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 طـار القانوني اإل- 1
 
تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها  ال. ".. 

فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين . المشرع ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع
لبصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على  السمعي اتصالواالجتماعيين على متعهدي اإل

المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء 
عاته المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقنا

 04 الصادر في 46-06رقم " ب.س.ت.أ.م" من قرار 2 الفقرة( ."الخاصة بكل حرية وموضوعية

بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في ) 2006 شتنبر 27 (1427رمضان 

  . ) السمعي البصري خارج فترات االنتخاباتتصالخدمات اإل
 

ممثلة في البرلمان ينبني ولوج كل من الحكومة، أحزاب األغلبية، أحزاب المعارضة واألحزاب غير ال

 تصاليؤطر قرار المجلس األعلى لال.  السمعي البصري على مبدأ اإلنصافتصالاإلإلى وسائل 

 ،، تطبيق مبدأ اإلنصاف7 و6، في مادتيه 2006 شتنبر 27الصادر بـ 46-06 السمعي البصري رقم 

 السمعي تصالاإليحرص متعهدو ":  بالنسبة للمجموعات الثالث األولى على أنه6حيث تنص المادة 
البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء الحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية 
ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام 

  ."شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

 تصالاإليتعين على متعهدي ":   تنص على أنه7لة في البرلمان، فالمادة أما بالنسبة لألحزاب غير الممث
السمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية إلبداء مواقفها من األحداث 

 من المدة الزمنية اإلجمالية المخصصة 10%وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 
  ." األغلبية والمعارضة البرلمانيةللحكومة وأحزاب

تطبيق مبدأ اإلنصاف في ولوج النقابات والمنظمات والغرف  من نفس القرار 5 و3 المادتان تؤطر

  .  السمعي البصريتصالاإلالمهنية إلى وسائل 

 السمعي البصري المعنيين منح تصالاإليتعين على متعهدي ": على أنه) 1مقطع  (3تنص المادة 
 االجتماعية وكذا المنظمات االقتصاديمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال األحزاب وال

األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث 
  ."وتناول الكلمة في برامج اإلعالم

لمنظمات النقابية اعتبارا ألهميتها ولنتائج انتخابات تتحدد تمثيلية ا":  معايير التمثيلية5وتوضح المادة 
تتحدد تمثيلية المنظمات المهنية بناء على تمثيليتها  و. مندوبي األجراء في القطاعين العام والخاص

 ."داخل مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد الوطني
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يتم تقدير ":  على أنه46-06ي رقم  السمعي البصرتصال من قرار المجلس األعلى لال9تنص المادة 
 السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة للنشرات تصالاحترام متعهدي اإل

نظرا الختالف وتيرة البث بالنسبة  ".اإلخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج األخرى

  .لكل نوع من هذه البرامج
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    منهجية التتبع- 2
  

المتعلق بقواعد ضمان  06-46  رقم السمعي البصريتصال المجلس األعلى لالارقرتطبيقا لمقتضيات 

 االنتخابيةالسمعي البصري خارج الفترات  تصالاإلعن تيارات الفكر والرأي في خدمات  تعددية التعبير

 السمعي تصالا لال العليالهيئة، قامت )2006 دجنبر 7 بتاريخ 3825الصادر بالجريدة الرسمية عدد (

باحتساب تدخالت الشخصيات  2009  يونيو30من فاتح أبريل إلى الفترة الممتدة البصري خالل 

  . ثالثة عشر محطة إذاعية والعمومية في نشرات األخبار في أربع قنوات تلفزية
 
   التلفزات واإلذاعات المعنية بالتتبع2-1

  :التتبع، إلى ثالث فئات مقسمة كاآلتيالسمعي البصري، المعنية ب تصالاإلتنقسم وسائل 

  سمعي البصري ذات التغطية الوطنيةال تصالاإلوسائل  
  .القناة األولى -

 .القناة الثانية -

 .اإلذاعة الوطنية -

 .اإلذاعة األمازيغية -

 .إذاعة الرباط الدولية -

 .سات 1ميديقناة  -

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات  تصالاإلوسائل  
 .نتيكإذاعة أطال -

  .إذاعة أصوات -

لن تدرج نتائج التدخالت في النشرات اإلخبارية التي تم تتبعها من طرف (إذاعة كاب راديو  -

 في إذاعة 2009 من سنة الفصل الثاني السمعي البصري خالل تصال العليا لالالهيئةمصالح 

إلتحاد  لحساب حزب ادقيقة و سبعة عشر ثانيةكاب راديو، على اعتبار أنه لم تسجل إال 

 ).اإلشتراكي للقوات الشعبية

  أو المحليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية  تصالاإلوسائل  
 . قناة العيون الجهوية -

 .إم. إذاعة شذى إف -

 .إم. إذاعة كازا إف -

 .أطلس. إم. إف. إذاعة إم -

 .سايس. إم. إف. إذاعة إم -

 .سوس. إم. إف. إذاعة إم -
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 .إذاعة راديو بلوس أكادير -

 .ديو بلوس مراكشإذاعة را -
 

  : هي كالتالي وخاصة و عموميةتصالايجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الوسائل تنقسم إلى وسائل 

القناة األولى، القناة الثانية، قناة العيون الجهوية، اإلذاعة الوطنية، اإلذاعة : العمومية تصالاإلوسائل 

 . إذاعة الرباط الدولية واألمازيغية

 ،.إم. إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات، إذاعة شذى إف ،سات 1قناة ميدي: ةالخاص تصالاإلوسائل 

سوس، . إم. إف. إذاعة إم وسايس. إم. إف. أطلس، إذاعة إم. إم. إف.  إذاعة إمإم. إذاعة كازا إف

  .إذاعة راديو بلوس مراكش وإذاعة كاب راديو، إذاعة راديو بلوس أكادير
 
  ساب تدخالتها الشخصيات العمومية التي تم احت2-2

  : يتم احتساب مدد تدخل الشخصيات العمومية من خالل تقسيمها إلى أربعة أصناف

ألحزاب غير الممثلة في الحكومة، األغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية وا( الحصص األربع -أ

  ).البرلمان

شمل هذا الصنف تدخالت اتهم، ويإنتماء نخصص في التقرير التالي فقرة حول المتدخلين غير المحددة 

اتها الحزبية من طرف وسائل اإلتصال السمعي البصري إنتماءالشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد 

  . معند بثها لتدخالته

 . )النقابات، المنظمات والغرف المهنية( المتدخلون النقابيون والمهنيون -ب

  ).اب ورئيس مجلس المستشارينالوزير األول، رئيس مجلس النو( الفاعلون المؤسساتيون -ج
 
  : الحصص األربع2-2-1

  :أصناف المتدخلين التاليين" الحصص األربع"يقصد ب

  ؛)تدخالت وزراء الدولة، الوزراء، الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة (أعضاء الحكومة -

 ؛أعضاء أحزاب األغلبية والقياديون -

 ؛أعضاء أحزاب المعارضة والقياديون -

 . األحزاب غير الممثلة في البرلمانأعضاء والقياديون -

 . السياسيةاتهاانتماءفقرة للشخصيات السياسية التي لم تحدد خصصت  ذلك إلى إضافة

  

، تم تتبع تدخالت ممثلي األحزاب السياسية حين يتدخلون باسم  تدخالت أعضاء الحكومةباإلضافة إلى

أعضاء في أحزاب األغلبية : مثال(تين أما بالنسبة للشخصيات السياسية التي تجمع بين صف. أحزابهم

، فقد تم احتساب تدخالتهم ضمن خانة الحكومة، إال إذا تدخلوا صراحة باسم )وأعضاء في الحكومة

  . أحزابهم، فتحتسب في هذه الحالة في خانة أحزاب األغلبية
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تخابية، وطنية كيفما كانت تمثيليتهم االن) في خانة أحزابهم(كما تم احتساب تدخالت جميع المنتخبين 

، إقليمية )أعضاء في مجلس جهة(، جهوية )برلمانيون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين(

  ). أعضاء في مجلس جماعة قروية أو حضرية(أو محلية ) أعضاء في مجلس إقليمي أو مجلس عمالة(

  

تدخالت الشخصيات اتهم، إنتماءيقصد بالمتدخلين غير المحددة : اتهمإنتماءالمتدخلون غير المحددة 

السمعي البصري خالل بث  تصالاإلاتها الحزبية من طرف وسائل إنتماءالعمومية التي لم يتم تحديد 

أعضاء مجالس (أو إقليميين ) أعضاء مجالس جهوية(ويتعلق األمر بمنتخبين جهويين . هذه التدخالت

  ).أو قرويةأعضاء في مجلس جماعة حضرية (أو جماعيين ) إقليمية أو مجالس عماالت

  

   المتدخلون النقابيون والمهنيون2-2-2

  .الغرف المهنية و تم تتبع تدخالت ممثلي النقابات والمنظمات المهنية
 
   المؤسساتيون  الفاعلون2-2-3

الوزير األول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  (نيتعلق األمر بثالثة فاعلين سياسيين مؤسساتيي

 في خانة التدخالت المؤسساتية عندما يتحدثون باسم الت هؤالء الفاعلينيتم احتساب تدخ). المستشارين

إحدى المؤسسات الثالث، في حين تحتسب تلك التدخالت باسم أحزابهم عندما يتدخلون بصفتهم 

  . الحزبية

 
  

    الحجم الزمني اإلجمالي2-3
 

   إحصائيات حول البرامج المعنية بالتتبع2-3-1

 تصالاإل، في وسائل 2009 من سنة الفصل الثانيي تم تتبعها خالل بلغ عدد نشرات األخبار الت

مجموع بلغ الحجم الزمني اإلجمالي لفي حين .  نشرة إخبارية7059السمعي البصري المعنية بالتتبع 

ثالثون سبعة و و دقيقةثالثونو ثالثة و ثمانية ساعاتوسبعمائة و ألف( 1708:33:37نشرات هذه ال

  ).ةثاني
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  ئيات حول الحجم الزمني اإلجمالي للتدخالت إحصا2-3-2

 من سنة الفصل الثانيبلغ الحجم الزمني اإلجمالي المخصص لتدخالت الشخصيات السياسية خالل 

واحد ( 71:21:32 السمعي البصري المعنيـة بالتتبـع ما مجموعه تصالاإل في مجموع وسائل 2009

  ).ةثاني ثالثونو اثنان و عشرون دقيقة واحدو ،عةوسبعون سا

  
  2009 من سنة الفصل الثانيالحجم الزمني اإلجمالي المخصص للتعددية خالل : 1جدول 

  في نشرات األخبار حسب تغطية كل وسيلة إعالمية    

  الحجم الزمني  خدمةال
   السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

 15:22:05  القناة األولى
 08:25:37 اإلذاعة الوطنية

 06:00:47 اة الثانيةالقن
 03:56:38  إذاعة الرباط الدولية
 02:56:21 اإلذاعة األمازيغية

سات 1ميديقناة   01:57:59 
 38:39:27 المجموع

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتتصالوسائل اإل

 12:01:00 إذاعة أطالنتيك
 05:06:04  إذاعة أصوات

 00:01:17  إذاعة كاب راديو
 17:08:21 مجموعال

   السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل

 03:05:27 أطلس. إم. إف. إذاعة إم
 02:49:56 سايس.  إم. إف. إذاعة إم

 02:46:46 .إم. إذاعة كازا إف
 02:27:49 سوس.  إم. إف. إذاعة إم

 01:55:57 . إف. إذاعة شذى إم
 01:33:02  قناة العيون الجهوية

 00:29:24  يو بليس مراكشراد
 00:25:23  راديو بليس أكادير

 15:33:44 المجموع
 

 71:21:32  المجموع الكلي
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   تقديم النتائج-3
   

   التعددية السياسية3-1
   

   النتائج اإلجمالية1-1 -3

مقارنة مع نتائج الفصل األول من سنة ن نتائج القطب العمومي قد تحسنت أ أسفله )2(يبين الجدول

بين  التفاوتات في حين أن . خاصة في القناة الثانية و اإلذاعة األمازيغية) 2أنظر الملحق رقم  (2009

القناة األولى، اإلذاعة أغلبيتها من جهة أخرى في كل من  والحكومة وتدخالت المعارضة من جهة

 ℅80 األولىالفئة  حيث تجاوزت تدخالت عرفت تناقصا ملحوظاالوطنية و إذاعة الرباط الدولية قد 

  .من مجموع التدخالت

 السمعي البصري الخاصة فقد عرفت نتائج تدخالت الشخصيات العمومية تصاللوسائل اإلأما بالنسبة 

غير أن ذلك يرجع باألساس إلى حجم التدخالت المخصصة ( ملحوظا في إذاعة أصوات ارتفاعا

بالمقابل عرفت ). 2009 يونيو 12 ليةاإلنتخابية لالنتخابات الجماعللشخصيات العمومية خالل الحملة 

  .إم. إف. إم وباقي إذاعات إم.  ملحوظا على مستوى إذاعة كازا إفتناقصاهذه النتائج 
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  2009 من سنة الفصل الثانينسبة الحصص األربع  في نشرات األخبار خالل  : 2جدول 

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
غلبيةاأل+ الحكومة  المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية

       األصناف

الخدمة

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 
 إذاعة الرباط الدولية 85,05% 07,47% 92,52% 07,48% -

