـكازا ""مدد البث حسب األحزاب السياسية اؼبكونة للمجموعات الثالث يف إذاعة 

 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ
للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت علي أظهرت نتائج احتساب التوزيع الف

قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
السياسية يف اؼبتعلق بضماف التعددية  ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 

ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

نقطة عن  7,93بػ ا جيعل حصتها الزمنية ترتفعفب %57,93أحزاب( على  8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛%50اغبصة اؼبرجعية احملددة يف 

عن الحصة  ةنقط 12,29وىي نسبة أقل با% 17,71على أحزاب(  9)المجموعة الثانية  وحصلت -
 ؛%30احملددة يف  المرجعية

نقطة  4,36با ما جعل حصتها الزمنية ترتفعم% 24,36على حزبا(  16كما حصلت المجموعة الثالثة ) -
 .%20يف احملددة  عن الحصة المرجعية

                                                           
 ن قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو.تشمل مدة تناوؿ الكلمة م 77

 ."إم.كازا إف"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
 23، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة لػ"إؼ إـكازا "كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب 33من األحزاب السياسية )من أصل 
 إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية: داخل اجملموعة الواحدة،

: يالحظ أهنا مل ربصل على مدد بث متساوية، فقد حصل حزب االستقالؿ بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة. وتقاربت مدد بث حزب ( 01:14:55)% 26على 

(. فيما تراوح ما حصلت 01:56:31%؛ 22رباد االشرتاكي )( وحزب اال02:00:03%؛ 23األصالة واؼبعاصرة )
 . (00:22:37)% 4و( 00:41:57) %8عليو طبسة أحزاب أخرى بٌن 

تتكوف منها  تسعة أحزاب من أصلسبعة  ،"إؼ إـكازا "إذاعة استضافت : بالنسبةألحزاب اجملموعة الثانية  -
متساوية. فقد حصل حزب اغبركة  يالحظ أف ىذه األحزاب مل ربصل على مدد بث. و ىذه اجملموعة

 من اغبجم الزمين ؼبدد البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، مقابل( 00:30:13)% 19 الدميقراطية االجتماعية على
. فيما زب اليسار األخضر اؼبغريب( غب00:26:17%؛ 16و)زب البيئة والتنمية اؼبستدامة غب (00:27:14%؛ 17)

 ؛(00:17:28)% 11و( 00:21:02) %13نسب تراوحت بٌن  حصلت األحزاب األربعة اؼبتبقية على
ويالحظ . 16أحزاب من أصل شبانية  ىذه اػبدمةاستضافت منها : فقد أما بالنسبة ألحزاب جملموعة الثالثة -

% 42أف ىذه األحزاب مل ربصل على مدد بث متساوية. فقد حصل اغبزب االشرتاكي اؼبوحد على 

البث اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة، وحصل حزب الشورى واالستقالؿ على  من اغبجم الزمين ؼبدد (01:32:47)
% 8و( 00:22:48) %12. كما حصلت ستة أحزاب اؼبتبقية على نسب تراوحت بٌن (00:28:53)% 13

 .%1من (. فيما حصل حزب واحد )النهضة والفضيلة( على أقل 00:18:03)
  

 انظر جدوؿ "عدد اؼبتدخالت  "إف إمكازا "عة لفترة االنتخابية إلذاالمشاركة النسائية في برامج ا(
 "(إؼ إـع االجتماعي يف إذاعة كازا ومدد تناوؿ الكلمة حسب النو 

(، وىو 39ؾبموع اؼبتدخلٌن ) متدخالت من طبس، خالؿ الفرتة االنتخابية "إؼ إـكازا "تناولت الكلمة يف إذاعة 
( من 02:24:06)% 19نية لمداخالتهن نسبة وبلغت المدة الزم. من مجموع المشاركين %13نسبة ما ميثل 

. ويالحظ أف صبيع النساء اؼبتدخالت تناولن الكلمة بصفتهن فبثالت ألحزاب اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث
 سياسية. 

من النشرات اإلخبارية أو حلقات  17يف  فسحت اجملاؿ الستضافة النساء، "إؼ إـكازا "يسجل كذلك أف إذاعة 
. وتناولت ىذه اػبدمة الحلقات والنشراتمن مجموع ىذه  %15بما يمثل صصة للفرتة االنتخابية الربامج اؼبخ

 . حلقاتالنشرات و ىذه المن مجموع  %19بنسبة أي  منها 22قضايا النوع االجتماعي يف 
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  إف إمكازا "مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة"  
، بالتطرؽ ؼبواضيع هتم بشكل مباشر ىذه الفئة العمرية من "إؼ إـكازا "ىتماـ بفئة الشباب يف إذاعة سبيز اال

نشرة وحلقة من  19اؼبواطنٌن ودورىا ومكانتها يف برامج األحزاب السياسية، حبيث مت استحضار تلك القضايا يف 
 .بية التي بثتها ىذه الخدمةمن برامج الفترة االنتخا %17، أي بنسبة برامج الفرتة االنتخابية

أو النشرات اإلخبارية الربامج من حلقات  شبانيةومت التطرؽ إىل القضايا اؼبتعلقة بذوي االحتياجات اػباصة يف 
 .%5 منها أي بنسبة ستمن ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية، وأعطيت ؽبم الكلمة يف  %7بنسبة 

   إف إمكازا "امج الفترة االنتخابية إلذاعة في بر مشاركة الخبراء واألساتذة الجامعيين" 
وبلغ  "إؼ إـكازا "إذاعة  يف برامج الفرتة االنتخابية اليت بثتها تم تسجيل حضور الخبراء واألساتذة الجامعيين

وقد مت اغبرص  .%15بنسبة أو النشرات اإلخبارية ربامج من حلقات ال 17عدد الربامج اليت استضافت ىذه الفئة، 
  .حيادىمعلى ضماف 



 
 

170 

 "كاب راديو" إذاعة
 

 

 

 المجموع
 حلقات 

 البرامج الحوارية
 النشرات 
 اإلخبارية

 عدد النشرات اإلخبارية وحلقات البرامج الحوارية 
 ومدد بث األحزاب السياسية

 عدد النشرات وحلقات البرامج التي تناولت موضوع االنتخابات 53 20 73

16 15 1 
ج التي تضمنت مداخالت عدد النشرات وحلقات البرام

 ممثالت وممثلي األحزاب السياسية

 الحجم الزمني اإلجمالي لمدد البث لفائدة األحزاب السياسية 00:00:48 06:02:05 06:02:53

 

 

 

 

 

 
 

 لفترة االنتخابيةل "كاب راديو"إذاعة  مواكبة
 

 "كاب راديو"توزيع مدد البث بين المجموعات الثالث لألحزاب في إذاعة 
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مدد البث حسب األحزاب السياسية المكونة للمجموعات الثالث في إذاعة 
"

كاب راديو
" 
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 الفاعلون عدد المتدخلين الحجم الزمني للمداخالت
  إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع
 األحزاب السياسية 2 17 19 0:10:48 4:38:08 4:48:56
 الحكومة 0 1 1 0 0:01:28 0:01:28

4:50:24 
4:39:36 0:10:48 

20 
 المجموع 2 18

 النسب 10% 90% 4% 96%

  

 

 

 

 التوزيع حسب المدد الزمنية التوزيع حسب عدد المتدخلين والمتدخالت

  

 

 

 

 

 

 بين الرجال والنساءتناول الكلمة  دمدعدد المتدخلين و  توزيع
 

 "كاب راديو"المتدخلين ومدد تناول الكلمة في إذاعة  عدد
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  لفرتة ل "كاب راديو"إذاعة مواكبة ")انظر جدوؿ االنتخابية  للفترة "كاب راديو"إذاعة اكبة مو
 االنتخابية"(

الربامج من حلقات  73خالؿ الفرتة االنتخابية، ؼبوضوع االنتخابات التشريعية يف  "كاب راديو"تطرقت إذاعة 
نشرة إخبارية. وبلغ اغبجم الزمين  53اغبوارية و اريةاالربامج اغبوارية اإلخبحلقة من  20والنشرات اإلخبارية، منها 

 . 06:02:53اليت حصلت عليها األحزاب السياسية ما ؾبموعو 78اإلصبايل ؼبدد البث

  كاب راديو"إذاعة مراعاة مبدأي اإلنصاف والتساوي في ولوج األحزاب السياسية لا" 
 مبدأ اإلنصاف بين المجموعات الثالث - أ

للحجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث على اجملموعات الثالث اليت صنفت زيع الفعلي أظهرت نتائج احتساب التو 
قرار اجمللس األعلى من  9إليها األحزاب السياسية، عدـ التطابق بٌن النسب اؼبرجعية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

تعددية السياسية يف اؼبتعلق بضماف ال ،2016يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16لالتصاؿ السمعي البصري رقم 
ونسب مدد البث الفعلية ، 2016خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 

 اليت حصلت عليها كل ؾبموعة، حبيث سجلت اؼبقارنة بينهما اؼبالحظات التالية:

قطة عن اغبصة ن 29,26بػ ا جعل حصتها ترتفعفب 79,26%على  أحزاب( 8حصلت المجموعة األولى ) -
 ؛%50اؼبرجعية احملددة يف 

 ة أي حزبفلم تتم استضاف، %30أحزاب( واليت حددت حصصها اؼبرجعية يف  9) أما المجموعة الثانية -
 خالؿ الفرتة االنتخابية؛ "كاب راديو"يف إذاعة منها 

اؼبرجعية  ا جعل حصتها الزمنية ترتفع عن اغبصةفب 20,74%حزبا( على  16حصلت المجموعة الثالثة )و  -
 .نقطة0,74بػ (20%)

 مبدأ التساوي بين أحزاب كل مجموعة - ب
 يت، أف ىذه األخًنة أعطت الكلمة الثن"كاب راديو"كشفت نتائج رصد مداخالت األحزاب السياسية يف إذاعة 

حزب(. وتتيح اؼبقارنة بٌن اغبجم الزمين ؼبدد البث اليت حصل عليها كل حزب داخل  33عشر حزبا )من أصل 
 موعة الواحدة إمكانية إبداء اؼبالحظات التالية:اجمل

                                                           
 تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل كل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عنو. 78

 "كاب راديو"مالحظات متعلقة بإذاعة 
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لم ، من أصل شبانية أحزاب سياسية اليت تتشكل منها ىذه اجملموعة، بالنسبة ألحزاب اجملموعة األوىل -
. كما يالحظ أف مدد البث اليت حصلت عليها حزب الحركة الشعبية "كاب راديو"تستضف إذاعة 

مدد  تقارب يف. وىناؾ (00:59:02) %21عدالة والتنمية على حصل حزب الاألحزاب، غًن متساوية. فقد 
، فيما حصل (00:44:36) %16و (00:54:23) %19البث اليت حصلت عليها أربعة أحزاب، إذ تراوحت بٌن 

 ؛(00:12:37) %4حزباف على 
التسعة  حزابأي حزب من األ "كاب راديو"لم تستضف إذاعة : بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثانية -

 ؛شكلة لهذه المجموعةالم
: فمن أصل ستة عشر حزبا سياسيا اليت تتشكل منها ىذه اجملموعة، مل أما بالنسبة ألحزاب اجملموعة الثالثة -

سوى طبسة أحزاب. ومع ذلك فمدد البث اليت حصلت عليها ىذه األحزاب  "كاب راديو"تستضف إذاعة 
، يف حٌن حصل حزب (00:35:19) %47كانت غًن متساوية؛ إذ حصل حزب النهضة والفضيلة على 

 %13. وتراوح ما حصلت عليو ثالثة أحزاب أخرى بٌن (00:16:55) %22 الوسط االجتماعي على

 (. 00:06:02) %8و( 00:10:02)
 

  انظر جدوؿ "عدد اؼبتدخالت  "كاب راديو"المشاركة النسائية في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة(
 ("كاب راديو"االجتماعي يف إذاعة ومدد تناوؿ الكلمة حسب النوع 

(، وىو 20ؾبموع اؼبتدخلٌن ) خالؿ الفرتة االنتخابية، متدخلتٌن اثنػتٌن من "كاب راديو"تناولت الكلمة يف إذاعة 
من  4%في حدود واستقرت نسبة اؼبدة الزمنية ؼبداخالهتن . شاركينمن مجموع الم %10ما يمثل نسبة 

غبزبٌن . وتناولت ىاتٌن اؼبتدخلتٌن الكلمة بصفتهن فبثلتٌن (00:10:48) ثالحجم الزمني اإلجمالي لمدد الب
 . سياسيٌن

من الربامج اؼبخصصة  يف برنامج واحدفسحت اجملاؿ الستضافة النساء  "كاب راديو"إذاعة يسجل كذلك، أف 
 تناوؿ قضايا النوع االجتماعي.للفرتة االنتخابية حيث 

 كاب راديو"اصة في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة مشاركة الشباب وذوي االحتياجات الخ" 
 يف الربامج اليت خصصتها للفرتة االنتخابية.  المواضيع التي تهم فئة الشباب "كاب راديو"لم تستحضر إذاعة 

يف اؼبقابل، تناولت اإلذاعة يف برنامج واحد قضايا ذوي االحتياجات اػباصة، واستضافت فبثال واحدا عن ىاتو 
  الفئة.
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  كاب راديو"في برامج الفترة االنتخابية إلذاعة واألساتذة الجامعيين الخبراء مشاركة" 
وقد مت اغبرص على يف برنامج واحد،  "كاب راديو" مت تسجيل حضور فئة اػبرباء واألساتذة اعبامعيٌن بإذاعة

 ضماف حيادىم.
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 التغطية اإلخبارية ليوم االقتراعالمحور الثالث: 

للقواعد اؼبؤطرة ليـو االقرتاع، وذلك من خالؿ ثالث  33.16الثالث من قرار اجمللس األعلى رقم خ ص ص الفصل 
 مواد سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري دبوجبها، طيلة يـو االقرتاع، عن بث ثالثة أنواع من احملتويات:

يت وكذا إعطاء تقديرات نتائج استطالعات رأي مستمدة من آراء الناخبٌن عند خروجهم من مكاتب التصو  -
 وتوقعات مسبقة لنتائج االقرتاع؛

 ؿبتويات ذات طبيعة انتخابية لصاحل األحزاب السياسية؛ -
 ؿبتويات يكوف مصدرىا مالحظي االنتخابات. -

(، من افتتاح مكاتب 2016 أكتوبر 7وقد تتبعت اؽبيأة العليا بشكل مباشر وبدوف انقطاع، طيلة يـو االقرتاع )
لساعة الثامنة صباحا إىل إغالقها على الساعة السابعة مساء، برامج ـبتلف اػبدمات السمعية التصويت على ا

 .27و 26و 25البصرية، ومل ت سجل أي خرؽ للضوابط السالفة الذكر واؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

خبارية لسًن وسجل اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري أف اػبدمات السمعية البصرية قامت باؼبتابعة اإل
عملية التصويت، إما عرب بث بالغات صادرة عن وزارة الداخلية، أو عن طريق بث مراسالت ميدانية ػبدمات 
االتصاؿ السمعي البصري من ـبتلف اؼبناطق، تصف األجواء والظروؼ احمليطة بعميلة التصويت. ومن جهة أخرى 

ية تتعلق بخرق الضوابط المؤطرة ليوم بأي شكا المجلس األعلى لالتصال السمعي البصريتوصل يلم 
 .االقتراع
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  نتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية الخاصة بكل خدمة: لثاني االجزء 
 (2016أكتوبر  06إلى  شتنبر 42)من 
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لخدمات السمعية البصرية العمومية خالل لاإلطار القانوني الُمَنظ م الستعمال األحزاب السياسية  .أوال
 الحمالت االنتخابية

 تفعيال لدور، 2016أكتوبر  07لالتصاؿ السمعي البصري دبناسبة االنتخابات التشريعية ليـو  اجمللس األعلىحرص 
ربامج اغبملة االنتخابية سهر على احرتاـ اؼبقتضيات القانونية اؼبؤطرة ليف الاؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري 

، على تتبع الربامج السمعية البصرية اؼبخصصة لألحزاب السياسية يف اػبدمات السمعية البصرية العمومية 79الرظبية
 أكتوبر وذلك اعتمادا على اؼبرجعية القانونية ذات الصلة. 06إىل  شتنرب 24خالؿ الفرتة اؼبمتدة من 

                                                           
اؼبتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعماؿ وسائل االتصاؿ  57.11القانوف رقم من  119و 118و 117تنص اؼبواد  79

 ؿ اغبمالت االنتخابية واالستفتائية، كما مت تغيًنه وتتميمو، على ما يلي: السمعي البصري العمومية خال
"دوف اؼبساس باالختصاصات اؼبسندة يف ىذا الشأف للهيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري دبوجب النص  :57.11 من القانون رقم 117المادة 

 مومية من لدف األحزاب السياسية اؼببادئ التالية:احملدث ؽبا تعتمد يف استعماؿ وسائل االتصاؿ السمعي البصري الع
أعاله مدد بث منصفة ومنتظمة  116. تضمن وسائل اإلعالـ العمومية عبميع األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات اؼبشار إليها يف اؼبادة 1

 وشروط برؾبة متشاهبة يف إطار الربامج اػباصة باغبملة االنتخابية؛
أعاله على  116دأ اإلنصاؼ يف توزيع وترتيب اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات اؼبشار إليها يف اؼبادة . يتم تقدير مب2

 أساس سبثيلية ىذه األحزاب يف ؾبلسي الربؼباف.
ية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب ىذه ربدد دبرسـو يتخذ باقرتاح من السلطات اغبكومية اؼبكلفة بالداخلية والعدؿ واالتصاؿ مدد اغبصص الزمن

ت اؼبشار اغبصص سواء بالنسبة للتدخالت والتصرحيات أو الربامج اػباصة أو تغطية التجمعات اليت تنظمها األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابا
 أعاله." 116إليها يف اؼبادة 

االنتخابية والربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية بأي شكل من األشكاؿ موادا من  "جيب أال تتضمن برامج الفرتة :57.11 من القانون رقم 118المادة 
 شأهنا:

 اإلخالؿ بثوابت األمة كما ىي ؿبددة يف الدستور؛ -
 اؼبس بالنظاـ العاـ؛ -
 اؼبس بالكرامة اإلنسانية أو اغبياة اػباصة أو باحرتاـ الغًن؛ -
 بالقانوف؛ اؼبس باؼبعطيات والبيانات احملمية -
 الدعوة إىل القياـ حبملة عبمع األمواؿ؛ -
 التحريض على العنصرية أو الكراىية أو العنف. -

 كما جيب أال تتضمن ىذه الربامج:
 استعماؿ الرموز الوطنية؛ -
 االستعماؿ اعبزئي أو الكلي للنشيد الوطين؛ -
 الظهور يف أماكن العبادة أو أي استعماؿ كلي أو جزئي ؽبذه األماكن؛ -
 ظهور بشكل واضح داخل اؼبقرات الرظبية، سواء كانت ؿبلية أو جهوية أو وطنية؛ال -
 إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أف تشكل عالمة ذبارية. -
القوانٌن  تسهر اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري على احرتاـ اؼبقتضيات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة طبقا لالختصاصات اؼبخولة ؽبا دبقتضى 

 اعباري هبا العمل."
: "تستفيد األحزاب السياسية واؼبنظمات النقابية اؼبشاركة يف ضبلة االستفتاء من وسائل االتصاؿ السمعي 57.11من القانون رقم  119المادة 

 أعاله."  118و 117البصري العمومية وفق الشروط اؼببينة يف اؼبادتٌن 
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برامج اغبملة االنتخابية الرظبية بفصل ربت عنواف "قواعد مطبقة على  33.1680قرار اجمللس األعلى رقم وقد خص  
إىل  28 إنتاج وبث برامج اغبملة االنتخابية الرظبية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري العمومي" )اؼبواد من

38 .) 