 اإلذاعة الوطنية 79,98% 08,71% 88,69% 09,68% 01,63%

 القناة األولى 67,19% 15,76% 82,95% 14,28% 02,78%

 القناة الثانية 59,49% 17,50% 77,00% 20,15% 02,86%

 اإلذاعة األمازيغية 20,52% 32,02% 52,54% 40,79% 06,67%

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتتصالوسائل اإل
 إذاعة أطالنتيك 73,22% 12,00% 84,82% 14,11% 01,06%

 إذاعة أصوات 64,77% 08,64% 73,41% 18,03% 08,57%

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالسائل اإلو
 .إم. إذاعة كازا إف 74,49% 16,43% 90,92% 09,08% -

 سوس. إم. إف. إم 71,22% 18,60% 89,82% 10,18% -

 سايس. إم. إف. إم 71,72% 18,06% 89,79% 08,95% 01,26%

 أطلس. إم. إف. إم 69,87% 17,35% 87,22% 12,78% -

 قناة العيون 35,23% 42,98% 78,21% 17,70% 04,09%

 .إف. إذاعة شذى إم 66,96% 08,79% 75,75% 24,25% -

 راديو بلوس أكادير 17,79% 32,32% 50,11% 49,89% -

  رادو بلوس مراكش 16,24% 33,53% 49,77% 31,31% 18,93%

  

  

  

 مجموع وسائل اإلتصال  أسفله الحجم الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في03يقدم الجدول رقم 

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع



  السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل  : 3جدول 

 المجموع
إذاعات 

1أخرى  

إذاعة الرباط 

 الدولية

كازا 

إم.إف.إم  

إم .إف.إم

 سوس

إم .إف.إم

 سايس

إم .إف.إم

 أطلس

 قناة 

 العيون

اعة إذ

 أصوات

اإلذاعة 

 األمازيغية

اإلذاعة 

 الوطنية

إذاعة 

 أطالنتيك

القناة 

 الثانية

القناة 

 األولى
 األحزاب               الخدمة

02:40:12 00:14:53 00:02:09 00:02:36 00:02:36 00:02:36 00:03:25 00:06:27 00:01:11 00:15:11 00:13:33 00:16:23 00:17:48 01:01:24   2 والمعاصرةحزب األصالة

02:19:00 00:02:52 00:03:45 00:11:32 00:10:57 00:13:40 00:12:01 00:14:38 00:03:28 00:07:52 00:10:14 00:08:50 00:14:21 00:24:50  حزب اإلستقالل

01:36:20 00:10:50 00:03:13 00:00:26 00:00:26 00:00:26 00:00:57 00:02:17 00:09:08 00:07:12 00:09:05 00:15:22 00:16:01 00:20:57  العدالة والتنميةحزب 

01:25:18 00:02:55 00:02:11 00:06:40 00:06:40 00:06:40 00:09:29 00:04:42 00:06:48 00:06:28 00:04:10 00:10:23 00:07:49 00:10:23  اإلتحاد الدستوري

01:24:54 00:02:18 00:06:52 00:01:36 00:01:46 00:01:36 00:01:36 00:02:43 00:02:04 00:15:27 00:10:03 00:06:29 00:07:52 00:24:32  الحركة الشعبية

01:15:25 00:08:36 00:03:42 00:01:13 00:01:53 00:01:13 00:01:57 00:05:29 00:03:12 00:05:47 00:08:16 00:08:52 00:12:39 00:12:36  .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي

01:10:11 00:05:09 00:04:02 00:01:30 00:01:54 00:01:30 00:01:30 00:02:18 00:01:04 00:04:12 00:05:04 00:11:14 00:13:15 00:17:29  لألحرارالتجمع الوطني 

00:50:02 00:02:40 00:02:21 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:03:43 00:04:26 00:03:35 00:02:52 00:07:57 00:04:10 00:11:14  شتراكيةال واالتقدمحزب 

00:27:24 00:03:46 - 00:01:16 00:01:16 00:01:16 00:02:52 - 00:00:58 - 00:02:14 00:02:30 00:04:21 00:06:55  ةالديمقراطيجبهة القوى 

00:19:32 - - 00:00:19 00:00:19 00:00:19 00:00:19 - 00:01:21 00:02:15 00:03:59 - 00:00:59 00:09:42  الحزب العمالي

00:13:16 - - - - - - - 00:05:26 00:01:06 00:01:39 00:01:01 00:01:39 00:02:25   اإلشتراكي الموحدبالحز

00:11:37 - - - - - - 00:01:03 00:02:25 00:01:53 00:00:28 - 00:01:08 00:04:40   الوسط اإلجتماعيحزب

00:09:20 - - - - 00:01:27 - 00:01:03 - - 00:01:41 - 00:00:41 00:04:28  حزب الوحدة والديمقراطية

00:08:19 - - - - - - - 00:01:04 00:01:25 - - 00:00:37 00:05:13   حزب النهضة والفضيلة

00:08:07 - - - - - - - 00:01:02 00:01:11 00:00:59 - 00:02:03 00:02:52  الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

00:07:58 - - - - - - - 00:03:18 - 00:00:29 00:02:31 00:00:30 00:01:10   حزب البيئة و التنمية المستدامة

00:07:26 - - - - - - - 00:00:44 - 00:00:40 - 00:00:59 00:05:03  القوات المواطنة

00:07:22 00:01:12 - - - - - 00:00:45 00:02:14 00:01:23 00:00:25 - 00:00:53 00:00:30   حزب اإلصالح والتنمية

00:07:04 - - - - - - - - 00:01:42 00:01:20 - 00:00:34 00:03:28   اإلشتراكيبالحز

00:06:23 00:01:30 - - - - - - - 00:01:05 00:01:08 - 00:02:06 00:00:34   االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب 

00:06:17 - - - - - - - - 00:02:27 00:00:50 - 00:00:54 00:02:06   مقراطي الوطنيالحزب الدي

00:04:42 - - - - - - - 00:03:15 - 00:00:25 - - 00:01:02   حزب األمل

00:04:05 - - - - - - - 00:00:49 - - 00:01:10 - 00:02:06  الحزب المغربي الليبرالي 

00:04:00 - - - - - - - - - 00:00:46 - 00:01:04 00:02:10   حزب الحرية و العدالة اإلجتماعية

00:03:58 - - - - - - - - 00:00:54 00:01:24 - 00:00:22 00:01:18   حزب العهد الديمقراطي

00:03:39 - - - - - - - - - 00:00:16 - 00:01:35 00:01:48  المؤتمر الوطني اإلتحادي

00:03:21 - - - - - - - 00:01:00 - 00:00:34 - 00:00:17 00:01:30  حزب العمل

00:03:05 - - - - - - - 00:00:57 - 00:00:30 - 00:01:12 00:00:26  اإلنصافالتجديد وحزب 

00:01:26 - - - - - - - 00:01:09 - - - 00:00:17  اإلتحاد المغربي للديمقراطية -

  الديمقراطيلمجتمعحزب ا - - - - - 00:01:08 - - - - - - - 00:01:08

00:00:59 - - - - - - - - - - - 00:00:41 00:00:18  النهج الديمقراطي

15:31:50 00:56:41 00:28:15 00:28:54 00:29:33 00:32:29 00:35:52 00:45:08 00:58:11 01:21:05 01:23:04 01:32:42 01:56:47 04:03:09  المجموع

                                                 
.سات و إذاعة آاب راديو1 و إذاعة راديو بلوس مراآش، قناة ميديرلوس أآاد يو إذاعة راديو ب. إم.  يتعلق األمر بمجموع التدخالت المسجلة في آل من إذاعة شذى  إف 1  

و الفترة التي التحق فيها ) 01:32:47 بلغ مجموع تدخالت الحزب 2009 وماي 29من فاتح أبريل إلى ( يجب التمييز في تدخالت حزب األصالة و المعاصرة خالل الفترة التي شملها التقرير الحالي بين تدخالت الحزب خالل المدة التي آان فيها جزءا من األغلبية المساندة للحكومة  2
  ا )01:07:25 يونيو بلغت مجموع تدخالت الحزب 30 و ما 30بين (بالمعارضة البرلمانية 



  

   السمعي البصري المعنية بالتتبعتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل اإل:  مكرر 3جدول 
  

لمجموعا  
كاب 

 راديو

    ميديةقنا

سات 1    

راديو بليس 

 مراكش

راديو بليس 

 أكادير

إذاعة شذى 

.إم. إف  

 الخدمة

األحزاب
  حزب األصالة والمعاصرة 00:03:39 00:04:48 00:03:28 00:02:58 - 00:14:53

 حزب اإلستقالل - 00:01:16 00:01:36 - - 00:02:52
 العدالة والتنميةحزب  00:08:15 00:02:35 - - - 00:10:50
 اإلتحاد الدستوري 00:01:54 - 00:01:01 - - 00:02:55
 الحركة الشعبية - - 00:02:18 - - 00:02:18
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:03:01 00:02:29 - 00:01:49 00:01:17 00:08:36
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:21 00:01:02 00:00:52 00:00:54 - 00:05:09
 شتراكيةالتقدم واالحزب  - - - 00:02:40 - 00:02:40
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:00 - - 00:02:46 - 00:03:46
  حزب اإلصالح والتنمية - - 00:01:12 - - 00:01:12

  الديمقراطي االشتراكيالطليعةحزب  - - 00:01:30 - - 00:01:30
 المجموع 00:20:10 00:12:10 00:11:57 00:11:07 00:01:17 00:56:41

 
 

في مختلف السياسية  الزمنية اإلجمالية لتدخالت األحزاب مدد ال) مكرر3 و 3( الجدولين أعاله بيني

يتضح بأن حزب األصالة و المعاصرة يحتل مركز الصدارة، و.  السمعي البصريتصالوسائل اإل

أكثر من سجلت ) عشر دقيقةساعتان و أربعون دقيقة و اثنتي  (02:40:12حيث سجل ما مجموعه 

  . العمومية التلفزية و المحطات اإلذاعية ساعتين منها في القنوات

ساعة  (01:01:24األولى بما مجموعه  يالحظ أن هذا الحزب استفاد من أكبر حصة في القناة 

أي حوالي ضعف الحصة التي استفاد منها حزب اإلستقالل ) دقيقة وأربعة و عشرون ثانيةو

  .الذي يحتل المرتبة الثانية) 00:24:50(

يتزامن مع انتقال حزب األصالة و المعاصرة  2009الثاني لسنة الفصل هنا إلى أن يجب اإلشارة 

 .من األغلبية إلى المعارضة
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   السمعي البصريتصالاإل النتائج حسب وسائل 3-1-2
 

           قناة ميديإدراجتم ( طنية،السمعي البصري ذات التغطية الو تصالاإلالحالي بين وسائل يميز التقرير 

   . أو المحليةالتغطية الجهويةووالمتعددة الجهات  )صنفهذا ال ضمن  سات1
  

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-1

اة الثانية،  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية كل من القناة األولى، القنتصاليقصد بوسائل اإل

  .  سات1  و قناة ميديإذاعة الرباط الدولية، اإلذاعة الوطنية، اإلذاعة األمازيغية

نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع في النشرات اإلخبارية لوسائل ) 4 رقم( يقدم الجدول التالي

ن الجدول كما يبي. 2009 من سنة الفصل الثانيالسمعي البصري ذات التغطية الوطنية خالل  تصالاإل

  . السمعي البصري تصالاإل الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 5رقم 

  السمعي البصري تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل  :  4جدول

  )بالنسبة المئوية( ذات التغطية الوطنية 

األحزاب غير 

 الممثلة في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+ الحكومة  

ةاألغلبي  
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

إذاعة الرباط الدولية 85,05% 07,47% 92,52% 07,48% -

اإلذاعة الوطنية 79,98% 08,71% 88,69% 09,68% 01,63%

 األولىالقناة 67,19% 15,76% 82,95% 14,28% 02,78%

القناة الثانية 59,49% 17,50% 77,00% 20,15% 02,86%

اإلذاعة األمازيغية 20,52% 32,02% 52,54% 40,79% 06,67%

 سات1 قناة ميدي 89,45% 05,69% 95,15% 04,85% -

  

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل نسبة الحصص األربع في وسائل :مكرر 4جدول 

 ) الزمنيةبالمدد(

األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+الحكومة   

ةاألغلبي  
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

 األولىالقناة 08:17:53 01:56:48 10:14:41 01:45:47 00:20:34

اإلذاعة الوطنية 05:31:56 00:36:08 06:08:04 00:40:10 00:06:46

القناة الثانية 02:51:32 00:50:28 03:42:00 00:58:05 00:08:14

إذاعة الرباط الدولية 02:40:46 00:14:07 02:54:53 00:14:08 -

اإلذاعة األمازيغية 00:20:56 00:32:40 00:53:36 00:41:37 00:06:48

سات1قناة ميدي 01:34:17 00:06:00 01:40:17 00:05:07 -
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:تمكن هذه النتائج من استنتاج ما يلي  

الحكومة وأغلبيتها على مدة زمنية أكبر من حصتهما مقارنة مع حصة أحزاب حصول  :أوال

السمعي البصري العمومية ذات التغطية الوطنية لم  تصالاإلهكذا نجد أن وسائل . المعارضة البرلمانية

 السمعي البصري تصال من قرار المجلس األعلى لال07 و06 مبدأ اإلنصاف المقرر في المادتين تحترم

  .46-06رقم 

تجاوزت ) سبة للحكومة و األغلبية بالن77℅(قل أ اإلذاعة األمازيغية و القناة الثانية بشكل ءباستثنا

 من مجموع الحجم الزمني المخصص للحصص األربع لتصل 80℅حصة الحكومة و أغلبيتها نسبة 

  . في إذاعة الرباط الدولية92,52℅إلى 

تحدد المادة السادسة من القرار المشار إليه سقف مدة تدخالت الحكومة وأغلبيتها في ضعف الحصة 

 باستثناء اإلذاعة األمازيغية، فإن مجموع تدخالت الحكومة وغير أنه. مانيةالمخصصة للمعارضة البرل

  .حصة المعارضة) في اإلذاعة الوطنية(إلى عشر مرات  )في القناة األولى(األغلبية تمثل ست مرات و

األغلبية أن الحكومة تستفيد من نسب أكبر من أحزاب  ولحكومةفي هذا اإلطار أيضا أن ايالحظ 

 من إجمالي المدة الزمنية %85,05إذ تمثل حصة الحكومة على التوالي ) 4نظر الجدول رقم أ(األغلبية 

 في %67,19 في اإلذاعة الوطنية، %79,98المخصصة للحصص األربع في إذاعة الرباط الدولية، 

 ومةالحك حصلت هو اإلذاعة األمازيغية حيث االستثناءيبقى .  في القناة الثانية%59,49القناة األولى و 

  .%40,79 في حين حصلت أحزاب األغلبية على %20,52 على نسبة

العمومية السمعي البصري  تصالاإلألحزاب غير الممثلة في البرلمان في وسائل اتدخالت  تعتبر :ثانيا

  3%ذات التغطية الوطنية هي األضعف مقارنة مع تدخالت باقي الحصص األربع، حيث ال تتجاوز 

 المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 10% بدل  (%06,67)ازيغيةباستثناء اإلذاعة األم

06-46.  