يوليوز  21الصادر بتاريخ  ،33.16قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم من  30للمادة  ، ووفقاىكذا
اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خالؿ االنتخابات التشريعية  ،2016

ت الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي على برؾبة تنص  على أف تعمل الشركا اليت ،2016العامة لسنة 
اؽبيأة وبث الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية الرظبية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اعباري هبا العمل، قامت 

. 81بتتبع بث أو عدـ بث اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية من طرؼ اػبدمات السمعية البصرية اؼبعنية العليا
اؼبتعلق باستعماؿ اػبدمات  2.11.61083رقم واؼبرسـو  57.1182 ويستند توزيع ىذه اغبصص على القانوف رقم

توزيع تدخالت األحزاب السياسية  السمعية البصرية العمومية خالؿ اغبمالت االنتخابية، كما يستند على نتائج
 2016.84غشت  30يـو  على القرعة اليت مت إجراؤىا يف اػبدمات السمعية البصرية بناءً 

 33.16قرار اجمللس األعلى رقم ويه م  التتبع أيضا، عدـ تضمن الربامج اؼبَقد مة للمخالفات اؼبنصوص عليها يف  

 .31و 04وخاصة مضامٌن اؼبادتٌن 

 ،(اؼبشار إليها أعاله) 118وخاصة منو اؼبادة  57.11قرار اعتمد على مضامٌن القانوف رقم ىذا الولإلشارة، فإف 
واجتهد يف تعميم الفقرة األوىل من ىذه اؼبادة على صبيع برامج الفرتة االنتخابية، وربط الفقرة الثانية بربامج اغبملة 

االتصاؿ السمعي البصري  يتعٌن على خدماتمن القرار على ما يلي: " 04نص ت اؼبادة كما االنتخابية الرظبية.  
بأي شكل من األشكاؿ مواد من شأهنا: اؼبس بثوابت اؼبملكة،  اغبرص على عدـ تضمن برامج الفرتة االنتخابية 

كما ىي ؿبددة يف الدستور، اؼبس بالنظاـ العاـ، اؼبس بالكرامة اإلنسانية أو باحرتاـ الغًن، التحريض على 

                                                           
( اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري 2016يوليوز  21) 1437شواؿ  16الصادر بتاريخ  16.33القرار رقم  80

 أسفلو( 1. )انظر اؼبلحق رقم 2016خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة 
زيغية، اإلذاعة الوطنية( وشركة صورياد القناة الثانية )القناة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة )اػبدمات اؼبعنية: القناة األوىل، قناة سبازيغت، اإلذاعة األما 81

 اؼبعنية: القناة الثانية(.
اؼبتعلق باللوائح االنتخابية  57.11( بتنفيذ القانوف رقم 2011أكتوبر  28) 1432ذي اغبجة  30صادر يف  1.11.171ظهًن شريف رقم  82

سمعي البصري العمومية خالؿ اغبمالت االنتخابية واالستفتائية كما مت تغيًنه وتتميمو بظهًن وسائل االتصاؿ ال العامة وعمليات االستفتاء واستعماؿ
الصادرة  5991اعبريدة الرظبية عدد  – 02.16( بتنفيذ القانوف رقم 2016يوليو  5) 1437من رمضاف  29صادر يف  1.16.100شريف رقم 

 .2011أكتوبر  31) 1432ذو اغبجة  3بتاريخ 
يتعلق باستعماؿ وسائل االتصاؿ السمعي البصري العمومية خالؿ  (2011نوفمرب  4) 1432ذي اغبجة  7صادر يف  2.11.610مرسـو رقم  83

الصادرة  5993اعبريدة الرظبية عدد -( 2011نوفمرب  7) 1432ذو اغبجة  10الصادرة بتاريخ  5993اغبمالت االنتخابية )اعبريدة الرظبية عدد 
 (.2011نوفمرب  7) 1432ذو اغبجة  10بتاريخ 

 أسفلو 10انظر اؼبلحق رقم  84
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ونصت  ".الكراىية أو العنف، إفشاء اؼبعطيات احملمية بالقانوف، الدعوة إىل القياـ حبملة عبمع األمواؿ العنصرية أو
 ال تتضمن الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية الرظبية بأي شكل من األشكاؿ مواد من شأهنا:على أف: " 31اؼبادة 

الظهور يف أماكن العبادة وأي استعماؿ كلي  استعماؿ الرموز الوطنية، االستعماؿ اعبزئي أو الكلي للنشيد الوطين،
إظهار  ل اؼبقرات الرظبية، سواء كانت ؿبلية أو جهوية أو وطنية،الظهور بشكل واضح داخ أو جزئي ؽبذه األماكن،

 عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أف تشكل عالمة ذبارية".

ومن اؼبرجعية القانونية اليت أحاؿ عليها، يتم التمييز بٌن ثالث  33.16اجمللس األعلى رقم وانطالقا من قرار 
 سبثيليتها يف الربؼباف كما يلي: ؾبموعات من األحزاب السياسية م َرت بة حسب 

 تتشكل من أحزاب تتوفر على فريق برؼباين يف إحدى غرفيت الربؼباف؛  :المجموعة األولى -
 تتكوف من أحزاب فبثلة يف الربؼباف وال تتوفر على فريق برؼباين؛المجموعة الثانية:  -
 تشمل األحزاب غًن اؼبمثلة يف الربؼباف.المجموعة الثالثة:  -

موعات الثالث لألحزاب السياسية يف برامج اغبملة االنتخابية الرظبية عرب ثالثة أصناؼ من الربامج تنخرط اجملو 
" و"ضيف النشرات اإلخبارية"، تغطية التجمعات االنتخابيةاإلذاعية والتلفزية: "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" و"

 الثالثة. ىذا الصنف األخًن تستفيد منو اجملموعتاف األوىل والثانية دوف
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من خدمات االتصاؿ السمعي البصري العمومية اػبمس على األحزاب  خدمةيتم توزيع اؼبدد الزمنية يف كل 
 السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات انطالقا من معيار التمثيلية، وفق اعبدوؿ التايل:

 حزاب السياسية في الخدمات السمعية البصرية العمومية : التوزيع الزمني المرجعي لحصص األ8الجدول رقم 

 أصناف الحصص
 المجموعات

 ضيف النشرات اإلخبارية تغطية التجمعات االنتخابية التدخالت الُمذاعة والمتلفزة

 المجموعة األولى
حصص  3دقيقة على أساس  21

 دقائق 5 دقائق 3 دقائق لكل حصة 7من 

 المجموعة الثانية
حصص  3أساس  دقيقة على 15

 دقائق 3 دقائق ونصف 2 دقائق لكل حصة 5من 

حصص من  3دقائق على أساس  9 المجموعة الثالثة
 دقائق لكل حصة 3

 - دقائق 2

 اآلليات المعتمدة في تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية .ثانيا
ومايت اػباص بتتبع مداخالت الشخصيات لرصد بث برامج اغبملة االنتخابية الرظبية، مت االعتماد على النظاـ اؼبعل

، مت  التمييز يف طريقة تقطيع 33.16اجمللس األعلى رقم  . والتزاما دبنطوؽ قرار85(HMS Pluralisme)العمومية 
 واحتساب اغبصص اؼبخصصة لألحزاب بٌن أنواع الربامج الثالثة:

 86اب اؼبدد الزمنية للبثبالنسبة "للتدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة": مت تتبع ىذه الربامج واحتس . 
  مت احتساب مدة بث التغطية.تغطية التجمعات االنتخابية"لبالنسبة :" 
  لضيف النشرات اإلخبارية": مت احتساب مدة تدخالت الضيوؼ فقط دوف احتساب األسئلة بالنسبة"

 اؼبوجهة من لدف الصحفيٌن. 

كل حزب على حدة بناء على التوزيع اؼبرجعي وارتباطا دبوضوع التحالفات اغبزبية، فقد مت احتساب مدة بث  
 اؼبعتمد وإف مت  تقدميها باسم التحالف.

مشاركة النساء يف برامج اغبملة  علىوأخًنا مت احتساب صبيع اؼبتدخلٌن حسب اعبنس حى يتسىن الوقوؼ 
 االنتخابية.

                                                           

ك ن من احتساب مداخالت الشخصيات العمومية 2007نظاـ معلومايت )من تطوير اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري منذ فاتح يناير 85  ( مي 
 )فبثالت وفبثلي األحزاب السياسية، والنقابات...( يف اػبدمات السمعية البصرية.

 : اؼبدة الزمنية اليت تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل حزب سياسي وكل أشكاؿ اغبديث عن ذلك اغبزب.مدة البث 86
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سمية في الخدمات السمعية المعطيات الكمية اإلجمالية لنتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الر  .ثالثا
 البصرية العمومية الخمس

توزيع تدخالت األحزاب السياسية يف  على رصد برامج اغبملة االنتخابية الرظبية حسب نتائجالعليا عملت اؽبيأة 
قد مت اػبدمات السمعية . ىكذا 2016غشت  30اػبدمات السمعية البصرية بناء على القرعة اليت مت إجراؤىا يـو 

 اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصريسجل يحصة الواجب بثها. و  725حصة بدال من  688ة اػبمس البصري
ليستا واردتٌن يف نتائج التوزيع  87أف عدد اغبصص اليت مت  بثها يتضم ن حصتٌن من "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة"

حصة من  39ات العمومية اػبمس اؼبشار إليو آنفا. ىكذا، وبغض النظر عن ىاتٌن اغبصتٌن، مل تبث اػبدم
 ؾبموع اغبصص اؼبرجعية.

 حسب العدد في الخدمات المعنية : توزيع بث الحصص المخصصة لألحزاب السياسية9الجدول رقم 
 الحصص المرجعية الحصص غير الُمَقدَّمة الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 456 التدخالت المذاعة والمتلفزة
 480 24 )+ اثنتين إضافييتنين(

 160 13 147 تغطية التجمعات االنتخابية

 85 2 83 ضيف النشرات االخبارية

 686 المجموع
 )+ اثنتين إضافييتنين(

39 725 

َقد مة إىل حزبٌن أعلنا عدـ مشاركتهما يف االنتخابات. ويتعلق األمر بكل  31وترجع 
 
حص ة من بٌن اغبصص غًن اؼب

أعلن يف بالغ لو نشره على موقعو فاغبزب اؼبغريب الليربايل زب اؼبغريب الليربايل وحزب القوات اؼبواطنة. من اغب
ومل يستفد من اغبصص العشرين اؼبخصصة لو يف  2016،88أكتوبر  7اإللكرتوين عدـ مشاركتو يف انتخابات 

 "القناة األوىل"لو ويف روبورطاج قدمتو أما حزب القوات اؼبواطنة، فقد أعلن بدوره، يف بالغ  .اػبدمات اػبمس

                                                           
اعبينًنيك اػباص بتدخالت األحزاب السياسية وقدمت على الساعة  19:16:47على الساعة  2016شتنرب  27يـو  اإلذاعة األمازيغية"بثت " 87

بثت تدخال غبزب التقدـ واالشرتاكية. ويف  19:23:20راطية مدتو ثالث دقائق كاملة وعلى الساعة تدخال غبزب االرباد اؼبغريب للدميق 19:17:10
ذاعة األمازيغية نفس اليـو ويف ختاـ النشرة اؼبسائية )نشرة العاشرة مساءا( غبصة تشلحيت وبعد التذكًن بالعناوين، أعلنت مقدمة النشرة عن استمرار اإل

ية وعن تقدمي تدخل لكل من حزب االرباد اؼبغريب للدميقراطية وحزب التقدـ واالشرتاكية. وبالفعل مت بث تدخل يف بث تدخالت األحزاب السياس
. وبالرجوع إىل التوزيع اؼبرجعي اؼبعتمد بناء على عملية القرعة 22:22:59وتدخل اغبزب الثاين على الساعة  22:19:52اغبزب األوؿ على الساعة 

، يتبٌن أف 2016غشت  30حزاب السياسية يف وسائل اإلعالـ العمومية خالؿ اغبملة االنتخابية واليت أجريت يـو اػباصة بتوزيع تدخالت األ
ىذه الخدمة قد قدمت حصتين إضافيتين مما مل تكونا مدرجتٌن يف ىذا التوزيع. وبذلك تكوف  19:17:10اغبصتٌن اؼبقدمتٌن يف حدود الساعة 
 .دماتيفسر اختالف نتائجها عن باقي الخ

http://www.pml.ma/Article_presse_ar.php?id=1091&lang=ar 88 
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أف اغبزب أكد أنو لن يشارؾ يف ، . 21:14:43يف النشرة اؼبسائية ابتداء من الساعة 2016غشت  30يـو 
أف ميارسوا حقهم يف التصويت، "االنتخابات دوف أف يقاطعها داعيا كل اؼبواطنٌن وأعضاء اغبزب واؼبتعاطفٌن معو 

جب وطين". وتفيد النتائج أف ىذا اغبزب استفاد من اغبصص اؼبخصصة لو يف كل الذي ىو يف نفس الوقت وا
دوف  حصص( 09)أي ما ؾبموعو  "سبازيغتقناة "ومن تغطية ذبمع انتخايب يف  "القناة الثانية"و "القناة األوىل"من 

 حصة(. 11استفادتو من باقي اغبصص )
 ستة أحزاب سياسية واحد منها مل يستفد من ثالث وتوزعت باقي اغبصص غًن اؼبقدمة، وعددىا شبانية، بٌن 

اإلذاعة "و "اإلذاعة الوطنية"حصص والباقي حبصة واحدة لكل واحد منها. وس جلت ىذه اغباالت يف كل من 
 89"األمازيغية

 45:46:40وبلغت المدد الزمنية اإلجمالية لحصص األحزاب السياسية في الخدمات الخمس ما مجموعو 

عبدوؿ التايل اؼبدد الزمنية اليت مت بثها لفائدة اجملموعات الثالث مقارنة باإلطار اؼبرجعي الذي ويستعرض ا .ساعة
 حيدد اغبصة الزمنية اؼبخصصة لكل ؾبموعة على حدة.

 نيةفي الخدمات المع حسب المدد الزمنية : توزيع بث الحصص المخصصة لألحزاب السياسية10الجدول رقم 
 الفارق  الحصص المرجعية مدد الحصص غير الُمَقدَّمة مدد الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 2:34:17- 36:30:00 1:12:00 33:55:43 التدخالت المذاعة والمتلفزة

 0:07:51+ 6:22:30 0:33:30 6:30:21 تغطية التجمعات االنتخابية

 0:14:24- 5:35:00 0:06:00 5:20:36 النشرات االخبارية ضيف

 2:40:50- 48:27:30 1:51:30 45:46:40 المجموع

ي الحظ أف الفارؽ بٌن اغبصص اؼبرجعية واؼبدد الزمنية جملموع اغبصص اليت بثتها من قبل اػبدمات اػبمس، بلغ 
ورغم أف مدد البث اإلصبالية اؼبخصصة  ساعة 0:09:15رغم بث حصتٌن إضافيتٌن بلغت مدهتما، ساعة 2:40:50

 ثانية.  51اؼبنظمة من قبل األحزاب السياسية فاقت اغبصص اؼبرجعية بسبع دقائق و ة التجمعات االنتخابيةتغطيل

، أنو باستثناء اغبزب اؼبغريب الليربايل الذي قر ر عدـ اؼبشاركة يف اغبملة االنتخابية الرظبية، فإف باقي األحزاب ويتبٌن
ات اؼبواطنة الذي أعلن عدـ تقدميو لرتشيحات ألسباب استعملت اغبصص اؼبخصصة ؽبا، دبا فيها حزب القو 

 داخلية.

                                                           
 أسفلو. 28واعبدوؿ رقم  22انظر اعبدوؿ رقم  89
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 .33.16 المجلس األعلى رقم تفاعل الخدمات العمومية الخمس مع باقي مقتضيات قرار .رابعا

المتعهدين المعنيين بالحملة االنتخابية الرسمية لم لالتصاؿ السمعي البصري بأف صبيع اجمللس األعلى سجل ي
( 24كتابيا بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة االنتخابية الرسمية أربع وعشرين )  يأة العلياالهيلتزموا بإخبار 

 من قرار 30، كما ىو منصوص عليو يف اؼباد ة ساعة على األقل قبل بداية فترة الحملة االنتخابية الرسمية
 .؛ لتسهيل عملية التتبع والرصد33.16 اجمللس األعلى رقم

قرار، فقد كشفت عملية التتبع عن مراعاة اػبدمات اػبمس ىذا المن  31و 04مع اؼبادتٌن أم ا خبصوص التفاعل 
 ؼبقتضيات ىاتٌن اؼبادتٌن ومل ت َسج ل أي  ـبالفة ألحكامهما. 

مستوى مشاركة النساء يف برامج اغبملة  علىعلى الوقوؼ اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري وحرصا من 
َقد مة دببادرة من اؼبتعهدين، فقد االنتخابية الرظبية، 

 
على غرار ما مت القياـ بو خبصوص برامج الفرتة االنتخابية اؼب

 ميزت عملية التتبع بٌن صبيع اؼبتدخلٌن حسب جنسهم.

( أي 605ُمَتَدخ لة )من أصل  162بلغت مساىمات النساء في برامج الحملة االنتخابية الرسمية، ىكذا، 
 40:06:27ساعة ) 40( من أصل أكثر من ساعة 09:49:02ساعات ) 10ي يناىز بحجم زمن، %26,78بنسبة 

  .%24,48أي بنسبة  (ساعة

 : توزيع المتدخلين حسب الجنس والخدمات 11الجدول رقم 
  

الخدمات العمومية 
 الخمس

 ت حسب المدد الزمنيةتوزيع المتدخلين والمتدخال توزيع المتدخلين والمتدخالت حسب العدد

 المجموع الذكور اإلناث
نسبة مشاركة 

 المجموع الذكور اإلناث النساء
نسبة مشاركة 

 النساء
 %24,26 07:50:23 05:56:15 01:54:08 %29,13 230 163 67 "القناة األولى"

 %24,07 07:50:37 05:57:19 01:53:18 %30,38 260 181 79 "القناة الثانية"

 %21,69 07:43:14 06:02:45 01:40:29 %25,27 186 139 47 "غتتمازيقناة "

 %28,16 08:18:26 05:58:03 02:20:23 %31,31 214 147 67 "اإلذاعة الوطنية"

 %23,97 08:23:47 06:23:03 02:00:44 %27,16 162 118 44 "اإلذاعة األمازيغية"

 %24,48 40:06:27 30:17:25 09:49:02 %26,78 605 443 162 المجموع



 
 

185 

 "القناة األولى"نتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية في   .1

و"تغطية  "تدخالت مذاعة ومتلفزة"من  صبيع اغبصص اؼبرَبؾَبَة خالؿ اغبملة االنتخابية الرظبية "القناة األوىل"قدمت 

، باستثناء اغبصص اػباصة بكل حزب حسب التوزيع اؼبعتمد والربؾبة" ضيف النشرات االخبارية"و "التجمعات االنتخابية
. ويتعلق األمر بأربع 2016أكتوبر  7اليت آلت إىل اغبزب اؼبغريب الليربايل الذي أعلن عدـ مشاركتو يف انتخابات 

  ".تغطية التجمعات االنتخابيةحصص، ثالث منها هتم "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" وواحدة هتم "

 حسب صنف كل حصة "القناة األولى"توزيع الحصص الُمَقدَّمة من طرف: 12الجدول رقم 

 الحصة المرجعية الحصص غير الُمَقدَّمة الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 96 3 93 التدخالت المذاعة والمتلفزة

 32 1 31 تغطية التجمعات االنتخابية

 17 -  17 ضيف النشرات االخبارية

 145 4 141 المجموع

 توزيع الحصص بين المجموعات الثالث لألحزاب السياسية 
 90حصص أحزاب المجموعة األولى .أ 

 بدال، ساعة 3:41:10، "القناة األوىل"بلغت اؼبدد الزمنية اإلصبالية لبث حصص أحزاب اجملموعة األوىل من طرؼ 
  .(ساعة 00:10:50دقيقة ) 11بفارؽ حوايل  ساعة اؼبنصوص عليها يف التوزيع اؼبرجعي، وذلك 3:52:00من 

 26فاقت  " يف اػبدمة اؼبذكورة،تغطية التجمعات االنتخابيةويبٌن اعبدوؿ التايل، أف اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لػ"

دقيقة اؼبنصوص عليها يف اؼبدة الزمنية اؼبرجعية. وخالفا لذلك فإف اؼبدة  24بدال من  ساعة( 0:26:28) دقيقة
 ، البفضت عما حدده التوزيع الزمين اؼبرجعي(ساعة 2:36:04) ذاعة واؼبتلفزة""التدخالت اؼبالزمنية لصنف 

، حبيث تصل اؼبدد الزمنية ؼبا "ضيف النشرات اإلخبارية"وتنطبق نفس اؼبالحظة األخًنة، على  (.ساعة 2:48:00)
دقيقة احملددة يف التوزيع  40ؿ بد ثانية 38و دقيقة 38 مت تقدميو يف ىذا النوع من برامج اغبملة االنتخابية الرظبية إىل

 اؼبرجعي.
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 .أحزاب فبثلة يف الربؼباف وؽبا فريق برؼباين  
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 الجدول رقم 13: توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في"القناة األولى" )المجموعة األولى(

 أحزاب المجموعة األولى 

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 عالمجمو  االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:29+ 0:29:00 0:29:29 0:05:00 0:05:12 0:03:00 0:03:19 0:21:00 0:20:58 حزب األصالة والمعاصرة

 0:00:10- 0:29:00 0:28:50 0:05:00 0:04:35 0:03:00 0:03:15 0:21:00 0:21:00 حزب االستقالل

 0:00:37- 0:29:00 0:28:23 0:05:00 0:04:46 0:03:00 0:03:23 0:21:00 0:20:14 حزب الحركة الشعبية

 0:00:54- 0:29:00 0:28:06 0:05:00 0:04:58 0:03:00 0:03:23 0:21:00 0:19:45 حزب التقدم واالشتراكية

حزب التجمع الوطني 
 لألحرار

0:19:47 0:21:00 0:03:19 0:03:00 0:04:53 0:05:00 0:27:59 0:29:00 -0:01:01 

 0:01:54- 0:29:00 0:27:06 0:05:00 0:04:53 0:03:00 0:03:16 0:21:00 0:18:57 حزب العدالة والتنمية

حزب االتحاد االشتراكي 
 للقوات الشعبية

0:18:51 0:21:00 0:03:21 0:03:00 0:04:52 0:05:00 0:27:04 0:29:00 -0:01:56 

 0:04:47- 0:29:00 0:24:13 0:05:00 0:04:29 0:03:00 0:03:12 0:21:00 0:16:32 حزب االتحاد الدستوري

 0:10:50- 3:52:00 3:41:10 0:40:00 0:38:38 0:24:00 0:26:28 2:48:00 2:36:04 المجموع

 91انيةحصص أحزاب المجموعة الث .ب 
ساعة  3:04:30ساعات بدال من  3:00:07 "القناة األوىل"بلغت اؼبدد الزمنية غبصص أحزاب اجملموعة الثانية، يف 

 دقائق. 04:23اؼبخصصة ألحزاب ىذه اجملموعة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي، أي بفارؽ إصبايل يصل إىل 

دقيقة  22بدال من  ساعة( 00:24:53) دقيقة 24من أكثر  "،تغطية التجمعات االنتخابيةوفاقت اؼبدة الزمنية لػ"
ساعة  02:09:59اؼبعتمدة يف التوزيع اؼبرجعي. وبلغت اؼبدة الزمنية لصنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة"  ثانية 30و

" ساعة اؼبعتمدة يف التوزيع اؼبرجعي. كما بلغ إصبايل اؼبدد الزمنية لػ"ضيف النشرات اإلخبارية 02:15:00بدال من 
 دقيقة احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي. 27عوض ثانية  15دقيقة و 25يف نفس القناة، 
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 .اف وليس ؽبا فريق برؼباينأحزاب فبثلة يف أحد ؾبلسي الربؼب 
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 الجدول رقم 14: توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في"القناة األولى" )المجموعة الثانية(

 أحزاب المجموعة الثانية 

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

لتجمعات تغطية ا
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق 
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:26+ 0:20:30 0:20:56 0:03:00 0:02:40 0:02:30 0:03:10 0:15:00 0:15:06 حزب الوحدة والديمقراطية

 0:00:12+ 0:20:30 0:20:42 0:03:00 0:02:51 0:02:30 0:02:46 0:15:00 0:15:05 حزب العهد الديمقراطي

حزب الحركة الديمقراطية 
 االجتماعية

0:14:49 0:15:00 0:02:50 0:02:30 0:02:57 0:03:00 0:20:36 0:20:30 +0:00:06 

 0:00:19- 0:20:30 0:20:11 0:03:00 0:02:51 0:02:30 0:02:26 0:15:00 0:14:54 ة المستدامةحزب البيئة والتنمي

حزب الحرية والعدالة 
 االجتماعية

0:14:23 0:15:00 0:02:45 0:02:30 0:02:50 0:03:00 0:19:58 0:20:30 -0:00:32 

 0:00:33- 0:20:30 0:19:57 0:03:00 0:03:01 0:02:30 0:02:50 0:15:00 0:14:06 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 0:00:45- 0:20:30 0:19:45 0:03:00 0:02:54 0:02:30 0:02:40 0:15:00 0:14:11 حزب اليسار األخضر المغربي

 0:01:04- 0:20:30 0:19:26 0:03:00 0:02:46 0:02:30 0:02:28 0:15:00 0:14:12 حزب اإلصالح والتنمية

 0:01:54- 0:20:30 0:18:36 0:03:00 0:02:25 0:02:30 0:02:58 0:15:00 0:13:13 حزب التجديد واإلنصاف

 0:04:23- 3:04:30 3:00:07 0:27:00 0:25:15 0:22:30 0:24:53 2:15:00 2:09:59 المجموع

 92حصص أحزاب المجموعة الثالثة .ج 
 2:34:18ية اػباصة باجملموعة الثالثة، إىل يف برامج اغبملة االنتخابية الرظب "القناة األوىل"تصل اؼبدد الزمنية ؼبا بث تو 

 دقيقة اؼبنصوص عليها يف اؼبدة الزمنية اؼبرجعية اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة.  45بدال من ساعتٌن و ساعة

( ومل يستغرؽ حجمها الزمين ساعة 2:02:17وبلغت اؼبدة الزمنية اإلصبالية لػ"التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" ساعتٌن )
دقيقة وثانية  32"، تغطية التجمعات االنتخابيةكما بلغت " (.ساعة 2:15:00يف اغبصص اؼبرجعية ) اؼبدة احملددة
 دقيقة احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي.  30واحدة بدؿ 
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 .أحزاب غًن فبثلة يف الربؼباف 
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 ()المجموعة الثالثة "القناة األولى": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في15الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثالثة 
 المجموع تغطية التجمعات االنتخابية التدخالت المذاعة والمتلفزة

الحصص  الفارق 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:01:03+ 0:11:00 0:12:03 0:02:00 0:02:18 0:09:00 0:09:45 حزب القوات المواطنة

حزب االتحاد المغربي 
 للديمقراطية

0:09:20 0:09:00 0:02:17 0:02:00 0:11:37 0:11:00 +0:00:37 

 0:00:31+ 0:11:00 0:11:31 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:09:12 حزب الشورى واالستقالل

 0:00:26+ 0:11:00 0:11:26 0:02:00 0:02:16 0:09:00 0:09:10 حزب األمل

 0:00:24+ 0:11:00 0:11:24 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:09:05 حزب النهضة والفضيلة

 0:00:06+ 0:11:00 0:11:06 0:02:00 0:02:20 0:09:00 0:08:46 الحزب االشتراكي الموحد

 0:00:05+ 0:11:00 0:11:05 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:08:50 حزب العمل

 0:00:05+ 0:11:00 0:11:05 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:08:50 حزب المؤتمر الوطني االتحادي

 0:00:01+ 0:11:00 0:11:01 0:02:00 0:02:17 0:09:00 0:08:44 حزب النهضة

حزب الطليعة الديمقراطي 
 االشتراكي

0:08:38 0:09:00 0:02:15 0:02:00 0:10:53 0:11:00 -0:00:07 

 0:00:16- 0:11:00 0:10:44 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:08:25 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:00:25- 0:11:00 0:10:35 0:02:00 0:02:14 0:09:00 0:08:21 حزب الديمقراطيين الجدد

 0:00:56- 0:11:00 0:10:04 0:02:00 0:02:18 0:09:00 0:07:46 حزب المجتمع الديمقراطي

 0:01:16- 0:11:00 0:09:44 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:07:25 حزب الوسط االجتماعي

 0:11:00- 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 الحزب المغربي الليبرالي

 0:10:42- 2:45:00 2:34:18 0:30:00 0:32:01 2:15:00 2:02:17 المجموع
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 المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية 
 67من بينهم  ،متدخال 230ما ؾبموعو  "القناة األوىل"مج اغبملة االنتخابية الرظبية يف يف برا بلغ عدد المتدخلين

  .%29,13متدخلة أي بنسبة 

بنسبة  أي، للذكور ساعة 5:56:15، مقابل ساعة 1:54:08بلغت اؼبدة الزمنية ؼبسامهات اؼبرأة يف ىذه الربامج 
 على ىذه القناة. الحملة الرسمية من المدة الزمنية العامة للمتدخلين في برامج 24,26%

 "القناة األولى": المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية في16الجدول رقم 

 نسبة مشاركة النساء المجموع الذكور اإلناث العدد/المدة
 %29,13 230 163 67 عدد المتدخلين

 %24,26 07:50:23 05:56:15 01:54:08 المدة الزمنية

 .33.16 اجمللس األعلى رقم ومل تسجل أي مالحظة خبصوص باقي مقتضيات قرار
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 "القناة الثانية"نتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية في  .2

ريب صبيع اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية باستثناء اغبصص اليت آلت إىل اغبزب اؼبغ "القناة الثانية"قدمت 
الليربايل الذي أعلن انسحابو من اؼبشاركة يف االنتخابات. ويتعلق األمر بأربع حصص، ثالث منها هتم 

  (.الالحق". )انظر اعبدوؿ تغطية التجمعات االنتخابية"التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" وواحدة هتم "

 حسب صنف الحصة "القناة الثانية"من طرف : توزيع الحصص الُمَقدَّمة17الجدول رقم 

 الحصة المرجعية عدد الحصص غير الُمَقدَّمة عدد الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 96 3 93 التدخالت المذاعة والمتلفزة

 32 1 31 تغطية التجمعات االنتخابية

 17 - 17 ضيف النشرات االخبارية

 145 4 141 المجموع

 وعات الثالث لألحزاب السياسيةتوزيع الحصص بين المجم 

 حصص أحزاب المجموعة األولى .أ 

 وذلك، ساعة 3:47:01، "القناة الثانية"بلغت اؼبدد الزمنية اإلصبالية لبث حصص أحزاب اجملموعة األوىل يف 
 دقيقة.  52ثالث ساعات و احملدد يفالتوزيع اؼبرجعي  ثانية عن 59و أربع دقائق بفارؽ

بلغت  يف اػبدمة اؼبذكورة،صنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لػ ويبٌن اعبدوؿ التايل، أف
ساعة. أما اؼبدد الزمنية  2:48:00يف ىا ساعة، يف حٌن أف التوزيع اؼبرجعي ؽبذا النوع من الربامج حدد 2:41:45

يقة احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. دق 24بدال من  ساعة 0:26:02 " فبلغتتغطية التجمعات االنتخابية"اؼبخصصة لػ
ساعة، مع اغبصص اؼبرجعية  0:39:14اؼبدد الزمنية لبث حصص "ضيف النشرات اإلخبارية"، بػ تقاربتوباؼبقابل، 

 .دقيقة(. )انظر اعبدوؿ الالحق( 40)
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 الجدول رقم 18: توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في"القناة الثانية" )المجموعة األولى(

أحزاب المجموعة 
 األولى

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
 الُمَقدَّمة

حصص ال
 المرجعية

 0:00:37+ 0:29:00 0:29:37 0:05:00 0:04:25 0:03:00 0:03:12 0:21:00 0:22:00 حزب االتحاد الدستوري

حزب األصالة 
 والمعاصرة

0:20:57 0:21:00 0:03:19 0:03:00 0:04:47 0:05:00 0:29:03 0:29:00 +0:00:03 

 0:00:00 0:29:00 0:29:00 0:05:00 0:04:50 0:03:00 0:03:10 0:21:00 0:21:00 حزب االستقالل

 0:00:15- 0:29:00 0:28:45 0:05:00 0:05:04 0:03:00 0:03:15 0:21:00 0:20:26 حزب الحركة الشعبية

حزب التقدم 
 واالشتراكية

0:19:51 0:21:00 0:03:14 0:03:00 0:05:11 0:05:00 0:28:16 0:29:00 -0:00:44 

حزب التجمع الوطني 
 لألحرار

0:19:32 0:21:00 0:03:16 0:03:00 0:04:51 0:05:00 0:27:39 0:29:00 -0:01:21 

 0:01:28- 0:29:00 0:27:32 0:05:00 0:05:02 0:03:00 0:03:22 0:21:00 0:19:08 حزب العدالة والتنمية

حزب االتحاد 
االشتراكي للقوات 

 الشعبية
0:18:51 0:21:00 0:03:14 0:03:00 0:05:04 0:05:00 0:27:09 0:29:00 -0:01:51 

 0:04:59- 3:52:00 3:47:01 0:40:00 0:39:14 0:24:00 0:26:02 2:48:00 2:41:45 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثانية .ب 
ساعة  3:04:30ساعة بدال من  2:57:37 "القناة الثانية"بلغت اؼبدد الزمنية اؼبخصصة ألحزاب اجملموعة الثانية، يف 

 ساعة(. 0:06:53دقائق )سبع  لزمين اؼبرجعي، أي بفارؽ إصبايل يصل إىل ما يناىزاحملددة يف التوزيع ا

ساعة( بدال من  2:03:44استقرت اؼبدد الزمنية لصنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" يف حدود ساعتٌن )ىكذا، 
 22بدال من  ساعة، 0:25:13 "تغطية التجمعات االنتخابيةبلغت "ساعة احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. و  02:15:00

احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. كما بلغ إصبايل اؼبدد الزمنية لػ"ضيف النشرات اإلخبارية" يف نفس  ثانية 30دقيقة و
 (. الالحقدقيقة احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي. )انظر اعبدوؿ  27عوض ثانية  40دقيقة و 28القناة، 
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 الجدول رقم 19: توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في"القناة الثانية" )المجموعة الثانية(

 األحزاب المجموعة الثانية

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 لمرجعيةا

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

حزب الحركة الديمقراطية 
 االجتماعية

0:14:10 0:15:00 0:02:45 0:02:30 0:04:49 0:03:00 0:21:44 0:20:30 +0:01:14 

حزب الحرية والعدالة 
 االجتماعية

0:14:18 0:15:00 0:02:51 0:02:30 0:02:54 0:03:00 0:20:03 0:20:30 -0:00:27 

 0:00:32- 0:20:30 0:19:58 0:03:00 0:03:06 0:02:30 0:02:49 0:15:00 0:14:03 حزب العهد الديمقراطي

حزب البيئة والتنمية 
 المستدامة

0:14:15 0:15:00 0:02:51 0:02:30 0:02:48 0:03:00 0:19:54 0:20:30 -0:00:36 

حزب جبهة القوى 
 يةالديمقراط

0:14:06 0:15:00 0:02:51 0:02:30 0:02:56 0:03:00 0:19:53 0:20:30 -0:00:37 

 0:01:00- 0:20:30 0:19:30 0:03:00 0:03:03 0:02:30 0:02:46 0:15:00 0:13:41 حزب الوحدة والديمقراطية

 0:01:37- 0:20:30 0:18:53 0:03:00 0:03:03 0:02:30 0:02:57 0:15:00 0:12:53 حزب اليسار األخضر المغربي

 0:01:37- 0:20:30 0:18:53 0:03:00 0:03:00 0:02:30 0:02:38 0:15:00 0:13:15 حزب التجديد واإلنصاف

 0:01:41- 0:20:30 0:18:49 0:03:00 0:03:01 0:02:30 0:02:45 0:15:00 0:13:03 حزب اإلصالح والتنمية