ونسبة تدخالت أحزاب أغلبيتها  و تدخالت الحكومةاستمرار التفاوتات الكبيرة بين نسبة يالحظ :ثالثا

 مقارنة 2009الثاني لسنة الفصل  في نسبتها المرتفعةحيث حافظت تدخالت الحكومة على المعارضة 

  . )2 أنظر الملحق رقم (اعة األمازيغية و القناة الثانيةاإلذفي باستثناء سنة نفس المن األول الفصل مع 
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول 

 المجموع
قناة 

سات1ميدي  

إذاعة الرباط 

 الدولية

اإلذاعة 

 األمازيغية

عة اإلذا

 الوطنية

القناة 

 الثانية

القناة 

 األولى
 الخدمة 

األحزاب

01:53:03 00:02:58 00:02:09 00:15:11 00:13:33 00:17:48 01:01:24   حزب األصالة والمعاصرة

01:04:46 - 00:06:52 00:15:27 00:10:03 00:07:52 00:24:32  الحركة الشعبية
01:01:02 - 00:03:45 00:07:52 00:10:14 00:14:21 00:24:50  حزب اإلستقالل
00:56:28 - 00:03:13 00:07:12 00:09:05 00:16:01 00:20:57  العدالة والتنميةحزب 
00:44:56 00:00:54 00:04:02 00:04:12 00:05:04 00:13:15 00:17:29  لألحرارالتجمع الوطني 
00:44:49 00:01:49 00:03:42 00:05:47 00:08:16 00:12:39 00:12:36  .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي
00:31:01 - 00:02:11 00:06:28 00:04:10 00:07:49 00:10:23  اإلتحاد الدستوري
00:26:52 00:02:40 00:02:21 00:03:35 00:02:52 00:04:10 00:11:14  شتراكيةالتقدم واالحزب 
00:16:55 - - 00:02:15 00:03:59 00:00:59 00:09:42  الحزب العمالي
00:16:16 00:02:46 - - 00:02:14 00:04:21 00:06:55  ةالديمقراطيجبهة القوى 
00:08:09 - - 00:01:53 00:00:28 00:01:08 00:04:40   الوسط اإلجتماعيحزب
00:07:15 - - 00:01:25 - 00:00:37 00:05:13   حزب النهضة والفضيلة

00:07:05 - - 00:01:11 00:00:59 00:02:03 00:02:52   الديمقراطية اإلجتماعيةالحركة
00:07:04 - - 00:01:42 00:01:20 00:00:34 00:03:28   اإلشتراكيبالحز
00:06:50 - - - 00:01:41 00:00:41 00:04:28  حزب الوحدة والديمقراطية
00:06:49 - - 00:01:06 00:01:39 00:01:39 00:02:25   اإلشتراكي الموحدبالحز
00:06:42 - - - 00:00:40 00:00:59 00:05:03  القوات المواطنة
00:06:17 - - 00:02:27 00:00:50 00:00:54 00:02:06   الحزب الديمقراطي الوطني

00:04:53 - - 00:01:05 00:01:08 00:02:06 00:00:34  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب 

00:04:00 - - - 00:00:46 00:01:04 00:02:10   جتماعيةحزب الحرية و العدالة اإل

00:03:58 - - 00:00:54 00:01:24 00:00:22 00:01:18   حزب العهد الديمقراطي

00:03:39 - - - 00:00:16 00:01:35 00:01:48  المؤتمر الوطني اإلتحادي
00:03:11 - - 00:01:23 00:00:25 00:00:53 00:00:30   حزب اإلصالح والتنمية

00:02:21 - - - 00:00:34 00:00:17 00:01:30  حزب العمل
00:02:09 - - - 00:00:29 00:00:30 00:01:10   حزب البيئة و التنمية المستدامة

00:02:08 - - - 00:00:30 00:01:12 00:00:26  اإلنصافالتجديد وحزب 
00:02:06 - - - - - 00:02:06  الحزب المغربي الليبرالي 
00:01:27 - - - 00:00:25 - 00:01:02   حزب األمل

00:00:59 - - - - 00:00:41 00:00:18 النهج الديمقراطي

00:00:17 - - - - 00:00:17 اإلتحاد المغربي للديمقراطية -

09:23:27 00:11:07 00:28:15 01:21:05 01:23:04 01:56:47 04:03:09  المجموع
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  ة الجهاتالسمعي البصري ذات التغطية المتعدد تصالاإل  الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-2

السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات اإلذاعات التي تغطي أكثر من  تصالاإليقصد بوسائل 

كاب  إذاعة  وجهة حسب التقطيع اإلداري الجاري به العمل وهي إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات،

  . راديو

نشرات األخبار وبالخصوص نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في ) 6 رقم(يقدم الجدول أسفله 

 الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 7كما يبين الجدول رقم . الحصص األربع

  .السمعي البصري تصالاإل
  

   تصالاإلنسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل  : 6جدول 

  )بالنسبة المئوية( السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات 

األغلبية+الحكومة المعارضة البرلمانية األحزاب غير الممثلة في البرلمان  الحكومة األغلبية 
 األصناف

الخدمة

إذاعة أصوات 73,22% 12,00%  84,82% 14,11% 01,06%

إذاعة أطالنتيك 64,77% 08,64% 73,41% 18,03% 08,57%

  
   تصالاإل سائلنسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في و:  مكرر6جدول 

  ) الزمنيةبالمدد( التغطية المتعددة الجهات  السمعي البصري ذات

المعارضة البرلمانية األحزاب غير الممثلة في البرلمان األغلبية+الحكومة  الحكومة األغلبية
 األصناف

الخدمة

إذاعة أطالنتيك 04:13:25 00:40:10 04:53:35 00:48:51 00:03:41

إذاعة أصوات 01:46:57 00:14:16 02:01:13 00:29:46 00:14:09

  
  

  :يمكن على ضوء هذه النتائج تسجيل مالحظتين أساسيتين

حصة المعارضة مقارنة مع  حصة الحكومة واألغلبية في هذه المحطات اإلذاعية ارتفاع: أوال

الجهات السمعي البصري ذات التغطية متعددة  تصالاإلإذ لم تستطع أي وسيلة من وسائل . البرلمانية

التي حددت  و46-06المادة السادسة من القرار أن تحترم مبدأ اإلنصاف كما هو منصوص عليه في 

في . سقف المدة الزمنية المخصصة للحكومة وأغلبيتها في ضعف المدة المخصصة للمعارضة البرلمانية

 بأربعها تجاوزت تأغلبيحين يبين الجدول أعاله أن مجموع المدة الزمنية التي حصلت عليها الحكومة و

يالحظ  .حصة تدخالت المعارضة) أطالنتيكعلى إذاعة  (و بست مرات) أصواتعلى إذاعة (مرات 

مقارنة مع )  إذاعة أصواتوعلى وجه الخصوص في(بعض التحسن رغم ذلك عرفت  ئجنتاهذه الأن 

  ):2أنظر الملحق رقم  (2009نتائج الفصل األول من سنة 

  . %84,82 إلى %87,36ك انتقلت من بالنسبة إلذاعة أطالنتي. 
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  .%73,41 إلى %92,86 بالنسبة إلذاعة أصوات انتقلت من .

  

 جد ضعيفة في إذاعة  في هذا الصنف من اإلذاعاتتدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان :ثانيا

وذلك يمكن تفسيره بحجم ) %08,57( في إذاعة أصوات، في حين بلغت (%01,06) أطالنتيك

  .الت التي استفاد منها هذا الصنف من األحزاب خالل الحملة اإلنتخابية إبان االنتخابات الجماعيةالتدخ

  

  
 السمعي البصري متعددة الجهات تصالاإلالجدول الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  : 7جدول 

 إذاعة أطالنتيك إذاعة أصوات المجموع
 الخدمة

األحزاب
حزب العدالة والتنمية 00:15:22 00:09:08 00:24:30

حزب األصالة والمعاصرة 00:16:23 00:01:11 00:17:34

اإلتحاد الدستوري 00:10:23 00:06:48 00:17:11

شتراكية حزب التقدم واال 00:07:57 00:04:26 00:12:23

حزب االستقالل 00:08:50 00:03:28 00:12:18

طني لألحرارالتجمع الو 00:11:14 00:01:04 00:12:18

.ش. اإلتحاد اإلشتراكي ق 00:08:52 00:03:12 00:12:04

الحركة الشعبية 00:06:29 00:02:04 00:08:33

 اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:01 00:05:26 00:06:27

حزب البيئة و التنمية المستدامة 00:02:31 00:03:18 00:05:49

ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:30 00:00:58 00:03:28

حزب األمل - 00:03:15 00:03:15

 الوسط اإلجتماعيحزب - 00:02:25 00:02:25

حزب اإلصالح والتنمية - 00:02:14 00:02:14

الحزب المغربي الليبرالي  00:01:10 00:00:49 00:01:59

الحزب العمالي - 00:01:21 00:01:21

قراطيةاإلتحاد المغربي للديم - 00:01:09 00:01:09

 الديمقراطيلمجتمعحزب ا - 00:01:08 00:01:08

حزب النهضة والفضيلة - 00:01:04 00:01:04

الحركة الديمقراطية اإلجتماعية - 00:01:02 00:01:02

حزب العمل - 00:01:00 00:01:00

اإلنصافالتجديد وحزب  - 00:00:57 00:00:57

القوات المواطنة - 00:00:44 00:00:44

 المجموع 01:32:42 00:58:11 02:30:53
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  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية أو محلية تصالاإل الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-3

 إذاعة شذى ،قناة العيون الجهوية كل من السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإليقصد بوسائل 

 سايس. إم. إف. أطلس، إم. إم. إف. إم(الثالث  .إم. إف. إمات إذاعوإم، . إذاعة كازا إف ،.إم. إف

  .راديو بلوس مراكش و باإلضافة إلى إذاعتي راديو بلوس أكادير)سوس. إم. إف. إمو

 أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في  مكرر8 و 8تبين النتائج المقدمة في الجدول رقم 

  9 كما يبين الجدول رقم.  ذات التغطية الجهويةالسمعي البصري تصالاإلالنشرات اإلخبارية لوسائل 

  .السمعي البصري تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 
 

  )بالنسبة المئوية(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل  : 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
ضة البرلمانية المعار األغلبية + الحكومة    الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. إذاعة كازا إف 74,49% 16,43% 90,92% 09,08% -

 سوس. إم. إف. إم 71,22% 18,60% 89,82% 10,18% -

 سايس. إم. إف. إم 71,72% 18,06% 89,79% 08,95% 01,26%

  أطلس. إم. إف. إم 69,87% 17,35% 87,22% 12,78% -

 قناة العيون الجهوية 35,23% 42,98% 78,21% 17,70% 04,09%

  .إم. ى إفإذاعة شذ 66,96% 08,79% 75,75% 24,25% -

 س أكاديرراديو بلو 17,79% 32,32% 50,11% 49,89% -

  راديو بليس مراكش 16,24% 33,53% 49,77% 31,31% 18,93%

  

  ) الزمنيةبالمدد(بصري ذات التغطية الجهوية السمعي ال تصالاإلبع في وسائل نسبة الحصص األر:  مكرر 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
األغلبية + الحكومة  المعارضة البرلمانية   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. إذاعة كازا إف 01:24:23 00:18:37 01:43:00 00:10:17 -