 0:06:53- 3:04:30 2:57:37 0:27:00 0:28:40 0:22:30 0:25:13 2:15:00 2:03:44 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثالثة  .ج 
 02:30:28يف برامج اغبملة االنتخابية الرظبية اػباصة باجملموعة الثالثة، إىل  "القناة الثانية"تصل اؼبدد الزمنية ؼبا بثتو 
 دقيقة اؼبخصصة ؽبذه اجملموعة حسب التوزيع اؼبرجعي. 45ساعة بدال من ساعتٌن و

ساعة بدال من اؼبدة الزمنية احملددة  1:59:32لغت اؼبدد الزمنية اإلصبالية اؼبخصصة لػ"التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" وب
"، تغطية التجمعات االنتخابيةدقيقة. أما " 15(، وذلك بفارؽ يناىز ساعة 2:15:00يف اغبصص اؼبرجعية )

 (الالحق)انظر اعبدوؿ (. ساعة 0:30:00زيع اؼبرجعي )( مع ما ىو ؿبدد يف التو ساعة 0:30:56فتقاربت نتائجها )
 



 
 

193 

 )المجموعة الثالثة( "القناة الثانية": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في20الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثالثة

التدخالت المذاعة 
 المجموع تغطية التجمعات االنتخابية والمتلفزة

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:26+ 0:11:00 0:11:26 0:02:00 0:02:20 0:09:00 0:09:06 الحزب االشتراكي الموحد

 0:00:19+ 0:11:00 0:11:19 0:02:00 0:02:21 0:09:00 0:08:58 حزب النهضة والفضيلة

 0:00:07+ 0:11:00 0:11:07 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:08:48 حزب المؤتمر الوطني االتحادي

 0:00:03+ 0:11:00 0:11:03 0:02:00 0:02:20 0:09:00 0:08:43 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:00:10- 0:11:00 0:10:50 0:02:00 0:02:13 0:09:00 0:08:37 حزب األمل

 0:00:13- 0:11:00 0:10:47 0:02:00 0:02:14 0:09:00 0:08:33 ستقاللحزب الشورى واال

 0:00:16- 0:11:00 0:10:44 0:02:00 0:02:11 0:09:00 0:08:33 حزب النهضة

 0:00:16- 0:11:00 0:10:44 0:02:00 0:02:19 0:09:00 0:08:25 حزب القوات المواطنة

 0:00:18- 0:11:00 0:10:42 0:02:00 0:02:17 0:09:00 0:08:25 حزب االتحاد المغربي للديمقراطية

 0:00:28- 0:11:00 0:10:32 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:08:17 حزب العمل

 0:00:30- 0:11:00 0:10:30 0:02:00 0:02:12 0:09:00 0:08:18 حزب الديمقراطيين الجدد

حزب الطليعة الديمقراطي 
 االشتراكي

0:09:02 0:09:00 0:01:26 0:02:00 0:10:28 0:11:00 -0:00:32 

 0:00:41- 0:11:00 0:10:19 0:02:00 0:02:21 0:09:00 0:07:58 حزب المجتمع الديمقراطي

 0:01:03- 0:11:00 0:09:57 0:02:00 0:02:08 0:09:00 0:07:49 حزب الوسط االجتماعي

 0:11:00- 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 الحزب المغربي الليبرالي

 0:14:32- 2:45:00 2:30:28 0:30:00 0:30:56 2:15:00 1:59:32 المجموع
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 المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية 
 79متدخال، من بينهم  260ما ؾبموعو  "القناة الثانية"بلغ عدد اؼبتدخلٌن يف برامج اغبملة االنتخابية الرظبية يف 

 . %30,38نسبة بمتدخلة أي 

بنسبة  أيللذكور،  ساعة 5:57:19 ، مقابلساعة 1:53:18بلغت اؼبدة الزمنية ؼبسامهات اؼبرأة يف ىذه الربامج 
 .من المدة الزمنية اإلجمالية للمتدخلين في برامج الحملة الرسمية 24,07%

 ( "القناة الثانية"حملة االنتخابية الرسمية ): المشاركة النسائية في برامج ال21الجدول رقم 

 نسبة مشاركة النساء المجموع الذكور اإلناث العدد/المدة
 %30,38 260 181 79 عدد المتدخلين

 %24,07 07:50:37 05:57:19 01:53:18 المدة الزمنية

 .33.16 اجمللس األعلى رقم ومل تسجل أي مالحظة خبصوص باقي مقتضيات قرار
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 "تمازيغتقناة "تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية في نتائج  .3

صبيع اغبصص اؼبربؾبة خالؿ اغبملة االنتخابية الرظبية، باستثناء سبع حصص تعود أربع  "سبازيغتقناة "قدمت 
منها للحزب الليربايل اؼبغريب وثالث لػحزب القوات اؼبواطنة اللذين أعلنا عدـ مشاركتهما يف االنتخابات مع 

 (. الالحقإلشارة إىل استفادة ىذا األخًن من تغطية ذبمع انتخايب لو على ىذه القناة )انظر اعبدوؿ ا

 حسب صنف الحصة "تمازيغتقناة ": توزيع الحصص الُمَقدَّمة من طرف 22الجدول رقم 
 لمرجعيةالحصص ا الحصص غير الُمَقدَّمة الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 96 6 90 التدخالت المذاعة والمتلفزة

 32 1 31 تغطية التجمعات االنتخابية

 17 ضيف النشرات االخبارية
 

17 

 145 7 138 المجموع

 توزيع الحصص بين المجموعات الثالث لألحزاب السياسية 

 حصص أحزاب المجموعة األولى .أ 
، أكثر من ثالث ساعات "سبازيغتقناة "األوىل يف  بلغت اؼبدد الزمنية اإلصبالية لبث حصص أحزاب اجملموعة

 13 بفارؽ دقيقة احملددة يف التوزيع اؼبرجعي، وذلك 52ساعات و من ثالث بدال، (ساعة 3:38:31ونصف )

  ثانية. 29دقيقة و

بلغت  يف اػبدمة اؼبذكورة،التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" ويتبٌن من اعبدوؿ التايل، أف اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لػ"
" تغطية التجمعات االنتخابية"ساعة اليت حددىا التوزيع اؼبرجعي. وخبصوص  2:48:00ساعة عوض  2:34:20
دقيقة. أما عن "ضيف  24ثانية متجاوزة اغبصة الزمنية اؼبرجعية اليت تقف يف حدود  15دقيقة و 26فبلغت 

اعة عوض األربعٌن دقيقة احملددة يف س 0:37:56النشرات اإلخبارية" فقد استفادت أحزاب ىذه اجملموعة من 
 التوزيع اؼبرجعي.
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 )المجموعة األولى( "تمازيغتقناة ": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في23الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة األولى

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع اريةاالخب

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:03+ 0:29:00 0:29:03 0:05:00 0:04:50 0:03:00 0:03:13 0:21:00 0:21:00 حزب االستقالل

 0:00:02+ 0:29:00 0:29:02 0:05:00 0:04:48 0:03:00 0:03:14 0:21:00 0:21:00 والمعاصرةحزب األصالة 

 0:00:20- 0:29:00 0:28:40 0:05:00 0:04:58 0:03:00 0:03:15 0:21:00 0:20:27 حزب الحركة الشعبية

 0:01:14- 0:29:00 0:27:46 0:05:00 0:04:55 0:03:00 0:03:23 0:21:00 0:19:28 حزب العدالة والتنمية

 0:02:08- 0:29:00 0:26:52 0:05:00 0:04:50 0:03:00 0:03:17 0:21:00 0:18:45 حزب التقدم واالشتراكية

حزب االتحاد االشتراكي 
 للقوات الشعبية

0:18:48 0:21:00 0:03:14 0:03:00 0:04:22 0:05:00 0:26:24 0:29:00 -0:02:36 

حزب التجمع الوطني 
 لألحرار

0:18:22 0:21:00 0:03:18 0:03:00 0:04:36 0:05:00 0:26:16 0:29:00 -0:02:44 

 0:04:32- 0:29:00 0:24:28 0:05:00 0:04:37 0:03:00 0:03:21 0:21:00 0:16:30 حزب االتحاد الدستوري

 0:13:29- 3:52:00 3:38:31 0:40:00 0:37:56 0:24:00 0:26:15 2:48:00 2:34:20 المجموع

 لمجموعة الثانيةحصص أحزاب ا .ب 
دقائق  4ساعات و 3بدال من ساعة  3:00:29 "سبازيغتقناة "بلغت اؼبدة الزمنية غبصص أحزاب اجملموعة الثانية يف 

 ساعة.  0:04:01ثانية اؼبخصصة ألحزاب ىذه اجملموعة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي، أي بفارؽ  30و

ساعة  2:15:00بدال من  ساعة، 2:09:52ة واؼبتلفزة" يف "التدخالت اؼبذاعواستقرت اؼبدة الزمنية اؼبخصصة لػ
فبلغت اؼبدد الزمنية اؼبخصصة ألحزاب ىذه  "،تغطية التجمعات االنتخابية"احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. وخبصوص 

احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. كما بلغ ؾبموع اؼبدد الزمنية  ونصف دقيقة 22بدال من  ساعة 0:25:22اجملموعة 
دقيقة احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي  27عوض ثانية  15دقيقة و 25"ضيف النشرات اإلخبارية" يف نفس القناة، لػ

 (. 18رقم  )انظر اعبدوؿ
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 )المجموعة الثانية( "تمازيغتقناة ": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في24الجدول رقم 

 الثانية أحزاب المجموعة

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:40+ 0:20:30 0:21:10 0:03:00 0:02:57 0:02:30 0:03:08 0:15:00 0:15:05 حزب العهد الديمقراطي

حزب الحركة الديمقراطية 
 االجتماعية

0:15:09 0:15:00 0:02:48 0:02:30 0:02:49 0:03:00 0:20:46 0:20:30 +0:00:16 

حزب الحرية والعدالة 
 االجتماعية

0:14:56 0:15:00 0:02:45 0:02:30 0:02:37 0:03:00 0:20:18 0:20:30 -0:00:12 

 0:00:13- 0:20:30 0:20:17 0:03:00 0:02:34 0:02:30 0:02:48 0:15:00 0:14:55 حزب اإلصالح والتنمية

حزب اليسار األخضر 
 المغربي

0:14:56 0:15:00 0:02:16 0:02:30 0:02:47 0:03:00 0:19:59 0:20:30 -0:00:31 

حزب البيئة والتنمية 
 المستدامة

0:13:51 0:15:00 0:02:57 0:02:30 0:03:00 0:03:00 0:19:48 0:20:30 -0:00:42 

حزب جبهة القوى 
 الديمقراطية

0:14:06 0:15:00 0:02:44 0:02:30 0:02:47 0:03:00 0:19:37 0:20:30 -0:00:53 

 0:01:03- 0:20:30 0:19:27 0:03:00 0:02:52 0:02:30 0:02:56 0:15:00 0:13:39 حزب الوحدة والديمقراطية

 0:01:23- 0:20:30 0:19:07 0:03:00 0:02:52 0:02:30 0:03:00 0:15:00 0:13:15 حزب التجديد واإلنصاف

 0:04:01- 3:04:30 3:00:29 0:27:00 0:25:15 0:22:30 0:25:22 2:15:00 2:09:52 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثالثة  .ج 
 2:26:59يف برامج اغبملة االنتخابية الرظبية اػباصة باجملموعة الثالثة، إىل  "ازيغتسبقناة "تصل اؼبدد الزمنية ؼبا بثتو 
دقيقة احملددة يف التوزيع اؼبرجعي اؼبخصص ؽبذه اجملموعة يف كل خدمة، أي بفارؽ  45ساعة بدال من ساعتٌن و

 (.ساعة 0:18:01دقيقة ) 18

 1:53:59الثة يف إطار "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" )تقلصت اغبصص اؼبستفاد منها من طرؼ أحزاب اجملموعة الث
 (؛ وعلى خالؼساعة 2:15:00( عن اغبصص اؼبرجعية احملددة يف ىذا الصنف من برامج اغبملة االنتخابية )ساعة

ساعة  0:30:00ساعة عوض  0:33:00ذلك بلغت اؼبدد الزمنية احملصل عليها يف "ضيف النشرات اإلخبارية" 
يف اغبصص اؼبرجعية على الرغم من عدـ استفادة اغبزب الليربايل اؼبغريب من حصتو يف ىذا اؼبنصوص عليها 

 الصنف من الربامج )دقيقتٌن(.
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 )المجموعة الثالثة( "تمازيغتقناة "توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في :25الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثالثة
الفارق بين الحصص  المجموع تغطية التجمعات االنتخابية لمذاعة والمتلفزةالتدخالت ا

 المرجعية
 والحصص الُمَقدَّمة

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:30+ 0:11:00 0:11:30 0:02:00 0:02:30 0:09:00 0:09:00 حزب الشورى واالستقالل

 0:00:26+ 0:11:00 0:11:26 0:02:00 0:02:26 0:09:00 0:09:00 حزب العمل

حزب االتحاد المغربي 
 للديمقراطية

0:09:06 0:09:00 0:02:20 0:02:00 0:11:26 0:11:00 +0:00:26 

حزب الطليعة الديمقراطي 
 االشتراكي

0:08:48 0:09:00 0:02:36 0:02:00 0:11:24 0:11:00 +0:00:24 

 0:00:23+ 0:11:00 0:11:23 0:02:00 0:02:29 0:09:00 0:08:54 حزب الوسط االجتماعي

حزب المؤتمر الوطني 
 االتحادي

0:09:00 0:09:00 0:02:21 0:02:00 0:11:21 0:11:00 +0:00:21 

 0:00:16+ 0:11:00 0:11:16 0:02:00 0:02:16 0:09:00 0:09:00 حزب النهضة

 0:00:16+ 0:11:00 0:11:16 0:02:00 0:02:10 0:09:00 0:09:06 لديمقراطي الوطنيالحزب ا

 0:00:16+ 0:11:00 0:11:16 0:02:00 0:02:25 0:09:00 0:08:51 الحزب االشتراكي الموحد

 0:00:11+ 0:11:00 0:11:11 0:02:00 0:02:14 0:09:00 0:08:57 حزب النهضة والفضيلة

 0:00:00 0:11:00 0:11:00 0:02:00 0:02:28 0:09:00 0:08:32 حزب الديمقراطيين الجدد

 0:00:30- 0:11:00 0:10:30 0:02:00 0:02:25 0:09:00 0:08:05 حزب المجتمع الديمقراطي

 0:01:11- 0:11:00 0:09:49 0:02:00 0:02:09 0:09:00 0:07:40 حزب األمل

 0:08:49- 0:11:00 0:02:11 0:02:00 0:02:11 0:09:00 0:00:00 حزب القوات المواطنة

 0:11:00- 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 الحزب المغربي الليبرالي

 0:18:01- 2:45:00 2:26:59 0:30:00 0:33:00 2:15:00 1:53:59 المجموع
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 المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية 
 47متدخال، من بينهم  186ما ؾبموعو  "سبازيغتقناة "ج اغبملة االنتخابية الرظبية يف بلغ عدد اؼبتدخلٌن يف برام

 . %25,51أي بنسبة  متدخلة

( مقابل ست ساعات ساعة 1:40:29وبلغت اؼبدة الزمنية ؼبسامهات اؼبرأة يف ىذه الربامج أكثر من ساعة ونصف )
نية اإلجمالية للمتدخلين في برامج الحملة من المدة الزم %21,69أي بنسبة (، ساعة 6:02:45للرجاؿ )
 اليت بثتها ىذه اػبدمة. الرسمية

 ("تمازيغتقناة ": المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية )26الجدول رقم 

 نسبة مشاركة النساء المجموع الذكور اإلناث العدد/المدة
 %25,27 186 139 47 عدد المتدخلين

 %21,69 07:43:14 06:02:45 01:40:29 المدة الزمنية

 .33.16 رقمومل تسجل أي مالحظة خبصوص باقي مقتضيات قرار اجمللس األعلى 
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 "اإلذاعة الوطنية"نتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية في  .4

ة الرظبية، ومل تبث ىذه اػبدمة عشر حصص برامج اغبملة االنتخابيحصة من  135 "اإلذاعة الوطنية"قدمت 
 توزعت بٌن طبسة أحزاب. 

 "اإلذاعة الوطنية"حسب صنف الحصة في الُمَقدَّمة : الحصص 27الجدول رقم 
 الحصص المرجعية الحصص غير الُمَقدَّمة الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 96 6 90 التدخالت المذاعة والمتلفزة

 32 3 29 تغطية التجمعات االنتخابية

 17 1 16 ضيف النشرات االخبارية

 145 10 135 المجموع

 "اإلذاعة الوطنية"وباستثناء اغبزب الليربايل اؼبغريب وحزب القوات اؼبواطنة غًن اؼبشاركٌن يف االنتخابات، فإف 
 (.الالحقانظر اعبدوؿ حرصت عند عدـ بث حصص بعض األحزاب على تقدمي أسباب عدـ البث )

 حسب األحزاب السياسية "اإلذاعة الوطنية"من طرف الُمَقدَّمة : الحصص غير 28الجدول رقم 

تغطية التجمعات  اسم الحزب
 االنتخابية

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

ضيف النشرات 
 االخبارية

 المجموع

 4 - 3 1 الحزب المغربي الليبرالي

 4 - 3 1 حزب القوات المواطنة

 1 1 - - 93حزب الحرية والعدالة االجتماعية

 1 - - 1 94حزب اليسار األخضر المغربي

 10 1 6 3 المجموع

 توزيع الحصص بين المجموعات الثالث لألحزاب السياسية 

 حصص أحزاب المجموعة األولى .أ 
، ما يزيد على ثالث "اإلذاعة الوطنية"األوىل يف بلغت اؼبدد الزمنية اإلصبالية لبث حصص أحزاب اجملموعة 

 بفارؽ دقيقة احملددة يف التوزيع اؼبرجعي، وذلك 52ساعات و من ثالث بدال، (ساعة 3:42:05ساعات ونصف )

  .(ساعة 0:09:55)دقائق تقريبا  10

                                                           
 أخربت القناة يف النشرة أف اؼبتدخل اعتذر. 93
 سبت اإلشارة إىل اعتذار اغبزب. 94
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ساعة( كانت  2:39:31)ة" "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفز ويتبٌن من اعبدوؿ اؼبوايل، أف اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لصنف 
"ضيف النشرات ساعة( حبوايل شباف دقائق، فيما تقاربت اؼبدد الزمنية لصنفي  2:48:00أقل من اؼبدة اؼبرجعية )

 الواحدة يف كال الصنفٌن. ةومل يزد الفارؽ عن الدقيق "تغطية التجمعات االنتخابية"و اإلخبارية"

 )المجموعة األولى( "اإلذاعة الوطنية": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في29الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة األولى

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

ص الحص
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:19+ 0:29:00 0:29:19 0:05:00 0:05:03 0:03:00 0:03:16 0:21:00 0:21:00 حزب االستقالل

 0:00:09- 0:29:00 0:28:51 0:05:00 0:04:42 0:03:00 0:03:14 0:21:00 0:20:55 حزب الحركة الشعبية

 0:00:22- 0:29:00 0:28:38 0:05:00 0:05:00 0:03:00 0:03:13 0:21:00 0:20:25 الدستوري حزب االتحاد

 0:00:51- 0:29:00 0:28:09 0:05:00 0:04:40 0:03:00 0:03:14 0:21:00 0:20:15 حزب األصالة والمعاصرة

 0:01:13- 0:29:00 0:27:47 0:05:00 0:05:03 0:03:00 0:03:11 0:21:00 0:19:33 حزب التقدم واالشتراكية

حزب االتحاد االشتراكي 
 للقوات الشعبية

0:18:46 0:21:00 0:03:16 0:03:00 0:05:01 0:05:00 0:27:03 0:29:00 -0:01:57 

 0:02:22- 0:29:00 0:26:38 0:05:00 0:04:47 0:03:00 0:03:33 0:21:00 0:18:18 حزب العدالة والتنمية

حزب التجمع الوطني 
 لألحرار

0:20:19 0:21:00 0:00:13 0:03:00 0:05:08 0:05:00 0:25:40 0:29:00 -0:03:20 

 0:09:55- 3:52:00 3:42:05 0:40:00 0:39:24 0:24:00 0:23:10 2:48:00 2:39:31 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثانية .ب 
 2:57:21ساعات ) ثالث ما يقارب "اإلذاعة الوطنية"تصل اؼبدة الزمنية غبصص أحزاب اجملموعة الثانية، يف 

ساعة اؼبخصصة ألحزاب ىذه اجملموعة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي، أي بفارؽ إصبايل  3:04:30( بدال من ساعة
 ساعة( 0:07:09دقائق )سبع يتجاوز 

ساعة احملددة يف  02:15:00ساعة بدال من  2:11:10وبلغت اؼبدة الزمنية لصنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" 
 0:22:30، عوض ساعة 0:24:10" تغطية التجمعات االنتخابيةلػ"يع اؼبرجعي. كما بلغ إصبايل اؼبدد الزمنية التوز 

 22احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي. ومل تزد اغبصة اؼبخصصة لػ"ضيف النشرات اإلخبارية" يف نفس اػبدمة، عن 

  .(الالحق)انظر اعبدوؿ  رجعياؼبعتمدة يف التوزيع اؼب دقيقة 27عوض  واحدة دقيقة وثانية
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 الجدول رقم 30: توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في"اإلذاعة الوطنية" )المجموعة الثانية(

 أحزاب المجموعة الثانية

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:00:43+ 0:20:30 0:21:13 0:03:00 0:02:48 0:02:30 0:03:09 0:15:00 0:15:16 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 0:00:29+ 0:20:30 0:20:59 0:03:00 0:02:46 0:02:30 0:02:58 0:15:00 0:15:15 يمقراطيةحزب الوحدة والد

 0:00:21+ 0:20:30 0:20:51 0:03:00 0:02:42 0:02:30 0:03:10 0:15:00 0:14:59 حزب العهد الديمقراطي

حزب الحركة الديمقراطية 
 االجتماعية

0:14:29 0:15:00 0:02:55 0:02:30 0:02:44 0:03:00 0:20:08 0:20:30 -0:00:22 

 0:00:40- 0:20:30 0:19:50 0:03:00 0:02:43 0:02:30 0:03:01 0:15:00 0:14:06 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 0:00:46- 0:20:30 0:19:44 0:03:00 0:02:41 0:02:30 0:02:51 0:15:00 0:14:12 حزب اإلصالح والتنمية

 0:01:36- 0:20:30 0:18:54 0:03:00 0:02:40 0:02:30 0:02:57 0:15:00 0:13:17 حزب التجديد واإلنصاف

 0:02:18- 0:20:30 0:18:12 0:03:00 0:00:00 0:02:30 0:03:09 0:15:00 0:15:03 حزب اليسار األخضر المغربي

حزب الحرية والعدالة 
 االجتماعية

0:14:33 0:15:00 0:00:00 0:02:30 0:02:57 0:03:00 0:17:30 0:20:30 -0:03:00 

 0:07:09- 3:04:30 2:57:21 0:27:00 0:22:01 0:22:30 0:24:10 2:15:00 2:11:10 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثالثة   .ج 
استفادت األحزاب اؼبنتمية إليها من مدد زمنية بلغت حوايل الساعتٌن والنصف  ، فقدالمجموعة الثالثة خبصوص

. ويبلغ الفارؽ بٌن اؼبدة اؼبرجعية الالحق جملموعة كما ىو مبٌن يف اعبدوؿ( موزعة على أحزاب اساعة 2:24:13)
حزب القوات اؼبواطنة واغبزب اؼبغريب  ا( وىو ما مثلتو تقريبا حصتساعة 0:20:47دقيقة ) 20واؼبدة اليت مت بثها 

طية التجمعات تغدقيقة( الذين مل يشاركا يف االنتخابات ومع ذلك سجلت زيادة طفيفة يف " 22الليربايل )
 " على ىذه اإلذاعة.االنتخابية

ساعة(   1:54:51)"التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" أف اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لصنف ، الالحقويتبٌن من اعبدوؿ 
تغطية "لػ اؼببثوثة ، فيما تقاربت اؼبدد الزمنيةدقيقة 20ساعة( حبوايل  2:15:00كانت أقل من اؼبدة اؼبرجعية )
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مع اغبصص اؼبرجعية، ومل يزد الفارؽ عن أربعٌن ثانية على الرغم من عدـ بث حصتٌن  "نتخابيةالتجمعات اال
 اثنتٌن.

 )المجموعة الثالثة( "اإلذاعة الوطنية"توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في :31الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثالثة

التدخالت المذاعة 
 ةوالمتلفز 

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

 المجموع
 الفارق

الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
 الُمَقدَّمة

الحصص 
 المرجعية

 0:00:45 0:11:00 0:11:45 0:02:00 0:02:37 0:09:00 0:09:08 حزب المؤتمر الوطني االتحادي

 0:00:23 0:11:00 0:11:23 0:02:00 0:02:21 0:09:00 0:09:02 الحزب االشتراكي الموحد

 0:00:20 0:11:00 0:11:20 0:02:00 0:02:16 0:09:00 0:09:04 حزب الوسط االجتماعي

حزب الطليعة الديمقراطي 
 االشتراكي

0:09:03 0:09:00 0:02:13 0:02:00 0:11:16 0:11:00 0:00:16 

 0:00:15 0:11:00 0:11:15 0:02:00 0:02:14 0:09:00 0:09:01 حزب النهضة والفضيلة

 0:00:14 0:11:00 0:11:14 0:02:00 0:02:12 0:09:00 0:09:02 حزب العمل

 0:00:13 0:11:00 0:11:13 0:02:00 0:02:10 0:09:00 0:09:03 حزب الشورى واالستقالل

 0:00:12 0:11:00 0:11:12 0:02:00 0:02:08 0:09:00 0:09:04 حزب النهضة

 0:00:10 0:11:00 0:11:10 0:02:00 0:02:10 0:09:00 0:09:00 حزب األمل

 0:00:16 0:11:00 0:10:44 0:02:00 0:02:13 0:09:00 0:08:31 حزب االتحاد المغربي للديمقراطية

 0:00:19 0:11:00 0:10:41 0:02:00 0:02:18 0:09:00 0:08:23 حزب الديمقراطيين الجدد

 0:00:23 0:11:00 0:10:37 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:08:22 اطيحزب المجتمع الديمقر 

 0:00:37 0:11:00 0:10:23 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:08:08 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:11:00 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 حزب القوات المواطنة

 0:11:00 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 الحزب المغربي الليبرالي

 0:20:47 2:45:00 2:24:13 0:30:00 0:29:22 2:15:00 1:54:51 المجموع

 
 

 

 



 
 

204 

  المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية 

دخلة مت 67 "اإلذاعة الوطنية"يف اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية اليت بثتها  بلغ إجمالي المتدخالت
وتصل اؼبدد الزمنية ؼبسامهاهتن يف تلك الربامج إىل حوايل ساعتٌن  .%31,31بنسبة متدخال أي  147مقابل 

 .%28,16 أي بنسبة( من إصبايل اؼبداخالت واليت ذباوزت السبع ساعات، ساعة 2:20:23ونصف الساعة )

 

 ( "اإلذاعة الوطنية"برامج الحملة االنتخابية الرسمية ) : المشاركة النسائية في32الجدول رقم 

 نسبة مشاركة النساء المجموع الذكور اإلناث "اإلذاعة الوطنية"
 %31,31 214 147 67 عدد المتدخلين

 %28,16 08:18:26 05:58:03 02:20:23 المدة الزمنية

 .33.16 رقمومل تسجل أي مالحظة خبصوص باقي مقتضيات قرار اجمللس األعلى 
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 "اإلذاعة األمازيغية"نتائج تتبع برامج الحملة االنتخابية الرسمية في  .5

حصة )منها حصتاف مل تكونا مربؾبتٌن يف إطار اغبملة االنتخابية الرظبية( بدال  133 "اإلذاعة األمازيغية"قدمت 
 14 مل يتم بثها حصة(. وبلغ عدد اغبصص اليت 145من عدد اغبصص اؼبنصوص عليها يف التوزيع اؼبرجعي )

 (.الالحقحصة، وىي تعود لألحزاب اليت مل تشارؾ يف اغبملة االنتخابية )انظر اعبدوؿ 

 حسب صنف الحصة "اإلذاعة األمازيغية"من طرف الُمَقدَّمة : توزيع الحصص 33الجدول رقم 
 الحصص المرجعية ةالحصص غير الُمَقدَّم الحصص الُمَقدَّمة أصناف الحصص

 90 التدخالت المذاعة والمتلفزة
ين()+ اثنتين إضافيت  

6 96 

 32 7 25 تغطية التجمعات االنتخابية

 17 1 16 ضيف النشرات االخبارية

 المجموع
131 
 145 14 (إضافيتين)+ اثنتين 

قدمت حصتٌن إضافيتٌن غًن  "اإلذاعة األمازيغية"كما سبت اإلشارة إىل ذلك يف اؼبعطيات اإلصبالية أعاله، فإف 
مربؾبتٌن يف التوزيع اؼبعتمد بناء على نتائج القرعة. ويتعلق األمر بتدخلٌن إذاعيٌن إضافيٌن كانا من نصيب كل من 

على الساعة  2016شتنرب  27حزب التقدـ واالشرتاكية وحزب االرباد اؼبغريب للدميقراطية. فقد بثت اإلذاعة يـو 
تدخال غبزب االرباد  19:17:10اص بتدخالت األحزاب السياسية وقدمت على الساعة اعبينًنيك اػب 19:16:47

بثت تدخال غبزب التقدـ واالشرتاكية. ويف  19:23:20اؼبغريب للدميقراطية مدتو ثالث دقائق كاملة وعلى الساعة 
بالعناوين، أعلنت مقدمة  نفس اليـو ويف ختاـ النشرة اؼبسائية )نشرة العاشرة مساءا( غبصة تشلحيت وبعد التذكًن

يف بث تدخالت األحزاب السياسية وعن تقدمي تدخل لكل من حزب  "اإلذاعة األمازيغية"النشرة عن استمرار 
 22:19:52االرباد اؼبغريب للدميقراطية وحزب التقدـ واالشرتاكية. وبالفعل مت بث تدخل اغبزب األوؿ على الساعة 

 . 22:22:59وتدخل اغبزب الثاين على الساعة 

وبالرجوع إىل التوزيع اؼبرجعي اؼبعتمد بناء على عملية القرعة اػباصة بتوزيع تدخالت األحزاب السياسية يف وسائل 
أف ىاتٌن اغبصتٌن اؼبقدمتٌن مل تكونا مدرجتٌن يف ىذا التوزيع.  اإلعالـ العمومية خالؿ اغبملة االنتخابية يتبٌن

 فيتٌن فبا يفسر اختالؼ نتائجها عن باقي اػبدمات.وبذلك تكوف اإلذاعة قد قدمت حصتٌن إضا
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 حسب األحزاب السياسية "اإلذاعة األمازيغية"من طرف الُمَقدَّمة : توزيع الحصص غير 34الجدول رقم 

تغطية التجمعات  األحزاب السياسية
 االنتخابية

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

ضيف النشرات 
 اريةاالخب

 المجموع

 4 - 3 1 الحزب المغربي الليبرالي

 4 - 3 1 حزب القوات المواطنة

 2 1 - 1 95حزب اليسار األخضر المغربي

 1 - - 1 96حزب المجتمع الديمقراطي

 1 - - 1 97حزب االتحاد الدستوري

 1 - - 1 98حزب األمل

 1 - - 1 99حزب العهد الديمقراطي

 14 1 6 7 المجموع

َقد مة من طرؼ  توزعت اغبصص
 
بٌن سبعة أحزاب. وباستثناء اغبزب  "اإلذاعة األمازيغية"األربع عشرة غًن اؼب

الليربايل اؼبغريب وحزب القوات اؼبواطنة غًن اؼبشاركٌن يف االنتخابات، فإف اإلذاعة حرصت عند عدـ بث حصص 
ف اإلذاعة قدمت إزاءىا أي تفسًن بعض األحزاب على تقدمي أسباب عدـ البث باستثناء حالة واحدة مل يتبٌن أ

 أو توضيح كما يتبٌن ذلك من اعبدوؿ أعاله.

 توزيع الحصص بين المجموعات الثالث لألحزاب السياسية 
 حصص أحزاب المجموعة األولى .أ 

مع ، (ساعة 3:50:45) "اإلذاعة األمازيغية"تقاربت اؼبدد الزمنية اإلصبالية لبث حصص أحزاب اجملموعة األوىل يف 
  على الرغم من عدـ بث حصة واحدة. ثانية 15و قيقةاحملددة يف التوزيع اؼبرجعي، ومل يزد الفارؽ عن د الزمنية اؼبدة

ساعة(  2:48:41)"التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" ، أف اؼبدد الزمنية اؼبخصصة لصنف الالحقويتبٌن من اعبدوؿ 
" تغطية التجمعات االنتخابية"ك األمر بالنسبة لػساعة(. وكذل 2:48:00ؼبدة اؼبرجعية )وكانت أقل بقليل من ا

. أما ساعة 0:24:00 اؼبدة اؼبنصوص عليها يف اغبصص اؼبرجعية وىي ساعة عوض 0:22:48حيث خصصت مدة 
( تقاربت مع اغبصص ساعة 0:39:16خبصوص نتائج "ضيف النشرات اإلخبارية" فإف اؼبدد الزمنية اؼبسجلة )

 (.ساعة 0: 00:40اؼبرجعية اؼبنصوص عليها )
                                                           

 عالف عن اعتذار الضيف للحضور وزبلي اغبزب عن الوقت اؼبخصص لو يف اغبصتٌن معا.مت اإل 95
 مت اإلعالف عن تأجيل مروره دوف بث اغبصة. 96
 مت اإلعالف عن عدـ إخبار اػبدمة دبوعد ومكاف ذبمع اغبزب. 97

 مت اإلعالف عن تأجيل مروره دوف بث اغبصة. 98
 مل يتم بث اغبصة ومل تتم اإلشارة إىل السبب. 99
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 )المجموعة األولى( "اإلذاعة األمازيغية": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في35الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة األولى

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 

مةالُمقَ   دَّ
الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

 0:04:25+ 0:29:00 0:33:25 0:05:00 0:05:01 0:03:00 0:03:24 0:21:00 0:25:00 حزب التقدم واالشتراكية

 0:00:12+ 0:29:00 0:29:12 0:05:00 0:05:05 0:03:00 0:03:07 0:21:00 0:21:00 حزب االستقالل

 0:00:06+ 0:29:00 0:29:06 0:05:00 0:04:53 0:03:00 0:03:19 0:21:00 0:20:54 حزب الحركة الشعبية

 0:00:02- 0:29:00 0:28:58 0:05:00 0:04:38 0:03:00 0:03:20 0:21:00 0:21:00 حزب األصالة والمعاصرة

 0:00:22- 0:29:00 0:28:38 0:05:00 0:04:53 0:03:00 0:03:08 0:21:00 0:20:37 ي لألحرارحزب التجمع الوطن

 0:00:34- 0:29:00 0:28:26 0:05:00 0:04:50 0:03:00 0:03:19 0:21:00 0:20:17 حزب العدالة والتنمية

حزب االتحاد االشتراكي للقوات 
 الشعبية

0:18:51 0:21:00 0:03:11 0:03:00 0:05:03 0:05:00 0:27:05 0:29:00 -0:01:55 

 0:03:05- 0:29:00 0:25:55 0:05:00 0:04:53 0:03:00 0:00:00 0:21:00 0:21:02 حزب االتحاد الدستوري

 0:01:15- 3:52:00 3:50:45 0:40:00 0:39:16 0:24:00 0:22:48 2:48:00 2:48:41 المجموع

 حصص أحزاب المجموعة الثانية .ب 
 3:04:30، بدال من ساعة 2:52:39 "اإلذاعة األمازيغية"غبصص أحزاب اجملموعة الثانية، يف  بلغت اؼبدة الزمنية

دقائق  12 ساعة اؼبخصصة ألحزاب ىذه اجملموعة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي، أي بفارؽ إصبايل يصل إىل حوايل
 ساعة(  0:11:51)

احملددة يف ثانية  15و ساعتٌنساعة، بدال من  2:11:06بلغت اؼبدة الزمنية لصنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" 
بدال من  ساعة( 0:18:45) دقيقة 19حوايل  "،تغطية التجمعات االنتخابيةاؼبدة الزمنية لػ"التوزيع اؼبرجعي. وبلغت 

 دقيقة اؼبنصوص عليها يف التوزيع اؼبرجعي مع اإلشارة إىل عدـ بث ذبمع انتخايب واحد. وتقاربت اؼبدة الزمنية 27
ساعة( مع  0:22:30ساعة( مع اؼبدة احملددة يف التوزيع الزمين اؼبرجعي ) 0:22:48لػ"ضيف النشرات اإلخبارية" )

 (.الالحقاإلشارة إىل عدـ بث استضافة واحدة )انظر اعبدوؿ 
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 )المجموعة الثانية( "ةاإلذاعة األمازيغي": توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في36الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثانية

التدخالت المذاعة 
 والمتلفزة

تغطية التجمعات 
 االنتخابية

ضيف النشرات 
 المجموع االخبارية

 الفارق
الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

حصص ال
 المرجعية

حزب الحركة الديمقراطية 
 االجتماعية

0:15:06 0:15:00 0:02:40 0:02:30 0:03:02 0:03:00 0:20:48 0:20:30 +0:00:18 

 0:00:18+ 0:20:30 0:20:48 0:03:00 0:03:04 0:02:30 0:02:44 0:15:00 0:15:00 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 0:00:15+ 0:20:30 0:20:45 0:03:00 0:03:06 0:02:30 0:02:39 0:15:00 0:15:00 حزب الوحدة والديمقراطية