 سوس. إم. إف. إم 01:13:07 00:19:06 01:32:13 00:10:27 -

 سايس. إم. إف. إم 01:22:23 00:20:45 01:43:08 00:10:17 00:01:27

  أطلس. إم. إف. إم 01:23:10 00:20:39 01:43:49 00:15:13 -

 قناة العيون الجهوية 00:24:33 00:29:57 00:54:30 00:12:20 00:02:51

  .إم. ى إفإذاعة شذ 00:40:52 00:05:22 00:46:14 00:14:48 -

 س أكاديرراديو بلو 00:02:38 00:04:47 00:07:25 00:07:23 -

  راديو بليس مراكش 00:02:19 00:04:47 00:07:06 00:04:28 00:02:42

 
  :يمكن على ضوء هذه النتائج استخالص ثالث نتائج أساسية

إذ لم تستطع هذه . ب المعارضة البرلمانية أحزاب األغلبية من حصة أكبر من حصة أحزااستفادت :أوال

 من القرار رقم 6احترام مبدأ اإلنصاف المقرر في المادة و قناة العيون الجهوية المحطات اإلذاعية 

إذا كان القرار المشار إليه أعاله يحدد حصة المعارضة في نصف الحصة المخصصة  و.06-46



 19

 من تسع إلى عشرخالت الحكومة واألغلبية تجاوزت أغلبيتها، فإنه يالحظ هنا أن مجموع تد وللحكومة

الحصة التي ) .إم. كازا إفوراديو سايس . إم. إف. سوس، إذاعة إم. إم. إف. في إذاعة إم(مرات 

  .لمعارضةاستفادت منها ا

 فإن التفاوتات بين تدخالت سمعي البصري ذات التغطية الجهويةال تصالاإلبالنسبة لباقي وسائل 

مع ذلك مرتفعة، حيث تبقى الحكومة وأغلبيتها من جهة أخرى تعد أقل حدة لكنها  وةالمعارضة من جه

 في قناة العيون  مرات تدخالت المعارضة البرلمانيةأربعاألغلبية تتجاوز ب وأن تدخالت الحكومة

  .إم. ى إفالجهوية و بثالث مرات في إذاعة شذ

 باستثناء في إذاعة 2009ول من سنة فصل األمقارنة مع ال ارتفعتوهكذا يالحظ أن هذه التفاوتات قد 

أنظر  (%75,75  إلى %90,84عرفت بعض التحسن، حيث انتقلت هذه التدخالت من  التي.إم. ى إفشذ

  )1الملحق رقم 

 عن النشرات اإلخبارية في هذا الصنف من وسائل  األحزاب غير الممثلة في البرلمانيابغ :ثانيا

اديو بلوس سايس و ر. إم. إف. ، إذاعة إم قناة العيون الجهويةءالسمعي البصري، باستثنا تصالاإل

  .مراكش
  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

 المجموع

راديو 

بلوس 

 مراكش

راديو 

بلوس 

 أكادير

إذاعة 

.  إفشذى

 إم  

إذاعة كازا 

إم. إف . 

. إف. إم

سوس. إم

. إف. إم

سايس. إم

. إف. إم

أطلس. إم

قناة 

 العيون

     الخدمة

األحزاب

 حزب اإلستقالل 00:14:38 00:12:01 00:13:40 00:10:57 00:11:32 - 00:01:16 00:01:36 01:05:40
 اإلتحاد الدستوري 00:04:42 00:09:29 00:06:40 00:06:40 00:06:40 00:01:54 - 00:01:01 00:37:06
  حزب األصالة والمعاصرة 00:06:27 00:03:25 00:02:36 00:02:36 00:02:36 00:03:39 00:04:48 00:03:28 00:29:35

.ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:29 00:01:57 00:01:13 00:01:53 00:01:13 00:03:01 00:02:29 - 00:17:15

 العدالة والتنميةحزب  00:02:17 00:00:57 00:00:26 00:00:26 00:00:26 00:08:15 00:02:35 - 00:15:22
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:18 00:01:30 00:01:30 00:01:54 00:01:30 00:02:21 00:01:02 00:00:52 00:12:57
 الحركة الشعبية 00:02:43 00:01:36 00:01:36 00:01:46 00:01:36 - - 00:02:18 00:11:35
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:03:43 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:01:46 - - - 00:10:47
 ةالديمقراطيجبهة القوى  - 00:02:52 00:01:16 00:01:16 00:01:16 00:01:00 - - 00:07:40
حزب الوحدة والديمقراطية 00:01:03 - 00:01:27 - - - - - 00:02:30

  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:45 - - - - - - 00:01:12 00:01:57

  .ش. د الطليعةحزب  - - - - - - - 00:01:30 00:01:30
 الحزب العمالي - 00:00:19 00:00:19 00:00:19 00:00:19 - - - 00:01:16
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:01:03 - - - - - - - 00:01:03
03:36:13 00:11:57 00:12:10 00:20:10 00:28:54 00:29:33 00:32:29 00:35:52 موعالمج 00:45:08
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  اتهمإنتماء المتدخلون غير المحددة 3-1-3

اتها الحزبية من إنتماء يبين الجدول أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد 

 من سنة الفصل الثاني السمعية البصرية المعنية بالتتبع عند تناولها الكلمة خالل تصالطرف وسائل اإل

2009.  
  اتها الحزبيةإنتماء الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد حصة : 10جدول 

  السمعية البصرية المعنية بالتتبع تصالاإل في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

 اإلذاعة األمازيغية 00:10:21

 القناة األولى 00:02:17

 اإلذاعة الوطنية 00:00:25

 القناة الثانية 00:00:52

 المجموع 00:13:55

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل

 قناة العيون 00:10:01

سايس. إم. إف. إذاعة إم 00:01:12  

 المجموع 00:11:13
 

 المجموع 00:25:08

  

 حيث بلغت ذاعة األمازيغيةإلاتهم في اإنتماءسجلت أكبر المدد الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددة 

 من الحجم الزمني الذي 10,15%، أي بمعدل ) ثانيةو عشرون واحد وعشر دقائق (00:10:21

 .)01:42:01(خصص للحصص األربع على مستوى هذه اإلذاعة 

 من الفصل الثانياتها الحزبية خالل إنتماءعموما بلغت تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد 

السمعي البصري المعنية بالتتبع مدة زمنية إجمالية تقدر  تصالاإل من طرف وسائل 2009سنة 

  ).و ثمان ثوان  دقيقةو عشرون خمسة ( 00:25:08ب
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   التعددية النقابية والمهنية3-2

المهنية، تعددية التعبير التي يستفيد منها ممثلو النقابات، والمنظمات والغرف  ويقصد بالتعددية النقابية

 ".المتدخلين النقابيين والمهنيين"مهنية المصنفة في فئة ال

 حصص كل من النقابات والمنظمات والغرف المهنية من الحجم التاليتمثل النسب المقدمة في الجدول 

  .2009 من سنة الفصل الثانيخالل " المتدخلين النقابيين والمهنيين"الزمني اإلجمالي المخصص لصنف 

  
  2009 من سنة الفصل الثانياإلخبارية خالل في النشرات " بيين والمهنيينين النقاالمتدخل"حصص : 11جدول 

 الخدمة المنظمات النقابية المنظمات المهنية الغرف المهنية
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

القناة األولى 72,39% 26,88% 00,73%

القناة الثانية 37,73% 60,47% 01,80%

اإلذاعة الوطنية 60,00% 37,94% 02,06%

اإلذاعة األمازيغية 64,75% 08,29% 26,96%

إذاعة الرباط الدولية 34,78% 60,97% 04,25%

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتتصالوسائل اإل
 إذاعة أطالنتيك 30,76% 69,24% -

 إذاعة أصوات 20,72% 78,64% 00,64%

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةلتصاوسائل اإل
 قناة العيون 90,74% - 09,26%

 .إم. إذاعة كازا إف 39,26% 45,96% 14,77%

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 62,86% 27,10% 10,04%

 سايس. إم. إف. إذاعة إم 48,64% 36,32% 15,04%

 سوس. إم. إف. إذاعة إم 36,80% 46,40% 16,80%

راديو بلوس أكادير 70,55% 29,45% -

راديو بلوس مراكش 82,60% 10,02% 07,38%

 .إف. إذاعة شذى إم 56,51% 43,49% -

  سات1 قناة ميدي 24,64% 75,36% -

  
مستوى على الغرف المهنية التوجهات العامة  والمنظمات المهنية وتعكس نتائج تتبع تدخالت النقابات،

   .السمعية البصرية تصالاإلالخط التحريري لكل وسيلة من وسائل 

) وفاتح ماي(عيد الشغل  تزامن مع 2009صل الثاني لسنة وتجب اإلشارة هنا أن هذا التقرير حول الف

 السمعي تصال مختلف وسائل اإلفي للمنظمات النقابية ة المخصصة الزمنيارتفاع المدةمما يفسر 

  .البصري
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  :ظات أساسيةثالث مالح أعاله يمكن رصد 11من خالل الجدول رقم 

  . تلفزات أولت أهمية خاصة للنقابات  وإذاعات .1

 . تلفزات اهتمت بالحياة اإلقتصادية من خالل المنظمات المهنية  وإذاعات .2

  .تلفزات أعطت أهمية خاصة للغرف المهنية  وإذاعات .3

  

األوفر السمعية البصرية نالت فيها النقابات الحظ  تصالاإلأسفله سبع وسائل ) 12(يبين الجدول رقم 

 ارتفعت حصة النقابات إلى قناة العيون الجهويةمثال في : الغرف المهنية ومقارنة مع المنظمات المهنية

أنظر النتائج المفصلة ( في القناة األولى  %72,39 في راديو بليس مراكش و %82,60مقابل 90,74%

  ). 12في الجدول رقم 
  ولت أهمية للنقاباتالسمعية البصرية التي أ تصالاإلوسائل  : 12جدول 

 الخدمة نسب النقابات

  قناة العيون الجهوية 90,74%

  راديو بلوس مراكش 82,60%

  القناة األولى 72,39%
  إذاعة راديو بلوس أكادير 70,55%

 اإلذاعة األمازيغية 64,75%

 أطلس. إم. إف. إم إذاعة 62,86%

 اإلذاعة الوطنية 60,00%
 

  .  سمعية بصرية اهتمت بالمنظمات المهنيةتصالا الئحة بخمس وسائل أسفله) 13(يبين الجدول رقم 

 مركز الصدارةحيث احتلت   توجههـا كإذاعة اقتصاديةعلىحافظت أطالنتيك قد إذاعة  يالحظ هنا أن

 في إذاعة 01:49:10 مقابل 04:14:10 بالحجم الزمني المخصص للمنظمات المهنية فيما يخص 

  .الثانيالتي احتلت المركز  أصوات 
  السمعية البصرية التي أولت أهمية للمنظمات المهنية تصالاإلوسائل  : 13جدول 

 الخدمة  المنظمات المهنية

  النسبة المدة الزمنية

 إذاعة أصوات 78,64% 01:49:10

  سات 1 قناة ميدي 75,36% 00:09:29

 إذاعة أطالنتيك 69,24% 04:14:30

وليةإذاعة الرباط الد 60,97% 00:26:04  

 القناة الثانية 60,47% 00:30:43
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الفصل  مقارنة مع 2009 من سنة الفصل الثاني ملحوظا في تراجعاعرفت تدخالت الغرف المهنية 

في السمعي البصري  تصالاإل وسائل  إال في وسيلة واحدة من25℅ يتم تجاوز نسبةلم حيث  األول،

  . من نفس السنة الفصل األول خاللخمسة التي تجاوزت هذه النسبةحين كان عدد هذه الوسائل 

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنية تصالاإلوسائل  : 14 جدول

 الخدمة نسب الغرف المهنية

 اإلذاعة األمازيغية  26,96%

 سوس. إم. إف. إم إذاعة  16,80%

 سايس. إم. إف. إم إذاعة  15,04%

 .إم. إذاعة كازا إف  14,77%

 أطلس. إم. إف.  إمإذاعة 10,04%

 

ي حصيلة تدخالت اإلتحاد النقابية األكثر تمثيلية، يقدم التقرير الحال وفي إطار ولوج المنظمات المهنية

  .أبرز المركزيات النقابيةتدخالت  وكذا العام لمقاوالت المغرب

ي كل وسيلة من وسائل  اإلجمالية لتدخالت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب فيقدم الجدول أسفله المدد

اإلشارة إلى أن إذاعة أطالنتيك أعطت الكلمة وتجدر . السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل

من   %48,93أي ما يعادل) و ثالث دقائق أربعون دقيقـة وو أربعة ساعة(  01:44:03لإلتحـاد لمدة 

مقدمة من طرف مجموع القنوات إجمالي المدة الزمنية المخصصة لإلتحاد في النشرات اإلخبارية ال

  .2009  يونيو30من فاتح أبريل إلى المحطات اإلذاعية المعنية بالتتبع خالل الفترة الممتدة  والتلفزية
الحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب : 15جدول   

السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل في مجموع وسائل   

 الخدمة الحجم الزمني

 إذاعة أطالنتيك 01:44:03

 إذاعة أصوات 00:28:59

 القناة األولى 00:12:59

 القناة الثانية 00:12:29

 .إم. إذاعة كازا إف 00:10:39

  سات1 قناة ميدي 00:08:10

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:07:28

 سوس. إم. إف. إذاعة إم 00:07:28

 سايس. إم. إف. إم إذاعة  00:07:28

 إذاعة الرباط الدولية 00:07:00

 اإلذاعة الوطنية 00:04:13

 .إم. إف. إذاعة شذى 00:01:43

 المجموع 03:32:39
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:  تتابع حسب تمثيليتها في مجلس المستشارين لبا( األكثر تمثيلية المركزيات النقابيةفي ما يخص ولوج 

الية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد العام الكنفدرالفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد المغربي للشغل، 

، إلى ) للشغلةباإلضافة إلى المنظمة الديمقراطياإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للشغالين بالمغرب، 

  :مكن إبداء المالحظات التاليةالسمعية البصرية، ي تصالاإلوسائل 

للشغل، ولوجها إلى مجمل  ةضمنت المركزيات النقابية الخمس، باإلضافة إلى المنظمة الديمقراطي 

  ). 16أنظر الجدول رقم  (االستثناءاتالسمعية البصرية المعنية بالتتبع مع بعض  تصالاإلوسائل 

البرلمانية ة البصرية لم تراع فيه تمثيليتها السمعي تصالاإلإن ولوج هذه المركزيات لوسائل  

  ).مجلس المستشاريـن(

األكثر  زمني إجمالي لتدخالت المركزيات النقابيةحجم  إذاعة أطالنتيك خصصت أكبر يالحظ أن 

 من مجموع الحجم الزمني المخصص للنقابات في %23,86 أي ما يعادل 01:20:37) (تمثيلية

 . السمعي البصريتصالمجموع وسائل اإل

 التي حصلت على أعلى حجم زمني حيث بلغ المركزية النقابيةاإلتحاد المغربي للشغل عد ي 

 .01:38:32ه مجموع تدخالت
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  السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 16جدول 

6ش.د.م المجموع 4 إ.و.ش.م5  م.ش.ع.إ  2ش.د.ك ف.د.ش3 1ش.م.إ   
 المركزيات

  النقابية

الخدمة

01 :20 :37 00 :10 :11 00 :00 :59 00 :09 :21 00 :14 :12 00 :20 :20 إذاعة أطالنتيك 34: 25: 00

00 :51 :15 00 :03 :24 00 :10 :53 00 :08 :34 00 :10 :50 00 :09 :07 القناة األولى 27: 08: 00

00 :30 :42 00 :00 :32 00 :09 :42 00 :04 :32 00 :07 :52 00 :01 :23  أطلس. إم. إف. إذاعة إم 41: 06: 00

00 :29 :08 00 :02 :14 00 :03 :33 00 :04 :20 00 :04 :28 00 :06 :24 اإلذاعة األمازيغية 09: 08: 00

00 :28 :46 00 :07 :13 00 :01 :55 00 :00 :40 00 :02 :17 00 :04 :34 إذاعة أصوات 07: 12: 00

00 :15 :51 00 :01 :37 00 :01 :26 00 :03 :40 00 :03 :57 00 :02 :07 اإلذاعة الوطنية 04: 03: 00

00 :15 :22 00 :00 :32 - 00 :00 :56 00 :03 :11 00 :05 :34 سايس. إم. إف. إذاعة إم 09: 05: 00

00 :15 :08 - - - - 00 :08 :21 .إم. إذاعة شذى إف 47: 06: 00

00 :12 :30 00 :00 :19 00 :00 :49 00 :01 :22 00 :04 :13 00 :03 :50  القناة الثانية  57: 01: 00

00 :11 :48 00 :01 :20 - - 00 :02 :29 00 :02 :41 .إم. إف. إذاعة كازا 18: 05: 00

00 :10 :37 00 :00 :58 00 :01 :34 00 :02 :27 00 :01 :40 00 :02 :33 قناة العيون 25: 01: 00

00 :10 :25 - - 00 :00 :31 00 :05 :06 00 :01 :48 رباط الدوليةإذاعة ال 00: 03: 00

00 :09 :57 00 :00 :32 - - 00 :02 :29 00 :02 :13 سوس. إم. إف. إذاعة إم 43: 04: 00

00 :07 :28 00 :01 :15 - 00 :02 :16 00 :01 :51   إذاعة راديو بلوس أكادير 06: 02: 00 -

00 :05 :15 - - - 00 :01 :10   إذاعة راديو بلوس مراكش 05: 04: 00 -

00 :03 :06 - - - - 00 :03 :06 سات 1 قناة ميدي -

05 :37 :55 00 :30 :07 00 :30 :51 00 :38 :39 01 :05 :45 01 :14 :01 المجموع 32: 38: 01

  
  .اإلتحاد المغربي للشغل1
  . للشغلةالكنفدرالية الديمقراطي2

.الفدرالية الديمقراطية للشغل3  
  .اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب4
  .وطني للشغل بالمغرباإلتحاد ال5
.لالمنظمة الديمقراطية للشغ6   
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   الفاعلون المؤسساتيون 3-3

  . يقصد بالفاعلين المؤسساتيين كل من الوزير األول، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين

وية، ألن  المئساتيين فقد تم اإلعتماد على المدد الزمنية بدل النسببالنسبة لتدخالت هؤالء الفاعلين المؤس

ذلك يسمح بتكوين فكرة واضحة عن الحجم اإلجمالي لتناول الكلمة من طرف هؤالء الفاعلين 

  .السياسيين
 
  الوزير األول3-3-1

  .يقدم الجدول التالي الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول
  

  الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول : 17جدول 

 ية بالتتبع السمعي البصري المعنتصالفي وسائل اإل

 الخدمة الوزير األول
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

 القناة األولى 00:45:32

 اإلذاعة الوطنية 00:33:36

 القناة الثانية 00:14:38

 إذاعة الرباط الدولية 00:00:49

 اإلذاعة األمازيغية 00:00:33

 المجموع 01:35:08

  البصري ذات التغطية المتعددة الجهات  السمعيتصالوسائل اإل

 إذاعة أصوات 00:02:07

 المجموع 00:02:07

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل
 قناة العيون الجهوية 00:00:34

 المجموع 00:00:34

  

 المجموع 01:37:49

  

 من سنة الفصل الثانيية خالل بلغت الحصة اإلجمالية لتدخالت الوزير األول في النشرات اإلخبار

 دقيقة سبعة و ثالثون  وساعة ( 01:37:49السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل في وسائل 2009

 من مجموع هذه التدخالت في مختلف وسائل %46,55سجلت القناة األولى).  ثانيةو تسعة و أربعون

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل
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  مجلس النواب    رئيس 3-3-2

السمعي البصري المعنية بالتتبع  تصالاإليقدم الجدول أسفله تدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل 

  .  2009 من سنة الفصل الثانيخالل 

  
  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس النواب: 18جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلئل وسا

 اإلذاعة الوطنية 00:05:24

 إذاعة الرباط الدولية 00:04:03

 القناة الثانية 00:03:47

 القناة األولى 00:03:16

 اإلذاعة األمازيغية 00:00:27

 المجموع 00:16:57

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل

 قناة العيون 00:00:34

 المجموع 00:00:34
 

 المجموع 00:17:31

  

لتدخـالت رئيـس مجلس النواب في النشرات اإلخبارية للفصل األول من  بلغت الحصة اإلجمالية

  ). ثانيةوواحد وثالثون  دقيقةعشر عةبس (00:17:31 الجاريةسنة ال

  ،(00:46:56) 2009سنة تراجعت تدخالت رئيـس مجلس النواب مقارنة مع الفصل األول من 

 . مجمل تدخالت رئيس مجلس النوابالعمومية ةبصريال السمعية تصالاالوسائل  تقاسمتما في
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    رئيس مجلس المستشارين 3-3-3

لتدخـالت رئيـس مجلس المستشارين في النشرات اإلخبارية للفصل األول من  بلغت الحصة اإلجمالية

  ).ثانيةوثالثة و ثالثون   دقيقةثونأربعة و ثال (00:34:33 السنة الحالية

  . سمعية بصرية ذات تغطية وطنية كل تدخالت رئيس مجلس المستشارينتصالا وسائل خمستقاسمت 
 

  

  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارين: 19جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

سمعي البصري ذات التغطية الوطنية  التصالوسائل اإل  

 القناة األولى 00:14:00

 اإلذاعة الوطنية 00:07:59

 اإلذاعة األمازيغية 00:02:53

 القناة الثانية 00:02:23

 المجموع 00:27:15

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل

 إذاعة أطالنتيك 00:07:18

 المجموع 00:07:18
 

 المجموع 00:34:33

  



 29

   مالحظات عامة-4

  
المعطيات اإلجمالية، التعدديـة السياسيـة، :  المالحظات وفق خمسة مجاالتيمكن تقسيـم هذه

  .اتهمإنتماءالمهنيون، الفاعلون المؤسساتيون والمتدخلون غير المحددة  والمتدخلون النقابيـون

  

  الحجم الزمني اإلجمالي 4-1

  

  2009الفصل الثاني من سنة   2009 الفصل األول من سنة  

 33:51:07  35:43:33  الحكومة

 15:31:50  21:18:51  األحزاب السياسية

 08:11:26  09:41:30  النقابات

 09:52:36  08:34:25  المنظمات المهنية

 00:53:59  01:59:22  الغرف المهنية

 02:29:53  02:26:32  الفاعلون المؤسساتيون

 

 

  :التعددية السياسية 4-2

  

  : ن نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع من استخالص ثالثة توجهات أساسيةتمك

 في كل من ا نسبياتوازنالمعارضة من جهة أخرى  وأغلبيتها من جهة وعرفت تدخالت الحكومة 

 .إم. شذى إفإذاعة  و، إذاعة أصواتاإلذاعة األمازيغية

السمعي البصري حيث  تصالاإلاألغلبية في باقي وسائل  وتدخالت الحكومةيالحظ ارتفاع نسب  

 من مجموع الحجم الزمني المخصص للحصص 90%  وفي بعض األحيان إلى 80%تصل إلى 

  .األربع

 .غياب شبه تام لتدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان 

 األحجام الزمنية اإلجمالية لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل )11. ص( 3 الجدول رقم قدمي 

 مركزالبأن حزب األصالة و المعاصرة يحتل من ذلك  ضح و يتالبصري السمعي تصالاإل

) ساعتان و أربعون دقيقة و اثنتي عشر دقيقة (02:40:12، حيث سجل ما مجموعه األول

 حصةاليالحظ أن هذا الحزب استفاد من كما  .سجلت أكثر من ساعتين منها في القنوات العمومية

 )و أربعة و عشرون ثانيةواحدة ساعة و دقيقة  (01:01:24األولى بما مجموعه  في القناة األكبر
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 الذي احتل المركز الثانياالستقالل حزب أي حوالي ضعف الحصة التي استفاد منها 

تزامن مع انتقال حزب   االرتفاع الملحوظ يجب اإلشارة إلى أن هذاإال أنه ،)00:24:50(

 .األصالة و المعاصرة من األغلبية إلى المعارضة

  

حيث  إلذاعة األمازيغيةافي محددة انتماءاتهم الغير بالمتدخلين   المدد الزمنية الخاصةأهم سجلت

من الحجم الزمني   %10,15، أي بمعدل )عشر دقائق وواحد و عشرون ثانية(  00:10:21بلغت

 .في هذه اإلذاعة اإلجمالي الذي استفادت منه الحصص األربع

  

  : المهنية والتعددية النقابية 4-3

الفدرالية الديمقراطية للشغل، (على خمس مركزيات نقابية األكثر تمثيلية في نتائج التتبع م التركيز ت

اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب، واإلتحاد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد المغربي للشغل، 

اإلتحاد العام لمقاوالت ية للشغل، وعلى باإلضافة إلى المنظمة الديمقراط) الوطني للشغل بالمغرب

  . باإلضافة إلى الغرف المهنيةالمغرب

السمعي البصري مع وجود  تصالاإلاستطاعت المركزيات النقابية الخمس الولوج إلى وسائل هذا وقد 

حسب المقاعد المحصل عليها (إال أنها لم تحظ بولوج يتناسب مع تمثيليتها البرلمانية . بعض اإلستثناءات

  .تمثيليتها حسب انتخابات ممثلي المأجورين و)ارينفي مجلس المستش

السمعي البصري  تصالاإلبلغت المدة اإلجمالية لتدخالت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في وسائل 

هنا يجب اإلشارة إلى أن إذاعة أطالنتيك أعطت الكلمة لإلتحـاد  و.03:32:39المعنية بالتتبع 

من إجمالي   %48,93أي ما يعادل) و ثالث دقائق ون دقيقـةأربع وو أربعة ساعة(  01:44:03لمدة

 المدة الزمنية المخصصة لإلتحاد في النشرات اإلخبارية المقدمة من طرف مجموع القنوات التلفزية

  .2009  يونيو30من فاتح أبريل إلى المحطات اإلذاعية المعنية بالتتبع خالل الفترة الممتدة و

  

  :الفاعلون المؤسساتيون  4-4

  الوزير األول  

 السمعي البصري المعنية تصالبلغت الحصة اإلجمالية لتدخالت الوزير األول في وسائل اإل

 سجلت القناة األولىو). سبعة و ثالثون دقيقة و تسعة و أربعون ثانية ساعة و ( 01:37:49بالتتبع

  . التدخالتمن مجموع هذه 46,55%
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  رئيس مجلس النواب  

ستة عشر دقيقة وسبعة  (00:16:57لتدخـالت رئيـس مجلس النواب  بلغت الحصة اإلجمالية

  الحالية سنةالالفصل األول من حصة تدخالته في مقارنة مع بحيث عرفت تراجعا  ).وخمسون ثانية

(00:46:56) .  
 