 0:00:08- 0:20:30 0:20:22 0:03:00 0:03:00 0:02:30 0:02:41 0:15:00 0:14:41 حزب اإلصالح والتنمية

 0:00:34- 0:20:30 0:19:56 0:03:00 0:02:57 0:02:30 0:02:45 0:15:00 0:14:14 حزب الحرية والعدالة االجتماعية

 0:01:30- 0:20:30 0:19:00 0:03:00 0:02:17 0:02:30 0:02:37 0:15:00 0:14:06 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 0:02:05- 0:20:30 0:18:25 0:03:00 0:02:31 0:02:30 0:02:39 0:15:00 0:13:15 حزب التجديد واإلنصاف

 0:02:37- 0:20:30 0:17:53 0:03:00 0:02:51 0:02:30 0:00:00 0:15:00 0:15:02 حزب العهد الديمقراطي

 0:05:48- 0:20:30 0:14:42 0:03:00 0:00:00 0:02:30 0:00:00 0:15:00 0:14:42 حزب اليسار األخضر المغربي

 0:11:51- 3:04:30 2:52:39 0:27:00 0:22:48 0:22:30 0:18:45 2:15:00 2:11:06 المجموع

  حصص أحزاب المجموعة الثالثة .ج 
دقيقة احملددة يف  45، بدال من ساعتٌن وساعة 2:22:57بلغت اؼبدة الزمنية اليت استغرقتها حصص اجملموعة الثالثة 

. ويعود ىذا الفارؽ باألساس إىل عدـ مشاركة اغبزب الليربايل ساعة 0:22:03التوزيع اؼبرجعي، أي بفارؽ بلغ 
دـ استفادة حزب القوات اؼبواطنة من التسع دقائق اؼبخصصة لو اؼبغريب يف برامج اغبملة االنتخابية الرظبية وإىل ع

 . "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة"يف إطار 

 وربع ساعتٌنساعة( بدال من  1:58:52ىكذا، بلغت اؼبدة الزمنية لصنف "التدخالت اؼبذاعة واؼبتلفزة" الساعتٌن )
 ساعة( 0:24:05) دقيقة 24حوايل  "،التجمعات االنتخابيةتغطية اؼبدة الزمنية لػ"احملددة يف التوزيع اؼبرجعي. وبلغت 

 دقيقة اؼبنصوص عليها يف التوزيع اؼبرجعي مع اإلشارة إىل عدـ بث ذبمعٌن اثنٌن.  30بدال من 
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 ()المجموعة الثالثة "اإلذاعة األمازيغية"توزيع المدد الزمنية الُمَقدَّمة في :37الجدول رقم 

 أحزاب المجموعة الثالثة
 المجموع تغطية التجمعات االنتخابية التدخالت المذاعة والمتلفزة

الحصص  الفارق
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

الحصص 
مة  الُمَقدَّ

الحصص 
 المرجعية

حزب االتحاد المغربي 
 للديمقراطية

0:11:52 0:09:00 0:02:16 0:02:00 0:14:08 0:11:00 +0:03:08 

 0:00:15+ 0:11:00 0:11:15 0:02:00 0:02:15 0:09:00 0:09:00 حزب الديمقراطيين الجدد

حزب الطليعة الديمقراطي 
 االشتراكي

0:09:00 0:09:00 0:02:15 0:02:00 0:11:15 0:11:00 +0:00:15 

 0:00:15+ 0:11:00 0:11:15 0:02:00 0:02:13 0:09:00 0:09:02 حزب العمل

 0:00:14+ 0:11:00 0:11:14 0:02:00 0:02:14 0:09:00 0:09:00 حزب الشورى واالستقالل

 0:00:11+ 0:11:00 0:11:11 0:02:00 0:02:11 0:09:00 0:09:00 حزب النهضة

 0:00:11+ 0:11:00 0:11:11 0:02:00 0:02:10 0:09:00 0:09:01 الحزب االشتراكي الموحد

 0:00:08+ 0:11:00 0:11:08 0:02:00 0:02:08 0:09:00 0:09:00 الفضيلةحزب النهضة و 

حزب المؤتمر الوطني 
 االتحادي

0:09:00 0:09:00 0:02:08 0:02:00 0:11:08 0:11:00 +0:00:08 

 0:00:02+ 0:11:00 0:11:02 0:02:00 0:02:09 0:09:00 0:08:53 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:00:50- 0:11:00 0:10:10 0:02:00 0:02:06 0:09:00 0:08:04 حزب الوسط االجتماعي

 0:02:00- 0:11:00 0:09:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:09:00 حزب األمل

 0:02:00- 0:11:00 0:09:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:09:00 حزب المجتمع الديمقراطي

 0:11:00- 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 حزب القوات المواطنة

 0:11:00- 0:11:00 0:00:00 0:02:00 0:00:00 0:09:00 0:00:00 الحزب المغربي الليبرالي

 0:22:03- 2:45:00 2:22:57 0:30:00 0:24:05 2:15:00 1:58:52 المجموع
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 المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية 
متدخال،  162ما ؾبموعو  "اإلذاعة األمازيغية"اغبملة االنتخابية الرظبية اليت قدمتها بلغ عدد اؼبتدخلٌن يف برامج 

وفاقت اؼبدة الزمنية ؼبسامهات اؼبرأة يف ىذه الربامج الساعتٌن  .%27,16أي بنسبة متدخلة  44من بينهم 
المدة  نسبة وصلت(، حيث ساعة 06:23:03( مقابل حوايل ست ساعات ونصف للرجاؿ )ساعة 02:00:44)

 .%23,97الزمنية لمشاركة المرأة 
 

 ( "اإلذاعة األمازيغية": المشاركة النسائية في برامج الحملة االنتخابية الرسمية )38الجدول رقم 

 نسبة مشاركة النساء المجموع الذكور اإلناث 
 %27,16 162 118 44 عدد المتدخلين

 %23,97 08:23:47 06:23:03 02:00:44 المدة الزمنية
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 : قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 1الملحق رقم 
 (2016 يوليوز 21) 1437 شوال 16الصادر بتاريخ  33.16 رقم

 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات االتصال السمعي البصري 
 2016سنة خالل االنتخابات التشريعية العامة ل 

************************ 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 منو؛ 165و 28بناء على الدستور، خصوصا الديباجة والفصلٌن  
( 2002 أغسطس 31) 1423 صبادى اآلخرة 22الصادر بتاريخ  1.01.212وبنػاء على الظهًن الشريف رقم  

 3 ميمو، خصوصا الديباجة واؼبادتٌنالقاضي بإحداث اؽبيأة العليا لالتصاؿ السمعي البصري، كما مت تغيًنه وتت

 منو؛ 22و (13)الفقرة 
ذي  25اؼبتعلق باالتصاؿ السمعي البصري، الصادر بتاريخ  77.03 وبنػاء على القانوف رقم 

)الفقرة  48و 9( و4و 2 )الفقرتاف 8)الفقرة الثانية( و 3 (، خصوصا ديباجتو واؼبواد2005 يناير 7) 1425 القعدة
 السادسة( منو؛

 14) 1432من ذي القعدة  16اؼبتعلق دبجلس النواب الصادر يف  27. 11ناء على القانوف التنظيمي رقم وب 
 (، كما مت تغيًنه وتتميمو؛2011اكتوبر 

 22) 1432من ذي القعدة  24اؼبتعلق باألحزاب السياسية الصادر يف  29. 11وبناء على القانوف التنظيمي رقم 
 وتتميمو؛(، كما مت تغيًنه 2011أكتوبر 

اؼبتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعماؿ وسائل االتصاؿ  57.11 وبنػاء على القانوف رقم 
 28) 1432 من ذي القعدة 30السمعي البصري العمومية خالؿ اغبمالت االنتخابية واالستفتائية، الصادر بتاريخ 

 (، كما مت تغيًنه وتتميمو؛2011 أكتوبر

القاضي بتحديد شروط وكيفيات اؼبالحظة اؼبستقلة واحملايدة لالنتخابات الصادر  30.11ػاء على القانوف رقم وبن 
 منو؛ 17 (، خصوصا اؼبادة2011 سبتمرب 29) 1432 بتاريخ فاتح من ذي القعدة

من ربيع  18يخ احملدد دبوجبو تاريخ انتخاب أعضاء ؾبلس النواب، الصادر بتار  2-16-69وبناء على اؼبرسـو رقم  
 ؛(2016يناير  29) 1437اآلخر 

الصادر عن اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري، بتاريخ  46-06 وبنػاء على القرار رقم 
(، بشأف قواعد ضماف التعبًن عن تعددية تيارات الفكر والرأي يف خدمات 2006 شتنرب 27) 1427 رمضاف 04

 تخابات؛االتصاؿ السمعي البصري خارج فرتات االن
 وأخذا بعٌن االعتبار نتائج أشغاؿ ؾبموعة عمل التعددية السياسية؛ 
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 وبعد المداولة؛ 
 :يقرر 
العليا لالتصاؿ السمعي البصري، اؼبنصوص عليها دستوريا، يف السهر على احرتاـ التعبًن  اؽبيأةانطالقا من مهمة  

 السمعي البصري؛التعددي لتيارات الرأي والفكر، واغبق يف اإلعالـ يف اجملاؿ 
الدميوقراطية، وتوفًن شروط التباري النزيو بٌن  اؼبمارسةواعتبارا لدور اإلعالـ يف ضماف التعددية السياسية يف  

األحزاب السياسية وعدـ التمييز بينهم، وضماف ولوج اؼبواطنات واؼبواطنٌن إىل رأي متعدد ومتوازف، واإلسهاـ يف 
 تنشيط النقاش الدميوقراطي؛

زاما دببدأ اغبرية التحريرية ؼبتعهدي االتصاؿ السمعي البصري واستقالليتهم يف إعداد براؾبهم، وما يرتتب عن والت 
 ذلك من مسؤوليات. 

 الفصل األول: تعاريف ومبادئ عامة
 أوال: تعاريف

 ألجل تطبيق مقتضيات ىذا القرار، يراد دبا يلي:: 1المادة  
ت اليت يقدمها اؼبتعهدوف العموميوف واػبواص لالتصاؿ اػبدما االتصال السمعي البصري: خدمات .1

اؼبتعلق باالتصاؿ السمعي البصري، كما  77.03 السمعي البصري، حسب التعاريف الواردة يف القانوف رقم
 مت تغيًنه وتتميمو؛

 وتنتهي يف 2016غشت  25تبتدئ الفرتة االنتخابية يف الساعة األوىل من يـو اػبميس  الفترة االنتخابية: .2
  يوما(. 43) 2016أكتوبر  06( ليال من يـو اػبميس 12الساعة الثانية عشر )

ؾبموع الربامج اليت يبثها متعهدو االتصاؿ السمعي البصري، عموميوف وخواص،  برامج الفترة االنتخابية: .3
النتخابات دببادرة منهم ويتحملوف فيها كامل اؼبسؤولية التحريرية، واليت تتطرؽ إىل اؼبواضيع اؼبتعلقة با

إىل الساعة الثانية عشر  2016غشت  25التشريعية خالؿ الفرتة اؼبمتدة من الساعة األوىل ليـو اػبميس 
 ؛2016أكتوبر  06( ليال من يـو اػبميس 12)

يوما(، ابتداء من الساعة األوىل  30الفرتة اليت سبتد ؼبدة شهر ) فترة ما قبل الحملة االنتخابية الرسمية: .4
 ؛ 2016شتنرب  23وتنتهي يف الساعة الثانية عشر ليال من يـو اعبمعة  2016غشت  25س من يـو اػبمي

، يف الساعة األوىل 2.16.69تبتدئ حسب اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو رقم  فترة الحملة االنتخابية الرسمية: .5
أكتوبر  06 ( ليال من يـو اػبميس12وتنتهي يف الساعة الثانية عشرة ) 2016شتنرب  24من يـو السبت 

 اػبدمات العمومية ذات الربؾبة العامة فقط، كما ىي ؿبددة قانونا؛ وهتم، 2016
اليت تتضمن التدخالت  فقرات التعبًن اؼبباشر لألحزاب السياسية، برامج الحملة االنتخابية الرسمية: .6

 ؛تغطية التجمعات االنتخابيةاؼبذاعة واؼبتلفزة وضيوؼ النشرات اإلخبارية و 
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اؼبدة الزمنية اليت يتناوؿ خالؽبا الكلمة فبثل أو فبثلة حزب سياسي يف خدمات  الكلمة: مدة تناول .7
 االتصاؿ السمعي البصري؛

وكل أشكاؿ اغبديث عن  اؼبدة الزمنية اليت تشمل مدة تناوؿ الكلمة من قبل حزب سياسي مدة البث: ػ 8
  .ذلك اغبزب

 ثانيا: مبادئ عامة 
اغبرية التحريرية واالستقاللية، وتتحمل كامل اؼبسؤولية ؿ السمعي البصري بتتمتع خدمات االتصا :2المادة 

 عن برامج الفرتة االنتخابية اليت تبثها؛
تلتـز خدمات االتصاؿ السمعي البصري بضماف اغبق يف اػبرب ويف التعبًن عن الرأي يف برامج الفرتة : 3المادة 

 بادئ اغبياد والنزاىة واؼبوضوعية والتوازف والتعددية؛االنتخابية، وباحرتاـ قواعد اؼبمارسة اؼبهنية وم
االتصاؿ السمعي البصري اغبرص على عدـ تضمن برامج الفرتة االنتخابية  يتعٌن على خدمات: 4المادة 

 بأي شكل من األشكاؿ مواد من شأهنا:
 اؼبس بثوابت اؼبملكة، كما ىي ؿبددة يف الدستور؛ -
 اؼبس بالنظاـ العاـ؛ -
 لكرامة اإلنسانية أو باحرتاـ الغًن؛اؼبس با -
 الكراىية أو العنف؛ التحريض على العنصرية أو -
 إفشاء اؼبعطيات احملمية بالقانوف؛ -
 الدعوة إىل القياـ حبملة عبمع األمواؿ. -
 

 الفصل الثاني: القواعد المؤطرة لبرامج الفترة االنتخابية 
لى التمييز بٌن اػبرب والتعليق يف برامج الفرتة االنتخابية، ربرص خدمات االتصاؿ السمعي البصري ع :5 المادة

 وسبتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن القذؼ أو السب أو اإلىانة.
خدمات االتصاؿ السمعي البصري بعدـ فصل مقتطفات تصرحيات الفاعلٌن السياسيٌن وغًنىم  تلتـز: 6 المادة 

 من اؼبتدخلٌن والتعليقات عن سياقها. 
عدـ استغالؿ الصحفيٌن خالؿ االتصاؿ السمعي البصري بالتحكم يف البث، وبضماف  خدماتتلتـز : 7دة الما

 تدخالهتم، موقعهم للتعبًن عن أفكار متحيزة.
االتصاؿ السمعي البصري عبميع األحزاب السياسية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا  تضمن خدمات: 8المادة 

 فرتة االنتخابية.شروط برؾبة متشاهبة يف برامج ال
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الولوج اؼبنصف لألحزاب السياسية ػبدمات االتصاؿ السمعي البصري طيلة الفرتة االنتخابية  يتم تقدير: 9 المادة
 على أساس سبثيليتها يف ؾبلسي الربؼباف.

حزاب السياسية يتم توزيع اغبجم الزمين اإلصبايل ؼبدد البث يف برامج الفرتة ما قبل اغبملة االنتخابية الرظبية بٌن األ 
 حسب اجملموعات الثالث التالية:

 :على فريق  األحزاب السياسية اليت تتوفر يف إحدى غرفيت الربؼباف تتكوف من المجموعة األولى
لربامج الفرتة االنتخابية، موزعة بينها  اإلصبايل من اغبجم الزمين 50 %وتستفيد من نسبة  برؼباين،

 بالتساوي.
 :ف من األحزاب السياسية اؼبمثلة يف الربؼباف اليت ال تتوفر على فريق برؼباين، تتكو  المجموعة الثانية

 من اغبجم الزمين اإلصبايل لربامج الفرتة االنتخابية، موزعة بينها بالتساوي. 30% تستفيد من نسبةو 
 :تستفيد و  )أو التحالفات اغبزبية(،تتكوف من األحزاب السياسية غًن اؼبمثلة بالربؼباف  المجموعة الثالثة

 بالتساوي. بينها موزعة االنتخابية، الفرتة من اغبجم الزمين اإلصبايل لربامج 20%من نسبة 
  يضاؼ تلقائيا ؽبذه اجملموعة كل حزب سياسي جديد يتم تأسيسو بعد صدور ىذا القرار، طبقا للنصوص

 القانونية والتنظيمية اعباري هبا العمل.
 عي البصري على احرتاـ التعددية اللغوية يف برامج الفرتة االنتخابية.تسهر خدمات االتصاؿ السم :10المادة 
تضمن خدمات االتصاؿ السمعي البصري مشاركة النساء بنسبة ال تقل عن الثلث، يف برامج الفرتة : 11المادة 

النساء، االنتخابية، وربرص على مسامهتهن يف ـبتلف اؼبواضيع اليت تتناوؽبا، كما تلتـز بإدراج حقوؽ وقضايا 
 ومشاركتهن يف تدبًن الشأف العاـ ضمن برامج النقاش العمومي.

 .تضمن خدمات االتصاؿ السمعي البصري مشاركة الشباب يف برامج الفرتة االنتخابية :12المادة 
تعمل خدمات االتصاؿ السمعي البصري على ضماف ولوج ذوي االحتياجات اػباصة إىل برامج  :13 المادة

 ية، خصوصا من خالؿ الرتصبة إىل لغة اإلشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى.الفرتة االنتخاب
ربرص خدمات االتصاؿ السمعي البصري على ضماف مشاركة ذوي االحتياجات اػباصة يف برامج : 14المادة  

 الفرتة االنتخابية، وإدراج القضايا اؼبرتبطة هبم ضمن برامج النقاش العمومي.
 على احرتاـ حقوؽ اؼبؤلف واغبقوؽ اجملاورة. تسهر خدمات االتصاؿ السمعي البصري: 15 المادة

تسهر خدمات االتصاؿ السمعي البصري، عند التعامل مع ترشيح معٌن يف دائرة انتخابية ما، على  :16المادة  
 أف تستفيد اؼبرشحات واؼبرشحوف بالدائرة اؼبعنية، من شروط معاملة منصفة.

ألحزاب السياسية خارج اؼبنتميات واؼبنتمٌن لسبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري عن استضافة : 17 المادة 
 برامج الفرتة االنتخابية.
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تلتـز خدمات االتصاؿ السمعي البصري بعدـ السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من األشكاؿ، : 18المادة 
امج، الذين يشتغلوف فيها، وذلك ابتداء من تاريخ للمرشحات واؼبرشحٌن من صحافيٌن ومنشطٌن ومقدمي الرب 

 لالنتخابات التشريعية العامة إىل حٌن انتهاء عملية التصويت. اإلعالف الرظبي عن الرتشيحات
ضمانا ؼببدأ اغبياد، تسهر خدمات االتصاؿ السمعي البصري على تفادي استضافة خرباء معروفٌن : 19المادة 

 فرتة االنتخابية.بانتمائهم اغبزيب يف برامج ال
اػبرباء للمسامهة يف برامج الفرتة االنتخابية بضماف  تلتـز خدمات االتصاؿ السمعي البصري عند دعوة: 20المادة 

 حيادىم وتدخلهم بصفتهم كخرباء فقط، وعدـ القياـ بأي دعاية انتخابية.
ة وإىل حٌن انتهاء عملية التصويت، سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري، أثناء الفرتة االنتخابي: 21 المادة 

عن بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على اؼبشاركة يف االنتخابات يشارؾ فيها فبثلو أو فبثالت األحزاب 
 السياسية.
بث نتائج كل استطالع للرأي لو عالقة مباشرة أو غًن  سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري عن: 22المادة 

تشريعية، خالؿ الفرتة اؼبمتدة من اليـو اػبامس عشر السابق للتاريخ احملدد النطالؽ اغبملة مباشرة باالنتخابات ال
 .االنتخابية الرظبية إىل غاية انتهاء عملية التصويت

جيب أف يصاحب كل بث ألي نتائج استطالع رأي  خارج الفرتة اؼبشار إليها يف اؼبادة السابقة،: 23 المادة
 عية العامة، احرتاـ القواعد اؼبتعارؼ عليها، وخاصة:متعلق باالنتخابات التشري

 تعريف طالب ومقتين االستطالع؛ -
 إسم اؼبؤسسة اليت قامت باالستطالع؛ -
 موضوع االستطالع؛ -
 العينة اؼبستجوبة؛ -
 اؼبكاف أو األماكن اليت مت فيها إجراء االستطالع؛ -
 تاريخ أو تواريخ إجراء االستطالع ونشر نتائجو؛ -
 امش اػبطأ احملتمل.ى -

تتقيد خدمات االتصاؿ السمعي البصري، فيما يتعلق بالتغطيات واألخبار غًن اؼبرتبطة : 24المادة 
الصادر  46-06 باالنتخابات، دبقتضيات قرار اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري رقم

عبًن عن تيارات الفكر والرأي (، اؼبتعلق بقواعد ضماف تعددية الت2006 شتنرب 27) 1427 رمضاف 04 بتاريخ
 يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري خارج الفرتات االنتخابية.
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 الفصل الثالث: القواعد المؤطرة لبرامج الفترة االنتخابية يوم االقتراع
أعاله، عن  22سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري، يـو االقرتاع، كما ىو مشار إليو يف اؼبادة : 25 المادة 

نتائج استطالعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبٌن عند خروجهم من مكاتب التصويت  بث
 وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إىل حٌن إغالؽ آخر مكتب للتصويت.

اب سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري عن بث أي ؿبتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل األحز : 26 المادة 
 السياسية طيلة يـو االقرتاع، ومينع بث أي نتيجة قبل انتهاء عملية التصويت على مستوى الرتاب الوطين.

سبتنع خدمات االتصاؿ السمعي البصري عن بث أي بياف أو بالغ أو تعليق أو تصريح ؼبالحظي : 27 المادة 
 االنتخابات قبل انتهاء عملية التصويت.

 على إنتاج وبث برامج الحملة االنتخابية الرسمية الفصل الرابع: قواعد مطبقة 
 في خدمات االتصال السمعي البصري العمومي

تنفرد الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي ببث الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية : 28 المادة
 .يف النصوص التنظيمية اعباري هبا العمل الرظبية، كما ىي ؿبددة

تضمن الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي إنتاج الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية  :29 المادة 
 الرظبية لفائدة األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات.

تعمل الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي على برؾبة وبث الربامج اؼبعدة للحملة  :30المادة 
الرظبية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اعباري هبا العمل، كما زبرب كتابيا اؽبيأة العليا دبواعيد بث  االنتخابية

 .ساعة على األقل قبل بداية فرتة اغبملة االنتخابية الرظبية (24)ىذه الربامج أربع وعشرين 
 كل من األشكاؿ مواد من شأهنا:ال تتضمن الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية الرظبية بأي ش :31المادة 

 استعماؿ الرموز الوطنية؛ - 

 االستعماؿ اعبزئي أو الكلي للنشيد الوطين، -

 أي استعماؿ كلي أو جزئي ؽبذه األماكن؛و  الظهور يف أماكن العبادة -

 الظهور بشكل واضح داخل اؼبقرات الرظبية، سواء كانت ؿبلية أو جهوية أو وطنية؛ -

 أماكن أو مقرات ميكن أف تشكل عالمة ذبارية.إظهار عناصر أو  -
ربدد الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي اؼبواصفات التقنية لربامج التعبًن اؼبباشر  :32المادة 

يوما على األقل قبل تاريخ بداية اغبملة االنتخابية الرظبية، على  20وآجاؿ تسليمها، وتبلغ هبا األحزاب يف ظرؼ 
عي ربديد أجل التسليم ضرورة إدخاؿ التعديالت الالزمة من أجل مطابقة الربنامج مع مقتضيات ىذا أف يرا
 القرار.
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خدمات االتصاؿ السمعي البصري العمومي إنتاج الوصالت اػباصة باألحزاب السياسية  تضمن: 33المادة 
تالـ، داخل األياـ العشرة اؼبوالية لتبليغ اؼبشاركة يف االنتخابات اليت تتقدـ ؽبذا الغرض بطلب كتايب مع وصل باالس

 اؼبواصفات التقنية احملددة من قبل تلك اػبدمات.
ميكن لألحزاب السياسية إنتاج وصالهتا اػباصة وكذا بعض أو كل براؾبها اؼبعدة للحملة االنتخابية  :43المادة 

ياسية للشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي اؼبتعلقة بتدخالهتا بوسائلها الذاتية، يف ىذه اغبالة تسلم األحزاب الس
البصري العمومي برامج على شكل "برامج جاىزة للبث" مطابقة للمواصفات التقنية اؼبطلوبة من طرؼ الشركات 

 سالف الذكر.  57. 11اؼبذكورة وللمدة احملددة يف النصوص التطبيقية اؼبتخذة لتنفيذ القانوف رقم 
لسمعي البصري العمومي على أف يلتـز طاقمها اؼبشارؾ يف إنتاج الربامج تسهر خدمات االتصاؿ ا: 35المادة 

 .اؼبتعلقة باغبملة االنتخابية الرظبية باغبياد وبالسر اؼبهين
تقـو خدمات االتصاؿ السمعي البصري بدعوة األحزاب السياسية للمشاركة يف برامج اغبملة  :36المادة 

 .على األقل قبل تاريخ إنتاجها( 48)تالـ، شباف وأربعوف ساعة االنتخابية الرظبية، كتابيا مع وصل باالس
تتأكد الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي البصري العمومي من مطابقة الربامج اؼبعدة للحملة : 37المادة 

  القرار.من ىذا  30و 4االنتخابية اؼبنتجة من طرؼ األحزاب السياسية بوسائلها الذاتية ؼبقتضيات اؼبادتٌن 
يوقع اؼبمثل)ة( اؼبفوض)ة( لكل حزب سياسي على اؼبوافقة على بث كل برنامج، عند هناية تركيب  :38ادة الم

 .الربامج اؼبعدة للحملة االنتخابية الرظبية اؼبنتجة من طرؼ خدمات االتصاؿ السمعي البصري العمومي
ؼبمثل)ة( اغبزب اؼبوقع)ة( على اؼبوافقة  يتم تقدمي نسخة من كل الربامج اإلذاعية والتلفزية اؼبسجلة اعباىزة للبث 

 .على البث مقابل وصل باالستالـ
شواؿ  16 مت تداوؿ ىذا القرار من طرؼ اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خالؿ جلستو اؼبنعقدة بتاريخ 

 العليا لالتصاؿ السمعي البصري بالرباط. اؽبيأة(، دبقر 2016 يوليوز 21)لػ اؼبوافق 1437
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 : مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في مجموع الخدمات السمعية البصرية3 الملحق رقم

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 21:23:01 1:32:39 19:50:22 الشعبية حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات

 19:48:43 0:59:20 18:49:23 حزب اإلستقالل

 19:14:33 1:48:30 17:26:03 حزب العدالة والتنمية

 19:02:15 2:05:46 16:56:29 حزب األصالة والمعاصرة

 16:30:42 1:33:31 14:57:11 حزب التقدم واإلشتراكية

 13:34:31 0:49:57 12:44:34 حزب اإلتحاد الدستوري

 13:14:57 1:03:53 12:11:04 حزب التجمع الوطني لألحرار

 11:54:08 1:25:00 10:29:08 حزب الحركة الشعبية

 134:42:50 11:18:36 123:24:14 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 6:32:34 0:33:26 5:59:08 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 6:11:07 0:27:38 5:43:29 ألخضر المغربيحزب اليسار ا

 5:21:22 0:22:01 4:59:21 حزب التجديد واإلنصاف

 5:02:54 0:26:56 4:35:58 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 4:54:24 0:20:29 4:33:55 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 4:36:35 0:26:23 4:10:12 حزب اإلصالح والتنمية

 3:12:53 0:22:32 2:50:21 والعدالة اإلجتماعيةحزب الحرية 

 3:01:40 0:30:35 2:31:05 حزب الوحدة والديمقراطية

 2:30:53 0:15:51 2:15:02 حزب العهد الديمقراطي

 41:24:22 3:45:51 37:38:31 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 9:28:28 0:37:25 8:51:03 الحزب اإلشتراكي الموحد

 5:37:41 0:16:24 5:21:17 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 5:11:56 0:32:41 4:39:15 حزب الديمقراطيين الجدد

 4:40:48 0:12:21 4:28:27 حزب النهضة والفضيلة

 3:46:24 0:14:58 3:31:26 حزب الشورى واإلستقالل

 3:43:53 0:17:58 3:25:55 حزب النهضة

 3:13:15 0:12:43 3:00:32 طي اإلشتراكيحزب الطليعة الديمقرا

 3:09:07 0:29:30 2:39:37 حزب الوسط اإلجتماعي

 3:05:10 0:15:20 2:49:50 حزب المجتمع الديمقراطي

 2:30:31 0:12:27 2:18:04 حزب العمل

 2:25:54 0:32:55 1:52:59 حزب األمل

 1:48:19 0:16:25 1:31:54 الحزب الديمقراطي الوطني
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 1:38:59 0:12:50 1:26:09 المغربي الليبراليالحزب 

 1:23:25 0:14:37 1:08:48 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 0:58:12 0:13:44 0:44:28 حزب القوات المواطنة

 0:46:47 0:01:37 0:45:10 النهج الديمقراطي

 53:28:49 4:53:55 48:34:54 مدد بث المجموعة الثالثة

 229:36:01 19:58:22 209:37:39 المجموع اإلجمالي
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 مجموع مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في الخدمات العمومية: 4الملحق رقم 

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 6:24:27 1:03:24 5:21:03 حزب التقدم واإلشتراكية

 5:53:43 0:44:30 5:09:13 التنميةحزب العدالة و 

 5:24:37 0:35:50 4:48:47 حزب اإلستقالل

 5:20:02 0:55:03 4:24:59 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 4:31:03 0:32:22 3:58:41 حزب اإلتحاد الدستوري

 4:29:11 0:58:30 3:30:41 حزب األصالة والمعاصرة

 4:29:07 0:36:46 3:52:21 حزب الحركة الشعبية

 3:23:43 0:37:24 2:46:19 حزب التجمع الوطني لألحرار

 39:55:53 6:03:49 33:52:04 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 2:50:54 0:15:24 2:35:30 حزب التجديد واإلنصاف

 2:22:39 0:20:05 2:02:34 حزب اليسار األخضر المغربي

 2:05:52 0:18:21 1:47:31 اطيةحزب الوحدة والديمقر 

 1:34:04 0:14:40 1:19:24 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 1:34:03 0:22:45 1:11:18 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 1:27:25 0:15:22 1:12:03 حزب العهد الديمقراطي

 1:27:19 0:15:22 1:11:57 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 1:26:40 0:15:48 1:10:52 لتنمية المستدامةحزب البيئة وا

 1:18:08 0:15:21 1:02:47 حزب اإلصالح والتنمية

 16:07:04 2:33:08 13:33:56 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 3:18:18 0:14:31 3:03:47 الحزب اإلشتراكي الموحد

 2:08:35 0:14:26 1:54:09 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 1:57:21 0:12:43 1:44:38 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 1:34:37 0:12:51 1:21:46 حزب الوسط اإلجتماعي

 1:29:22 0:07:01 1:22:21 حزب النهضة والفضيلة

 1:21:17 0:09:50 1:11:27 الحزب المغربي الليبرالي

 1:21:06 0:09:49 1:11:17 حزب المجتمع الديمقراطي
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 1:18:18 0:12:54 1:05:24 النهضة حزب

 1:17:46 0:15:27 1:02:19 حزب الديمقراطيين الجدد

 1:11:13 0:12:53 0:58:20 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 1:05:26 0:12:13 0:53:13 الحزب الديمقراطي الوطني

 1:01:47 0:08:24 0:53:23 حزب العمل

 0:57:11 0:12:43 0:44:28 حزب القوات المواطنة

 0:56:33 0:08:09 0:48:24 حزب الشورى واإلستقالل

 0:50:16 0:12:49 0:37:27 حزب األمل

 0:46:47 0:01:37 0:45:10 النهج الديمقراطي

 22:35:53 2:58:20 19:37:33 مدد بث المجموعة الثالثة

 78:38:50 11:35:17 67:03:33 المجموع
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 مجموع مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في الخدمات الخاصة: 5الملحق رقم 

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 16:02:59 0:37:36 15:25:23 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 14:33:04 1:07:16 13:25:48 حزب األصالة والمعاصرة

 14:24:06 0:23:30 14:00:36 حزب اإلستقالل

 13:20:50 1:04:00 12:16:50 حزب العدالة والتنمية

 10:06:15 0:30:07 9:36:08 حزب التقدم واإلشتراكية

 9:51:14 0:26:29 9:24:45 حزب التجمع الوطني لألحرار

 9:03:28 0:17:35 8:45:53 حزب اإلتحاد الدستوري

 7:25:01 0:48:14 6:36:47 حزب الحركة الشعبية

 94:46:57 5:14:47 89:32:10 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 4:58:31 0:10:41 4:47:50 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 3:48:28 0:07:33 3:40:55 حزب اليسار األخضر المغربي

 3:36:14 0:11:08 3:25:06 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 3:20:20 0:05:49 3:14:31 يمقراطية اإلجتماعيةحزب الحركة الد

 3:18:27 0:11:02 3:07:25 حزب اإلصالح والتنمية

 2:30:28 0:06:37 2:23:51 حزب التجديد واإلنصاف

 1:45:34 0:07:10 1:38:24 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 1:03:28 0:00:29 1:02:59 حزب العهد الديمقراطي

 0:55:48 0:12:14 0:43:34 قراطيةحزب الوحدة والديم

 25:17:18 1:12:43 24:04:35 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 6:10:10 0:22:54 5:47:16 الحزب اإلشتراكي الموحد

 3:54:10 0:17:14 3:36:56 حزب الديمقراطيين الجدد

 3:29:06 0:01:58 3:27:08 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 3:11:26 0:05:20 3:06:06 حزب النهضة والفضيلة

 2:49:51 0:06:49 2:43:02 حزب الشورى واإلستقالل

 2:25:35 0:05:04 2:20:31 حزب النهضة

 1:44:04 0:05:31 1:38:33 حزب المجتمع الديمقراطي
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 1:35:38 0:20:06 1:15:32 حزب األمل

 1:34:30 0:16:39 1:17:51 حزب الوسط اإلجتماعي

 1:28:44 0:04:03 1:24:41 حزب العمل

 1:15:54  1:15:54 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 0:42:53 0:04:12 0:38:41 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:17:42 0:03:00 0:14:42 الحزب المغربي الليبرالي

 0:12:12 0:01:44 0:10:28 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 اطنةحزب القوات المو 
 

0:01:01 0:01:01 

 30:52:56 1:55:35 28:57:21 مدد بث المجموعة الثالثة

 150:57:11 8:23:05 142:34:06 المجموع
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 مجموع مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في الخدمات التلفزية: 6الملحق رقم 

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
زاب المجموعة األولىأح  

 6:37:01 0:36:39 6:00:22 حزب اإلستقالل

 6:12:43 0:49:59 5:22:44 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 5:59:33 0:52:51 5:06:42 حزب التقدم واإلشتراكية

 5:34:45 0:42:39 4:52:06 حزب العدالة والتنمية

 5:10:14 1:18:12 3:52:02 حزب األصالة والمعاصرة

 5:08:21 0:54:11 4:14:10 حزب الحركة الشعبية

 4:56:00 0:34:25 4:21:35 حزب اإلتحاد الدستوري

 3:28:51 0:43:34 2:45:17 حزب التجمع الوطني لألحرار

 43:07:28 6:32:30 36:34:58 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 2:20:28 0:12:28 2:08:00 حزب التجديد واإلنصاف

 2:13:07 0:22:45 1:50:22 حزب الوحدة والديمقراطية

 1:53:26 0:17:16 1:36:10 حزب اليسار األخضر المغربي

 1:46:42 0:24:37 1:22:05 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 1:38:26 0:14:54 1:23:32 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 1:26:23 0:12:25 1:13:58 حزب العهد الديمقراطي

 1:25:23 0:19:30 1:05:53 حزب اإلصالح والتنمية

 1:15:05 0:19:34 0:55:31 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 1:04:27 0:12:03 0:52:24 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 15:03:27 2:35:32 12:27:55 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 2:38:05 0:12:16 2:25:49 راكي الموحدالحزب اإلشت

 2:22:12 0:12:15 2:09:57 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 1:44:44 0:11:03 1:33:41 حزب النهضة

 1:25:25 0:06:12 1:19:13 حزب الشورى واإلستقالل

 1:23:00 0:11:03 1:11:57 حزب الوسط اإلجتماعي

 1:08:57 0:08:07 1:00:50 حزب المجتمع الديمقراطي

 1:07:46 0:05:17 1:02:29 حزب النهضة والفضيلة
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 1:04:09 0:09:32 0:54:37 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 0:57:47 0:12:17 0:45:30 حزب الديمقراطيين الجدد

 0:53:36 0:06:36 0:47:00 حزب العمل

 0:51:15 0:10:35 0:40:40 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:50:15 0:11:09 0:39:06 المغربي للديمقراطية حزب اإلتحاد