  رئيس مجلس المستشارين  

 دقيقة ونأربعة و ثالث (00:34:33لتدخـالت رئيـس مجلس المستشارين  بلغت الحصة اإلجمالية

 كل تدخالت  سمعية بصرية ذات تغطية وطنيةتصالاتقاسمت خمس وسائل و) وثالثة و ثالثون ثانية

تدخالت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الفصل األول من سنة هذه العرفت رئيس مجلس المستشارين كما 

2009 (00:26:14).  
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   المالحق و فهرس الجداول-5

 فهرس الجداول 
 

 في نشرات األخبار حسب 2009 من سنة الفصل الثاني اإلجمالي المخصص للتعددية خالل الحجم الزمني: 1جدول 

  . تغطية كل وسيلة إعالمية

  .2009 من سنة الفصل الثانينسبة الحصص األربع  في نشرات األخبار خالل  : 2جدول 

 .عنية بالتتبعالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل اإلتصال السمعي البصري الم : 3جدول 

 .الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل اإلتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع: مكرر  3جدول 

  .)بالنسبة المئوية(السمعي البصري ذات التغطية الوطنية  تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل  : 4جدول 

  .)بالمدة الزمنية(السمعي البصري ذات التغطية الوطنية  تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 4جدول 

. السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول   

لمتعددة نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل اإلتصال السمعي البصري ذات التغطية ا : 6جدول 

.)بالنسبة المئوية(الجهات   

السمعي البصري ذات التغطية المتعددة  تصالاإلنسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل :  مكرر6جدول 

  .)بالمدة الزمنية(الجهات 

 .السمعي البصري متعددة الجهات تصالاإلالجدول الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  : 7جدول 

  .)بالنسبة المئوية(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل  : 8ل جدو

  .)بالمدة الزمنية(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 8جدول 

  . أو المحلية البصري ذات التغطية الجهويةالسمعي تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

السمعية البصرية  تصالاإلاتها الحزبية في وسائل إنتماءحصة الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد  : 10جدول 

  .المعنية بالتتبع

  .2009 من سنة الفصل الثانيفي جميع النشرات اإلخبارية خالل " المتدخلين النقابيين والمهنيين"حصص : 11جدول 

  .السمعية البصرية التي أولت أهمية للنقابات تصالاإلوسائل  : 12جدول 

  .السمعية البصرية التي أولت أهمية للمنظمات المهنية تصالاإلوسائل  : 13جدول 

  .السمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنية تصالاإلوسائل  : 14جدول 

السمعي البصري  تصالاإلعام لمقاوالت المغرب في مجموع وسائل الحجم الزمني المخصص لإلتحاد ال : 15جدول 

 .المعنية بالتتبع

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 16جدول 

 .ع السمعي البصري المعنية بالتتبتصالالحجم الزمني لتدخالت الوزير األول في وسائل اإل: 17جدول 

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل : 18جدول 

 .السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارين في وسائل : 19جدول 
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  فهرس الملحقات 
   .خالل الوالية التشريعية الحالية الخريطة السياسية لمجلس النواب – 1ملحق رقم 

  .ة نتائج الحصص األربع في النشرات مقارن– 2ملحق رقم 

  .السمعي البصري تصالاإل الحجم الزمني ونسب تدخالت الحكومة في مختلف وسائل – 3ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في القناة األولى– 4ملحق رقم 

  .دخالت األحزاب في القناة الثانية الحجم الزمني لت– 5ملحق رقم 

 . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في اإلذاعة الوطنية– 6ملحق رقم 

  .األمازيغية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في اإلذاعة – 7ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة الرباط الدولية– 8ملحق رقم 

  .سات1قناة ميديخالت األحزاب في  الحجم الزمني لتد– 9ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة أطالنتيك– 10ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة أصوات– 11ملحق رقم 

  .  إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة كازا– 12ملحق رقم 

  .أطلس. إم. إف. ألحزاب في إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت ا– 13ملحق رقم 

  .سايس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 14ملحق رقم 

  .سوس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 15ملحق رقم 

  .إم.  إفشذى الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة – 16ملحق رقم 

  . الزمني لتدخالت األحزاب في  راديو بليس أكادير الحجم- 17ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في راديو بليس مراكش- 18ملحق رقم 

  . الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في قناة العيون الجهوية– 19ملحق رقم 

ل السمعي البصري المعنية  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد المغربي للشغل في مختلف وسائل اإلتصا– 20ملحق رقم 

  .بالتتبع

 الحجم الزمني لتدخالت الكنفدرالية الديمقراطية المغربي للشغل في مختلف وسائل اإلتصال السمعي – 21ملحق رقم 

  .البصري المعنية بالتتبع

صري السمعي الب تصالاإل الحجم الزمني لتدخالت الفدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف وسائل – 22ملحق رقم 

  .المعنية بالتتبع

السمعي البصري  تصالاإل الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  في مختلف وسائل – 23ملحق رقم 

  .المعنية بالتتبع

 الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مختلف وسائل اإلتصال السمعي البصري – 24ملحق رقم 

  .بعالمعنية بالتت

السمعي البصري  تصالاإل الحجم الزمني لتدخالت المنظمة الديمقراطية للشغل في مختلف وسائل – 25ملحق رقم 

  .المعنية بالتتبع

  . التعددية السياسية في النصوص القانونية- 26ملحق رقم 

ن قواعد بشأ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04 الصادر في  46-06رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار - 27ق رقم ملح

.عي البصري خارج فترات االنتخابات السمتصالضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات اإل
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   الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الوالية التشريعية الحالية– 1ملحق رقم 

 

سياسية، نقدم الخريطة قصد تسهيل قراءة هذا التقرير ومن أجل فهم دقيق للتمثيلية البرلمانية لألحزاب ال

  .السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية الحالية
 
 

   الحاليةالخريطة السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية : 1جدول 

  

  

  

  :أحزاب األغلبية

  .االستقاللحزب  

  .التجمع الوطني لألحرار 

                                                 
زب األخير صوت ضدلح بما أن هذا او.  يشكل نواب حزب التقدم و اإلشتراآية فريقا برلمانيا مشترآا مع نواب حزب جبهة القوى الديمقراطية  2 

 من قرار المجلس 6، فإنه يصنف ضمن أحزاب المعارضة بناءا على المادة 2009 و 2008التصريح الحكومي وضد قوانين المالية لسنتي

.46.06 السمعي البصري رقم تصالاألعلى لال   

 األحزاب السياسية عدد المقاعد

 يةاألغلب
 حزب اإلستقالل  55 نائبا

 التجمع الوطني لألحرار 45 نائبا

 إلشتراكي للقوات الشعبيةاإلتحاد ا 41 نائبا

  1اإلشتراكيةحزب التقدم  13 نائبا

 حزب التجديد و اإلنصاف 03 نواب

  حزب العهد الديمقراطي 04 نواب

 اإلتحاد المغربي للديمقراطية 02 نواب

 المجموع با نائ163

 المعارضة
 حزب العدالة والتنمية  نائبا 46

 حزب األصالة و المعاصرة 38 نائبا

 الحركة الشعبية 38 نائبا

 اإلتحاد الدستوري  نائبا26

  جبهة القوى الديمقراطية  نواب05

 الحزب العمالي  نواب04

 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي +الحزب اإلشتراكي الموحد   نواب04

 حزب النهضة والفضيلة  نائب01

 المجموع  نائبا162

  العدد اإلجمالي لمقاعد مجلس النواب   نائبا325
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  .اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية 

  .شتراكيةاال وحزب التقدم 

  .اإلنصاف وحزب التجديد 

 .حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية 

  .حزب العهد الديمقراطي 

  

  :أحزاب المعارضة

  .حزب العدالة والتنمية 

 ).2009 و ماي29لتحق بالمعارضة البرلمانية منذ ا(المعاصرة حزب األصالة و 

  .الحركة الشعبية 

 .اإلتحاد الدستوري 

  .جبهة القوى الديمقراطية 

 .الحزب العمالي 

  . الموحداالشتراكيالحزب  

 .االتحاديحزب المؤتمر الوطني  

 .حزب النهضة والفضيلة 

 .حزب القوات المواطنة 

  .الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 

  .شتراكيالحزب اإل 

  .واالستقالل حزب الشورى 
 
  ر الممثلة في البرلمان األحزاب غي  

 .التنمية المستدامة وحزب البيئة 

 .الحزب الديمقراطي الوطني 

  .الحزب المغربي الليبرالي 

 .االجتماعيحزب الوسط  

  .حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي 

 .حزب العمل 

 .حزب اإلصالح والتنمية 

  .األملحزب  

 .لنهضةحزب ا 
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 .حزب المجتمع الديمقراطي 

 .حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية 

 .النهج الديمقراطيحزب  

 .الديمقراطية وحزب الوحدة 
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  مقارنة نتائج الحصص األربع في النشرات – 2ملحق رقم 
السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل وسائل -01  

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة   البرلمانيةالمعارضة

األصناف

 الخدمة
   النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني

  2008الفصل األول -دوليةإذاعة الرباط ال 83,47% 03:01:17 08,69% 00:18:52 92,16% 03:20:09 07,05% 00:15:19 00,79% 00:01:43

  2008الفصل الثاني -إذاعة الرباط الدولية 86,07% 03:17:34 11,83% 00:27:10 97,90% 03:44:44 01,74% 00:04:00 00,36% 00:00:49

  2008الفصل الثالث -إذاعة الرباط الدولية 88,22% 06:07:42 06,14% 00:50:12 94,36% 06:57:54 05,64% 00:37:58 - -

  2008الفصل الرابع -إذاعة الرباط الدولية 69,61% 01:54:37 17,22% 00:28:21 86,82% 02:22:58 13,18% 00:21:42 - -

 2009األول الفصل -إذاعة الرباط الدولية 77,40% 02:37:34 14,70% 00:29:56 92,10% 03:07:30 07,77% 00:15:49 00,13% 00:00:16
 2009الفصل الثاني -إذاعة الرباط الدولية 85,05% 02:40:46 07,47% 00:14:07 92,52% 02:54:53 07,48% 00:14:08 - -
           

  2008الفصل األول -ذاعة الوطنيةاإل 77,88% 06:15:13 13,03% 01:07:22 90,91% 07:22:35 09,04% 00:46:04 00,05% 00:00:38

  2008 الثاني الفصل- الوطنيةةذاعاإل 85,81% 10:06:39 10,48% 01:14:04 96,29% 11:20:43 03,54% 00:25:01 00,17% 00:01:12

  2008 الثالث الفصل-ذاعة الوطنيةاإل 84,82% 05:43:10 09,16% 00:37:04 93,98% 06:20:14 05,65% 00:22:52 00,37% 00:01:30

  2008 الرابع الفصل-ذاعة الوطنيةإلا 66,83% 04:33:12 21,34% 01:27:14 88,17% 06:00:26 11,28% 00:46:06 00,56% 00:02:17

 2009األول الفصل -ذاعة الوطنيةاإل 76,40% 05:51:17 13,62% 01:02:49 89,82% 06:54:06 09,43% 00:43:29 00,75% 00:03:28
 2009. الفصل الثاني-ذاعة الوطنيةاإل 79,98% 05:31:56 08,71% 00:36:08 88,69% 06:08:04 09,68% 00:40:10 01,63% 00:06:46

           

  2008الفصل األول -القناة األولى 76,44% 07:32:56 12,75% 01:16:21 89,19% 17;08:49 10,32% 01:00:36 00,48% 00:02:52

  2008 الثاني الفصل-القناة األولى 78,89% 08:33:09 14,18% 01:32:16 93,07% 10:05:25 06,57% 00:42:46 00,36% 00:02:19

  2008 الثالث الفصل-القناة األولى 80,44% 02:47:49 10,98% 00:46:20 91,42% 03:34:09 08,31% 00:46:55 00,27% 00:04:07

  2008 الرابع الفصل-القناة األولى 58,84% 09:30:20 24,31% 03:55:35 83,15% 13:25:55 16,03% 02:35:23 00,82% 00:07:56

 2009األول الفصل -القناة األولى 70,86% 12:38:34 15,97% 02:50:59 86,84% 15:29:33 12,24% 02:11:01 00,92% 00:09:53
 2009. الفصل الثاني-القناة األولى 67,19% 08:17:53 15,76% 01:56:48 82,95% 10:14:41 14,28% 01:45:47 02,78% 00:20:34

           

  2008 األول الفصل-القناة الثانية 62,01% 02:53:18 19,55% 00:54:39 81,56% 03:47:57 17,69% 00:49:26 00,75% 00:02:06

  2008 الثاني الفصل-القناة الثانية 67,79% 03:45:16 19,96% 01:06:19 87,74% 04:51:35 11,11% 00:36:56 01,14% 00:03:48

  2008 الثالث الفصل-لثانيةالقناة ا 63,28% 02:59:56 17,47% 00:12:31 80,76% 03:12:27 17,69% 00:11:30 01,55% 00:04:07