 0:50:14 0:10:56 0:39:18 حزب القوات المواطنة

 0:47:30 0:07:57 0:39:33 الحزب المغربي الليبرالي

 0:46:02 0:10:52 0:35:10 حزب األمل

 0:29:51  0:29:51 النهج الديمقراطي

 19:20:48 2:26:07 16:54:41 مدد بث المجموعة الثالثة

 77:31:43 11:34:09 65:57:34 المجموع
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 مجموع مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في الخدمات اإلذاعية : 7الملحق رقم 

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 15:10:18 0:42:40 14:27:38 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 13:52:01 0:47:34 13:04:27 حزب األصالة والمعاصرة

 13:39:48 1:05:51 12:33:57 حزب العدالة والتنمية

 13:11:42 0:22:41 12:49:01 حزب اإلستقالل

 10:31:09 0:40:40 9:50:29 حزب التقدم واإلشتراكية

 9:46:06 0:20:19 9:25:47 حزب التجمع الوطني لألحرار

 8:38:31 0:15:32 8:22:59 ب اإلتحاد الدستوريحز 

 6:45:47 0:30:49 6:14:58 حزب الحركة الشعبية

 91:35:22 4:46:06 86:49:16 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 4:45:52 0:08:49 4:37:03 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 4:17:41 0:10:22 4:07:19 حزب اليسار األخضر المغربي

 3:49:57 0:08:26 3:41:31 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 3:47:49 0:07:22 3:40:27 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 3:11:12 0:06:53 3:04:19 حزب اإلصالح والتنمية

 3:00:54 0:09:33 2:51:21 حزب التجديد واإلنصاف

 1:34:27 0:07:38 1:26:49 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 1:04:30 0:03:26 1:01:04 حزب العهد الديمقراطي

 0:48:33 0:07:50 0:40:43 حزب الوحدة والديمقراطية

 26:20:55 1:10:19 25:10:36 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 6:50:23 0:25:09 6:25:14 الحزب اإلشتراكي الموحد

 4:14:09 0:20:24 3:53:45 حزب الديمقراطيين الجدد

 3:33:02 0:07:04 3:25:58 حزب النهضة والفضيلة

 3:15:29 0:04:09 3:11:20 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 2:20:59 0:08:46 2:12:13 حزب الشورى واإلستقالل

 2:09:06 0:03:11 2:05:55 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 1:59:09 0:06:55 1:52:14 حزب النهضة
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 1:56:13 0:07:13 1:49:00 حزب المجتمع الديمقراطي

 1:46:07 0:18:27 1:27:40 حزب الوسط اإلجتماعي

 1:39:52 0:22:03 1:17:49 حزب األمل

 1:36:55 0:05:51 1:31:04 حزب العمل

 0:57:04 0:05:50 0:51:14 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:51:29 0:04:53 0:46:36 الحزب المغربي الليبرالي

 0:33:10 0:03:28 0:29:42 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 0:16:56 0:01:37 0:15:19 النهج الديمقراطي

 0:07:58 0:02:48 0:05:10 حزب القوات المواطنة

 34:08:01 2:27:48 31:40:13 مدد بث المجموعة الثالثة

 152:04:18 8:24:13 143:40:05 المجموع
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 مجموع مدد البث المخصصة لألحزاب السياسية في الخدمات اإلذاعية العمومية: 8م الملحق رق

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 2:28:52 0:16:39 2:12:13 حزب التقدم واإلشتراكية

 2:13:18 0:11:54 2:01:24 حزب العدالة والتنمية

 2:08:58 0:06:45 2:02:13 حزب اإلستقالل

 1:48:14 0:13:47 1:34:27 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 1:39:16 0:02:59 1:36:17 حزب اإلتحاد الدستوري

 1:35:42 0:08:53 1:26:49 حزب الحركة الشعبية

 1:35:17 0:14:26 1:20:51 حزب األصالة والمعاصرة

 0:47:30 0:06:18 0:41:12 ي لألحرارحزب التجمع الوطن

 14:17:07 1:21:41 12:55:26 مدد بث المجموعة األولى

 أحزاب المجموعة الثانية
 1:20:59 0:02:56 1:18:03 حزب التجديد واإلنصاف

 1:05:17 0:02:49 1:02:28 حزب اليسار األخضر المغربي

 0:35:48 0:02:47 0:33:01 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 0:35:39 0:02:39 0:33:00 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 0:34:55 0:02:37 0:32:18 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 0:33:10 0:02:57 0:30:13 حزب العهد الديمقراطي

 0:28:58 0:02:44 0:26:14 حزب الوحدة والديمقراطية

 0:27:38 0:03:03 0:24:35 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 0:23:12 0:02:33 0:20:39 حزب اإلصالح والتنمية

 6:05:36 0:25:05 5:40:31 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 1:25:33 0:02:15 1:23:18 الحزب اإلشتراكي الموحد

 1:05:45 0:03:11 1:02:34 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 0:49:00 0:02:11 0:46:49 إلتحاديحزب المؤتمر الوطني ا

 0:35:02 0:01:44 0:33:18 حزب النهضة والفضيلة

 0:33:47 0:01:53 0:31:54 الحزب المغربي الليبرالي

 0:33:27 0:03:10 0:30:17 حزب الديمقراطيين الجدد

 0:25:22 0:01:42 0:23:40 حزب المجتمع الديمقراطي
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 0:25:12 0:01:48 0:23:24 حزب الوسط اإلجتماعي

 0:22:39 0:01:51 0:20:48 حزب النهضة

 0:20:59 0:01:48 0:19:11 حزب العمل

 0:20:58 0:01:44 0:19:14 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 0:19:36 0:01:38 0:17:58 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:18:57 0:01:57 0:17:00 حزب الشورى واإلستقالل

 0:17:16 0:01:57 0:15:19 حزب األمل

 0:16:56 0:01:37 0:15:19 النهج الديمقراطي

 0:06:57 0:01:47 0:05:10 حزب القوات المواطنة

 8:17:26 0:32:13 7:45:13 مدد بث المجموعة الثالثة

 28:40:09 2:18:59 26:21:10 المجموع
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 حزاب السياسية في الخدمات اإلذاعية الخاصةمجموع مدد البث المخصصة لأل: 9الملحق رقم 

 المجموع نشرات األخبار مجالت إخبارية 
 أحزاب المجموعة األولى

 13:22:04 0:28:53 12:53:11 حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

 12:16:44 0:33:08 11:43:36 حزب األصالة والمعاصرة

 11:26:30 0:53:57 10:32:33 حزب العدالة والتنمية

 11:02:44 0:15:56 10:46:48 حزب اإلستقالل

 8:58:36 0:14:01 8:44:35 حزب التجمع الوطني لألحرار

 8:02:17 0:24:01 7:38:16 حزب التقدم واإلشتراكية

 6:59:15 0:12:33 6:46:42 حزب اإلتحاد الدستوري

 5:10:05 0:21:56 4:48:09 حزب الحركة الشعبية

ولىمدد بث المجموعة األ  73:53:50 3:24:25 77:18:15 

 أحزاب المجموعة الثانية
 4:10:13 0:06:10 4:04:03 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 3:20:11 0:04:19 3:15:52 حزب البيئة والتنمية المستدامة

 3:15:02 0:05:49 3:09:13 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

 3:12:24 0:07:33 3:04:51 حزب اليسار األخضر المغربي

 2:48:00 0:04:20 2:43:40 حزب اإلصالح والتنمية

 1:39:55 0:06:37 1:33:18 حزب التجديد واإلنصاف

 0:58:39 0:04:51 0:53:48 حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية

 0:31:20 0:00:29 0:30:51 حزب العهد الديمقراطي

 0:19:35 0:05:06 0:14:29 حزب الوحدة والديمقراطية

 20:15:19 0:45:14 19:30:05 مدد بث المجموعة الثانية

 أحزاب المجموعة الثالثة
 5:24:50 0:22:54 5:01:56 الحزب اإلشتراكي الموحد

 3:40:42 0:17:14 3:23:28 حزب الديمقراطيين الجدد

 2:58:00 0:05:20 2:52:40 حزب النهضة والفضيلة

 2:26:29 0:01:58 2:24:31 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

 2:02:02 0:06:49 1:55:13 حزب الشورى واإلستقالل

 1:36:30 0:05:04 1:31:26 حزب النهضة

 1:30:51 0:05:31 1:25:20 حزب المجتمع الديمقراطي
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 1:22:36 0:20:06 1:02:30 حزب األمل

 1:20:55 0:16:39 1:04:16 حزب الوسط اإلجتماعي

 1:15:56 0:04:03 1:11:53 حزب العمل

 1:03:21  1:03:21 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي

 0:37:28 0:04:12 0:33:16 الحزب الديمقراطي الوطني

 0:17:42 0:03:00 0:14:42 الحزب المغربي الليبرالي

 0:12:12 0:01:44 0:10:28 حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

 حزب القوات المواطنة
 

0:01:01 0:01:01 

ث المجموعة الثالثةمدد ب  23:55:00 1:55:35 25:50:35 

 123:24:09 6:05:14 117:18:55 المجموع اإلجمالي
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 االنتخابات التشريعية. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخالت األحزاب السياسية : 10الملحق رقم 
 في وسائل اإلعالم العمومية

دبقر وزارة االتصاؿ، إجراء القرعة اػباصة بتوزيع تدخالت األحزاب السياسية يف  2016غشت  30مت يـو الثالثاء  
أكتوبر اؼبقبل، وذلك  7وسائل اإلعالـ العمومية خالؿ اغبملة االنتخابية اػباصة باالنتخابات التشريعية اؼبقررة يـو 

 العمومية. ػبدمات السمعية البصريةاحبضور فبثلٌن عن األحزاب اؼبشاركة يف اؼبنافسة االنتخابية وعن 
حزبا( إىل ثالث ؾبموعات، تضم أوؽبا  32ومت توزيع األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات التشريعية اؼبقبلة ) 

األحزاب اليت تتوفر على فريق برؼباين بأحد ؾبلسي الربؼباف أو على عدد األعضاء اؼبطلوب لتكوين فريق برؼباين 
ؼبعين، حيث خصصت ؽبذه الفئة من التنظيمات السياسية مدة بث من واحد وعشرين دقيقة، على داخل اجمللس ا

 أساس ثالث حصص من سبع دقائق لكل حصة.

أما اجملموعة الثانية، فتضم األحزاب اؼبمثلة يف الربؼباف دوف فريق بالغرفتٌن، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة 
صص من طبس دقائق لكل حصة، بينما ضمت اجملموعة الثالثة بث من طبسة عشر دقيقة على أساس ثالث ح

األحزاب غًن اؼبمثلة يف الربؼباف واليت سيخصص لكل منها مدة بث من تسع دقائق على أساس ثالث حصص 
 من ثالث دقائق لكل حصة.

خبارية وستستفيد األحزاب السياسية اؼبمثلة يف الربؼباف من حصة فريدة زبصص ؽبا يف إطار ضيف النشرات اإل
 )طبس دقائق ألحزاب اجملموعة األوىل وثالث دقائق ألحزاب اجملموعة الثانية(.

، فستغطي وسائل اإلعالـ العمومية ذبمعا انتخابيا واحدا لكل حزب تغطية التجمعات االنتخابيةأما بالنسبة ل
ة الثانية ودقيقتٌن سياسي على أساس ثالث دقائق ألحزاب اجملموعة األوىل ودقيقتٌن ونصف ألحزاب اجملموع

 الثالثة.ألحزاب اجملموعة 

وقد مت توزيع فرتات بث اغبصص اػباصة باغبملة االنتخابية بفضل برنامج اعتمد على أرقاـ بعدد األحزاب 
( حيث مت توزيع اغبصص وفق آلية تراعي عددا من اؼبعايًن، منها حضور ـبتلف األحزاب السياسية 32اؼبشاركة )

الرئيسية )الصباحية والزوالية واؼبسائية( وكذا حضورىا طواؿ اغبملة االنتخابية وعدـ تزامن بث يف الفرتات الثالث 
 حصص كل حزب يف أكثر من وسيلة إعالمية.

وعقب ذلك، مت إجراء القرعة لتحديد موقع كل حزب يف خريطة وبرؾبة بث اغبصص اؼبتعلقة باغبملة االنتخابية 
 من خالؿ منح رقم لكل ىيئة سياسية.

ويف كلمة باؼبناسبة، ذكر الكاتب العاـ لوزارة االتصاؿ، السيد ؿبمد غزايل، باؼبرجعيات القانونية اليت زبضع ؽبا ىذه 
حيدد القانوف القواعد اليت تضمن  ”أنومن الدستور اليت تنص على  11العملية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 
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عمومية، واؼبمارسة الكاملة للحريات واغبقوؽ األساسية، االستفادة، على كبو منصف، من وسائل اإلعالـ ال
 ."اؼبرتبطة باغبمالت االنتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات اؼبختصة بتنظيم االنتخابات على تطبيقها

 الذي يتعلق باللوائح االنتخابية وعمليات االستفتاء واستعماؿ 57.11وأشار السيد غزايل أيضا إىل القانوف رقم 
وسائل االتصاؿ السمعي البصري العمومية خالؿ اغبمالت االنتخابية واالستفتائية، إضافة إىل اؼبرسـو رقم 

 33.16قم ؿ اغبمالت االنتخابية والقرار ر اؼبتعلق باستعماؿ وسائل االتصاؿ السمعي البصري خال 2.11.610
خالؿ االنتخابات التشريعية العامة لسنة  اؼبتعلق بضماف التعددية السياسية يف خدمات االتصاؿ السمعي البصري

2016. 

من جهتهم، حرص فبثلو وسائل االتصاؿ السمعي البصري العمومية على دعوة األحزاب السياسية إىل اختيار 
الشباب والنساء من أجل سبثيلها خالؿ تدخالهتا يف اإلعالـ العمومي. كما شددوا على ضرورة مدىم دبواعيد 

 ا وتسليمها التسجيالت، بالنسبة لألحزاب اليت تنتج وصالهتا، يف اآلجاؿ احملددة.التجمعات اليت ينظموهن

 رقمية لوزارة االتصاؿلاؼبصدر: البوابة ا
http://www.mincom.gov.ma/ar/االنتخابات-التشريعية-إجراء-القرعة-اؿ/ 

 

http://www.mincom.gov.ma/ar/الانتخابات-التشريعية-إجراء-القرعة-ال/
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 فهرس المبيانات

 28 ........................................................ : حصص اجملموعات اغبزبية الثالث من مدد البث يف اػبدمات التلفزية1اؼببياف رقم 
 29 ............................................... ات اغبزبية الثالث من مدد البث يف اػبدمات اإلذاعية العمومية: حصص اجملموع2اؼببياف رقم 
 30 ................................................ : حصص اجملموعات اغبزبية الثالث من مدد البث يف اػبدمات اإلذاعية اػباصة3اؼببياف رقم 
 32 ........................................................ : توزيع مدد بث اجملموعة األوىل يف كل خدمة بٌن األحزاب اؼبشكلة ؽبا4اؼببياف رقم 
 33 ........................................................ : توزيع مدد بث اجملموعة الثانية يف كل خدمة بٌن األحزاب اؼبشكلة ؽبا5اؼببياف رقم 
 34 ........................................................ : توزيع مدد بث اجملموعة الثالثة يف كل خدمة بٌن األحزاب اؼبشكلة ؽبا6اؼببياف رقم 
 39 .................................... نتخابية حسب عدد اؼبتدخالت ومدة تناوؽبن الكلمة: نسبة مشاركة النساء يف برامج الفرتة اال7اؼببياف رقم 
 40 .................................... : عدد حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية اليت شاركت فيها النساء ونسبها حسب كل خدمة8اؼببياف رقم 
: نسبة حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية اليت أدرجت فيها حقوؽ وقضايا النساء  من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية وعددىا يف كل 9اؼببياف رقم 

 41 ............................................................................................................................. خدمة
امج والنشرات اإلخبارية اليت أثًنت فيها مواضيع تتعلق بالشباب  ونسبتها من ؾبموع برامج الفرتة االنتخابية يف كل : عدد حلقات الرب 10اؼببياف رقم 

 42 ............................................................................................................................. خدمة
قضاياىم جات اػباصة  من حيث استضافتهم يف الربامج وتناوؿ: عدد حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية اليت اىتمت بذوي االحتيا11اؼببياف رقم 

 ................................................................................................................................... 44 
 45 ..................... : عدد حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية اليت استضافت خرباء وأستاذة جامعيٌن  يف برامج الفرتة االنتخابية12اؼببياف رقم 
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 فهرس الجداول
 21 .......................................................................... : الئحة اػبدمات السمعية البصرية اؼبعنية بالتتبع 1اعبدوؿ رقم 
 27 .................................................. بٌن اجملموعات الثالث حسب كل خدمة على حدة: إعماؿ مبدأ اإلنصاؼ 2اعبدوؿ رقم 
 36 ................................. : نسبة مشاركة النساء من ؾبموع اؼبتدخلٌن واؼبتدخالت يف القنوات التلفزية ذات الربؾبة العامة 3اعبدوؿ رقم 
 37 ................................................................ : نسبة مشاركة النساء من مداخالت الشخصيات العمومية 4اعبدوؿ رقم 
صفة ومدة تناوؽبا الكلمة يف ؾبموع للفرتة االنتخابية حبسب اعبنس وال حلقات الربامج والنشرات اإلخبارية: عدد الشخصيات اؼبتدخلة يف 5اعبدوؿ رقم 

 38 ............................................................................................................... برامج الفرتة االنتخابية
 49 .......................... : قرارات اجمللس األعلى لالتصاؿ السمعي البصري خبصوص اػبروقات اؼبسجلة خالؿ الفرتة االنتخابية 6اعبدوؿ رقم 
 50 ............................................................ : الئحة اػبدمات السمعية البصرية الواردة نتائجها يف احملور الثاين7اعبدوؿ رقم 
 181 .................................... معية البصرية العمومية: التوزيع الزمين اؼبرجعي غبصص األحزاب السياسية يف اػبدمات الس8اعبدوؿ رقم 
 182 ......................................... : توزيع بث اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية حسب العدد يف اػبدمات اؼبعنية9اعبدوؿ رقم 
 183 .................................. يف اػبدمات اؼبعنية توزيع بث اغبصص اؼبخصصة لألحزاب السياسية حسب اؼبدد الزمنية: 10اعبدوؿ رقم 
 184 ............................................................................ : توزيع اؼبتدخلٌن حسب اعبنس واػبدمات11اعبدوؿ رقم 
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 187 ............................................................ : توزيع اؼبدد الزمنية اؼب

َقد مة يف"القناة ا15اعبدوؿ رقم 
 
 188 ............................................................ ألوىل" )اجملموعة الثالثة(: توزيع اؼبدد الزمنية اؼب
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