 38

  2008 الرابع الفصل-القناة الثانية 61,58% 02:39:29 23,43% 01:00:40 85,01% 03:40:09 13,63% 00:35:18 01,36% 00:03:31

 2009األول الفصل -القناة الثانية 61,69% 02:50:21 22,72% 01:02:44 84,40% 03:53:05 14,84% 00:40:59 00,75% 00:02:05
 2009الفصل الثاني -القناة الثانية 59,49% 02:51:32 17,50% 00:50:28 77,00% 03:42:00 20,15% 00:58:05 02,86% 00:08:14

           

  2008 األول الفصل-اإلذاعة األمازيغية 27,46% 00:39:12 42,46% 01:00:37 69,92% 01:39:49 30,08% 00:42:57 - -

  2008 الثاني الفصل-اإلذاعة األمازيغية 11,91% 00:14:55 55,60% 01:09:37 67,51% 01:42:32 31,89% 00:39:56 00,60% 00:00:45

  2008 الثالث الفصل-اإلذاعة األمازيغية 16,56% 00:14:37 46,63% 00:41:10 63,19% 00:55:47 34,98% 00:30:53 01,83% 00:01:37

  2008 الرابع الفصل-اإلذاعة األمازيغية 04,87% 00:09:17 57,36% 01:49:22 62,22% 01:58:39 36,61% 01:09:49 01,16% 00:02:13

 2009األول الفصل -اإلذاعة األمازيغية 15,04% 00:27:10 58,70% 01:46:00 73,74% 02:13:10 26,26% 00:47:25 - -
 2009الفصل الثاني -إلذاعة األمازيغيةا 20,52% 00:20:56 32,02% 00:32:40 52,54% 00:53:36 40,79% 00:41:37 06,67% 00:06:48

           

  2009الفصل األول -سات1قناة ميدي 64,69% 00:39:44 23,88% 00:14:40 88,58% 00:54:24 11,42% 00:07:01 - -

  2009 الثاني الفصل-سات1قناة ميدي 89,45% 01:34:17 05,69% 00:06:00 95,15% 01:40:17 04,85% 00:05:07 - -

السمعي البصري ذات التغطية متعددة الجهات تصالاإلائل  وس-02  
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
   النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني

 2008 األول الفصل-إذاعة أطالنتيك 64,37% 01:48:52 18,13% 00:30:40 82,51% 02:19:32 17,49% 00:29:35 - -
 2008 الثاني الفصل-إذاعة أطالنتيك 73,30% 03:46:05 13,53% 00:41:43 86,83% 04:27:48 13,17% 00:40:37 - -
 2008 الثالث الفصل-إذاعة أطالنتيك 56,18% 03:56:02 27,69% 01:56:21 83,87% 05:52:23 16,13% 01:07:45 - -
 2008 الرابع الفصل-إذاعة أطالنتيك 62,20% 03:08:24 21,22% 01:04:16 83,42% 04:12:40 16,58% 00:50:14 - -
 2009الفصل األول -إذاعة أطالنتيك 69,13% 03:49:18 18,23% 01:00:28 87,36% 04:49:46 12,64% 00:41:56 - -

 2009 الثاني الفصل-إذاعة أطالنتيك 73,22% 04:13:25 12,00% 00:40:10 84,82% 04:53:35 14,11% 00:48:51 01,06% 00:03:41
           

  2008 األول الفصل-إذاعة أصوات 70,20% 00:53:38 09,34% 00:07:08 79,54% 01:00:46 20,46% 00:15:38 - -

  2008 الثاني الفصل-إذاعة أصوات 70,54% 00:52:23 12,06% 00:08:59 82,60% 01:01:32 17,40% 00:12:58 - -

  2008 الثالث الفصل-إذاعة أصوات 48,32% 00:41:54 40,44% 00:35:04 88,76% 01:16:58 10,01% 00:08:41 01,23% 00:01:04

  2008 الرابع الفصل-إذاعة أصوات 65,28% 01:03:42 16,12% 00:15:44 81,40% 01:19:26 18,60% 00:18:09 - -

  2009الفصل األول -إذاعة أصوات 75,22% 01:40:27 15,65% 00:23:34 92,86% 02:04:01 07,14% 00:09:32 - -

  2009 الثاني الفصل-إذاعة أصوات 64,77% 01:46:57 08,64% 00:14:16 73,41% 02:01:13 18,03% 00:29:46 08,57% 00:14:09
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معي البصري ذات التغطية الجهويةالس تصالاإلوسائل  -03  
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

 األصناف
 الخدمة

الحجم الزمني  النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني الحجم الزمني  النسب     النسب

 2008 األول  الفصل-.إم. إذاعة كازا إف 34,28% 00:19:33 38,19% 00:21:47 72,47% 00:41:20 27,53% 00:18:31 - -
 2008 الثاني الفصل-. إم. إذاعة كازا إف 46,41% 00:34:03 41,12% 00:30:10 87,53% 01:04:13 12,47% 00:09:09 - -

 2008 الثالث الفصل-. إم. إذاعة كازا إف 36,47% 00:40:00 34,74% 00:38:06 71,20% 01:18:06 27,84% 00:30:32 00,96% 00:01:03
 2008 الرابع الفصل-.إم. إذاعة كازا إف 23,96% 00:25:17 56,64% 00:59:46 80,60% 01:25:03 18,91% 00:19:57 00,49% 00:00:31

 2009الفصل األول -.إم. إذاعة كازا إف 49,73% 01:12:42 28,72% 00:41:59 78,44% 01:54:41 21,56% 00:31:31 - -
 2009 الثاني الفصل-.إم. إذاعة كازا إف 74,49% 01:24:23 16,43% 00:18:37 90,92% 01:43:00 09,08% 00:10:17 - -
           

 2008 األول  الفصل-سوس. إم. إف. إم 40,79% 00:16:43 31,07% 00:12:44 71,86% 00:29:27 28,14% 00:11:32 - -
 2008 الثاني الفصل-سوس. إم. إف. إم 42,07% 00:29:44 47,04% 00:33:15 89,11% 01:02:59 10,89% 00:07:42 - -

 2008 الثالث الفصل-سوس. إم. إف. إم 36,13% 00:32:20 30,66% 00:27:26 66,79% 00:59:46 32,04% 00:28:40 01,17% 00:01:03
 2008 الرابع الفصل-سوس. إم. إف. إم 24,46% 00:24:24 61,90% 01:01:45 86,37% 01:26:09 13,63% 00:13:36 - -
 2009الفصل األول -سوس. إم. إف. إم 47,86% 01:04:25 28,05% 00:37:45 75,91% 01:42:10 24,09% 00:32:25 - -
 2009 الثاني الفصل-سوس. إم. إف. إم 71,22% 01:13:07 18,60% 00:19:06 89,82% 01:32:13 10,18% 00:10:27 - -

           

 2008 األول  الفصل-سايس. إم. إف. إم 38,51% 00:17:42 35,39% 00:16:16 73,89% 00:33:58 26,11% 00:12:00 - -
 2008 الثاني الفصل-سايس. إم. إف. إم 44,31% 00:29:45 46,87% 00:31:28 91,19% 01:01:13 08,81% 00:05:55 - -

 2008 الثالث الفصل-سايس. إم. إف. إم 34,31% 00:32:20 32,24% 00:30:23 66,55% 01:02:43 32,33% 00:30:28 01,11% 00:01:03
 2008 الرابع الفصل-سايس. إم. إف. إم 24,92% 00:23:51 60,56% 00:57:58 85,48% 01:21:49 14,52% 00:13:54 - -
 2009الفصل األول -سايس. إم. إف. إم 39,71% 01:06:18 31,87% 00:53:13 71,58% 01:59:31 28,42% 00:47:27 - -

 2009 الثاني الفصل-سايس. إم. إف. إم 71,72% 01:22:23 18,06% 00:20:45 89,79% 01:43:08 08,95% 00:10:17 01,26% 00:01:27
           

 2008 األول  الفصل-أطلس. إم. إف. إم 28,10% 00:15:55 40,63% 00:23:01 68,73% 00:38:56 31,27% 00:17:43 - -
 2008 الثاني الفصل-أطلس. إم. إف. إم 39,22% 00:31:18 39,62% 00:31:37 78,84% 01:02:55 21,16% 00:16:53 - -

 2008 الثالث الفصل-أطلس. إم. إف. إم 27,81% 00:32:08 23,57% 00:27:14 51,38% 00:59:22 47,71% 00:55:07 00,91% 00:01:03
 2008 الرابع الفصل-أطلس. إم. إف. إم 25,81% 00:24:25 65,90% 01:02:21 91,70% 01:26:46 08,30% 00:07:51 - -
 2009الفصل األول -أطلس. إم. إف. إم 47,22% 01:06:54 30,46% 00:43:09 77,68% 01:50:03 22,32% 00:31:37 - -
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 2009 الثاني الفصل-أطلس. إم. إف. إم 69,87% 01:23:10 17,35% 00:20:39 87,22% 01:43:49 12,78% 00:15:13 - -
           

  2008 األول  الفصل-قناة العيون 37,50% 00:33:38 49,65% 00:45:00 87,14% 01:18:38 10,83% 00:09:52 02,03% 00:02:14

  2008 الثاني الفصل-قناة العيون 46,62% 01:10:21 41,48% 01:02:36 88,09% 02:12:57 11,05% 00:16:41 00,85% 00:01:17

  2008 الثالث الفصل-قناة العيون 41,48% 00:18:10 41,02% 00:17:58 82,50% 00:36:08 14,54% 00:06:22 02,97% 00:01:18

  2008 الرابع الفصل-قناة العيون 33,85% 00:32:31 42,52% 00:40:51 76,37% 01:13:22 22,15% 00:21:17 01,47% 00:01:25

 2009األول الفصل -قناة العيون 26,49% 00:24:21 58,79% 00:54:03 85,28% 01:18:24 13,02% 00:11:58 01,70% 00:01:34
 2009الفصل الثاني -قناة العيون 35,23% 00:24:33 42,98% 00:29:57 78,21% 00:54:30 17,70% 00:12:20 04,09% 00:02:51

           

  2008 األول الفصل-.إف. إذاعة شذى إم 80,11% 00:33:50 04,70% 00:01:59 84,81% 00:35:49 15,19% 00:06:25 - -

  2008 الثاني الفصل-.إف. إذاعة شذى إم 63,60% 00:21:40 29,06% 00:09:54 92,66% 00:31:34 07,34% 00:02:30 - -

  2008 الثالث لالفص-.إف. إذاعة شذى إم 45,35% 00:19:34 20,66% 00:08:55 66,01% 00:28:29 19,24% 00:08:18 14,75% 00:06:22

  2008 الرابع الفصل-.إف. إذاعة شذى إم 59,91% 00:11:32 32,73% 00:06:18 92,64% 00:17:50 07,36% 00:01:25 - -

  2009الفصل األول -.إف. إذاعة شذى إم 65,080% 00:27:07 25,76% 00:10:44 90,84% 00:37:51 09,16% 00:03:49 - -

  2009الفصل الثاني -.إف. إذاعة شذى إم 66,96% 00:40:52 08,79% 00:05:22 75,75% 00:46:14 24,25% 00:14:48 - -
           

 2008 األول  الفصل-راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008 الثاني الفصل-راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008 الثالث الفصل-راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008 الرابع الفصل-راديو بليس أكادير 36,26% 00:01:06 63,74% 00:01:56 - 00:03:02 - - - -

 2009الفصل األول -راديو بليس أكادير 33,63% 00:03:43 42,38% 00:04:41 - 00:08:24 11,92% 00:01:19 12,07% 00:01:20
 2009الفصل الثاني -راديو بليس أكادير 17,79% 00:02:38 32,32% 00:04:47 - 00:07:25 49,89% 00:07:23 - -

           

 2008 األول  الفصل-راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008 الثاني الفصل-راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008 الثالث الفصل-راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008 الرابع الفصل-راديو بليس مراكش 27,06% 00:03:30 - - 27,06% 00:03:30 72,94% 00:09:26 - -
 2009الفصل األول -راديو بليس مراكش 74,73% 00:23:22 04,16% 00:01:18 78,89% 00:24:40 21,11% 00:06:36 - -

 2009الفصل الثاني -اكشراديو بليس مر 16,24% 00:02:19 33,53% 00:04:47 49,77% 00:07:06 31,31% 00:04:28 18,93% 00:02:42
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السمعي البصري تصالاإل الحجم الزمني ونسب تدخالت الحكومة في مختلف وسائل – 3ملحق رقم   

   السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسب  

  إذاعة الرباط الدولية 02:40:46 85,05%

 عة الوطنيةاإلذا 05:31:56 79,98%

  القناة األولى 08:17:53 67,19%

 القناة الثانية 02:51:32 59,49%

 اإلذاعة األمازيغية 00:20:56 20,52%

   سات1 قناة ميدي 01:34:17 89,45%
 
 

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات تصالاإلوسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسب  

 نتيكإذاعة أطال 04:13:25 73,22%

  إذاعة أصوات 01:46:57 64,77%
 
 

  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإلوسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسب  

 .إم. إذاعة كازا إف 01:24:23 74,49%

 سوس. إم. إف. إذاعة إم 01:22:23 71,72%

 سايس.  إم. إف. إذاعة إم 01:13:07 71,22%

 أطلس. إم. فإ. إذاعة إم 01:23:10 69,87%

 .إف. إذاعة شذى إم 00:40:52 66,96%

  قناة العيون الجهوية 00:24:33 35,23%

  راديو بلوس أكادير 00:02:38 17,79%

  راديو بلوس مراكش 00:02:19 16,24%
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القناة األولى الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 4ملحق رقم   

)29: عدد األحزاب السياسية(   

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 01:01:24

 حزب اإلستقالل 00:24:50
 الحركة الشعبية 00:24:32
 العدالة والتنميةحزب  00:20:57
 لألحرارالتجمع الوطني  00:17:29
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:12:36
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:11:14
 اإلتحاد الدستوري 00:10:23
 الحزب العمالي 00:09:42
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:06:55
  حزب النهضة والفضيلة 00:05:13

 القوات المواطنة 00:05:03
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:04:40
 حزب الوحدة والديمقراطية 00:04:28
  اإلشتراكيبالحز 00:03:28
 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:02:52
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:02:25
  حزب الحرية و العدالة اإلجتماعية 00:02:10

  الحزب الديمقراطي الوطني 00:02:06

 الحزب المغربي الليبرالي  00:02:06
 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:01:48
 حزب العمل 00:01:30
  حزب العهد الديمقراطي 00:01:18

  حزب البيئة و التنمية المستدامة 00:01:10

  حزب األمل 00:01:02

  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب  00:00:34
  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:30

 اإلنصافالتجديد وحزب  00:00:26
 النهج الديمقراطي 00:00:18

 المجموع 04:03:09
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القناة الثانية  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في– 5ملحق رقم   

)28 :عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 00:17:48

 العدالة والتنميةحزب  00:16:01
 حزب اإلستقالل 00:14:21
 لألحرارالتجمع الوطني  00:13:15
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:12:39
 الحركة الشعبية 00:07:52
 اإلتحاد الدستوري 00:07:49
 ةالديمقراطيلقوى جبهة ا 00:04:21
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:04:10
  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب  00:02:06
 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:02:03
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:39
 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:01:35
 اإلنصافالتجديد وحزب  00:01:12
 ماعي الوسط اإلجتحزب 00:01:08
  حزب الحرية و العدالة اإلجتماعية 00:01:04

 الحزب العمالي 00:00:59
 القوات المواطنة 00:00:59
  الحزب الديمقراطي الوطني 00:00:54

  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:53

 حزب الوحدة والديمقراطية 00:00:41
 النهج الديمقراطي 00:00:41

  حزب النهضة والفضيلة 00:00:37

  اإلشتراكيبالحز 00:00:34
  حزب البيئة و التنمية المستدامة 00:00:30

  حزب العهد الديمقراطي 00:00:22

  اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:00:17
 حزب العمل 00:00:17

 المجموع 01:56:47
 
 
 



 39

اإلذاعة الوطنية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 6ملحق رقم   

)26: اسيةعدد األحزاب السي(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 00:13:33

 حزب اإلستقالل 00:10:14
 الحركة الشعبية 00:10:03
 العدالة والتنميةحزب  00:09:05
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:08:16
 لألحرارالتجمع الوطني  00:05:04
 اإلتحاد الدستوري 00:04:10
 لحزب العماليا 00:03:59
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:02:52
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:14
 حزب الوحدة والديمقراطية 00:01:41
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:39
  حزب العهد الديمقراطي 00:01:24

  اإلشتراكيبالحز 00:01:20
  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب  00:01:08
 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:00:59
  الحزب الديمقراطي الوطني 00:00:50

  حزب الحرية و العدالة اإلجتماعية 00:00:46

 القوات المواطنة 00:00:40
 حزب العمل 00:00:34
 اإلنصافالتجديد وحزب  00:00:30
  حزب البيئة و التنمية المستدامة 00:00:29

  الوسط اإلجتماعيحزب 00:00:28
  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:25

  حزب األمل 00:00:25

 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:00:16
  المجموع 01:23:04
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اإلذاعة األمازيغية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 7ملحق رقم   

)18: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 الحركة الشعبية 00:15:27
  حزب األصالة والمعاصرة 00:15:11

 حزب اإلستقالل 00:07:52
 العدالة والتنميةحزب  00:07:12
 اإلتحاد الدستوري 00:06:28
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:47
 لألحرارالتجمع الوطني  00:04:12
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:03:35
  الحزب الديمقراطي الوطني 00:02:27

 ب العماليالحز 00:02:15
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:01:53
  اإلشتراكيبالحز 00:01:42
  حزب النهضة والفضيلة 00:01:25

  حزب اإلصالح والتنمية 00:01:23

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:01:11
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:06
  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب  00:01:05
   العهد الديمقراطيحزب 00:00:54

  المجموع 01:21:05
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الرباط الدولية إذاعة الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 8ملحق رقم   

)08: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 الحركة الشعبية 00:06:52
 لألحرارالتجمع الوطني  00:04:02
 حزب اإلستقالل 00:03:45
 .ش.  قتحاد اإلشتراكياإل 00:03:42
 العدالة والتنميةحزب  00:03:13
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:02:21
 اإلتحاد الدستوري 00:02:11
  حزب األصالة والمعاصرة 00:02:09

 المجموع 00:28:15
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سات 1 ميدي  قناة الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في– 9ملحق رقم   

)05: عدد األحزاب السياسية(  

جم الزمنيالح  األحزاب السياسية 
  حزب األصالة والمعاصرة 00:02:58

 جبهة القوى الديمقراطية 00:02:46
 جبهة القوى الديمقراطية 00:02:40
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:49
 لألحرارالتجمع الوطني  00:00:54
 المجموع 00:11:07
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أطالنتيك إذاعة في الحجم الزمني لتدخالت األحزاب – 10ملحق رقم   

)12: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 00:16:23

 العدالة والتنميةحزب  00:15:22
 لألحرارالتجمع الوطني  00:11:14
 اإلتحاد الدستوري 00:10:23
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:08:52
 حزب اإلستقالل 00:08:50
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:07:57
 الحركة الشعبية 00:06:29
  التنمية المستدامةحزب البيئة و 00:02:31

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:30
 الحزب المغربي الليبرالي  00:01:10
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:01
 المجموع 32:42: 01
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إذاعة أصواتاألحزاب في  الحجم الزمني لتدخالت – 11ملحق رقم   

)23:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 العدالة والتنميةحزب  00:09:08
 اإلتحاد الدستوري 00:06:48
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:05:26
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:04:26
 حزب اإلستقالل 00:03:28
  ة المستدامةحزب البيئة و التنمي 00:03:18

  حزب األمل 00:03:15

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:03:12
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:02:25
  حزب اإلصالح والتنمية 00:02:14

 الحركة الشعبية 00:02:04
 الحزب العمالي 00:01:21
  حزب األصالة والمعاصرة 00:01:11

 اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:01:09

  الديمقراطيلمجتمعحزب ا 00:01:08
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:04
  حزب النهضة والفضيلة 00:01:04

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:01:02
 حزب العمل 00:01:00
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:00:58
 اإلنصافالتجديد وحزب  00:00:57
 الحزب المغربي الليبرالي  00:00:49
 قوات المواطنةال 00:00:44
 المجموع 58:11: 00
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.  إم. إف. إذاعة كازا الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 12ملحق رقم   

)10:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 00:11:32
 اإلتحاد الدستوري 00:06:40
  حزب األصالة والمعاصرة 00:02:36

 شتراكيةالتقدم واال حزب 00:01:46
 الحركة الشعبية 00:01:36
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:30
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:16
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:13
 العدالة والتنميةحزب  00:00:26
 الحزب العمالي 00:00:19
 المجموع 00:28:54
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أطلس. إم. إف. إذاعة إمحزاب في  الحجم الزمني لتدخالت األ– 13ملحق رقم   

)10:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 00:12:01
 اإلتحاد الدستوري 00:09:29
  حزب األصالة والمعاصرة 00:03:25

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:52
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:57
 شتراكيةاال ودمالتقحزب  00:01:46
 الحركة الشعبية 00:01:36
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:30
 العدالة والتنميةحزب  00:00:57
 الحزب العمالي 00:00:19
 المجموع 00:35:52
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سايس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 14ملحق رقم   

)11:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 00:13:40
 اإلتحاد الدستوري 00:06:40
  حزب األصالة والمعاصرة 00:02:36

 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:01:46
 الحركة الشعبية 00:01:36
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:30
 حزب الوحدة والديمقراطية 00:01:27
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:16
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:13
 العدالة والتنميةحزب  00:00:26
 الحزب العمالي 00:00:19
 المجموع 00:32:29
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سوس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 15ملحق رقم   

)10:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 ستقاللحزب اإل 00:10:57
 اإلتحاد الدستوري 00:06:40
  حزب األصالة والمعاصرة 00:02:36

 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:54
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:53
 الحركة الشعبية 00:01:46
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:01:46
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:16
 العدالة والتنميةحزب  00:00:26
 الحزب العمالي 00:00:19
 المجموع 00:29:33
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.إم. ى إفإذاعة شذ الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 16ملحق رقم   

)06:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 العدالة والتنميةحزب  00:08:15
  حزب األصالة والمعاصرة 00:03:39

 . ش. قاإلتحاد اإلشتراكي 00:03:01
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:21
 اإلتحاد الدستوري 00:01:54
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:00
 المجموع 00:20:10
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راديو بليس أكادير الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في  - 17ملحق رقم   

)05:عدد األحزاب السياسية (  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  الة والمعاصرةحزب األص 00:04:48

 العدالة والتنميةحزب  00:02:35
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:02:29
 حزب اإلستقالل 00:01:16
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:02
 المجموع 00:12:10
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راديو بليس مراكش الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في - 18ملحق رقم   

)07:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 00:03:28

 الحركة الشعبية 00:02:18
 حزب اإلستقالل 00:01:36
  اإلشتراكيبالحز 00:01:30
  حزب اإلصالح والتنمية 00:01:12

 اإلتحاد الدستوري 00:01:01
 لألحرارالتجمع الوطني  00:00:52
 المجموع 00:11:57



 52

قناة العيون الجهويةلزمني لتدخالت األحزاب في  الحجم ا– 19ملحق رقم   

)11:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 00:14:38
  حزب األصالة والمعاصرة 00:06:27

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:29
 اإلتحاد الدستوري 00:04:42
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:03:43
 الحركة الشعبية 00:02:43
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:18
 العدالة والتنميةحزب  00:02:17
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:01:03
 حزب الوحدة والديمقراطية 00:01:03
  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:45

 المجموع 00:45:08
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اإلتحاد المغربي للشغل الحجم الزمني لتدخالت – 20ملحق رقم   

  في مختلف وسائل اإلتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع

 الدعامة الحجم الزمني
 إذاعة أطالنتيك 34: 25: 00

 إذاعة أصوات 07: 12: 00
 القناة األولى 27: 08: 00
 اإلذاعة األمازيغية 09: 08: 00

.إم. إذاعة شذى إف 47: 06: 00  

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 41: 06: 00

.إم. إف. إذاعة كازا 18: 05: 00  

سايس. إم. إف. إذاعة إم 09: 05: 00  

سوس. إم. إف. إذاعة إم 43: 04: 00  

  إذاعة راديو بلوس مراكش 05: 04: 00

 اإلذاعة الوطنية 04: 03: 00

 إذاعة الرباط الدولية 00: 03: 00

  إذاعة راديو بلوس أكادير 06: 02: 00

  القناة الثانية  57: 01: 00
 قناة العيون 25: 01: 00
 المجموع 32: 38: 01
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  للشغل الكنفدرالية الديمقراطية الحجم الزمني لتدخالت– 21ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبع لتصااإل في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني
 إذاعة أطالنتيك 20: 20: 00

 القناة األولى 07: 09: 00
.إم. إذاعة شذى إف 21: 08: 00  

 اإلذاعة األمازيغية 24: 06: 00

سايس. إم. إف. إذاعة إم 34: 05: 00  

 إذاعة أصوات 34: 04: 00
  القناة الثانية  50: 03: 00
سات1قناة ميدي 06: 03: 00  

.إم. إف. إذاعة كازا 41: 02: 00  

 قناة العيون 33: 02: 00
سوس. إم. إف. إذاعة إم 13: 02: 00  

عة الوطنيةاإلذا 07: 02: 00  

 إذاعة الرباط الدولية 48: 01: 00

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 23: 01: 00

 المجموع 01: 14: 01
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الفدرالية الديمقراطية للشغل الحجم الزمني لتدخالت – 22ملحق رقم   

  في مختلف وسائل اإلتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع

 الدعامة الحجم الزمني
 إذاعة أطالنتيك 12: 14: 00

 القناة األولى 50: 10: 00
 أطلس. إم.  إف.إذاعة إم 52: 07: 00

 إذاعة الرباط الدولية 06: 05: 00

 اإلذاعة األمازيغية 28: 04: 00

  القناة الثانية  13: 04: 00
 اإلذاعة الوطنية 57: 03: 00

سايس. إم. إف. إذاعة إم 11: 03: 00  

.إم. إف. إذاعة كازا 29: 02: 00  

سوس. إم. إف. إذاعة إم 29: 02: 00  

 إذاعة أصوات 17: 02: 00
  إذاعة راديو بلوس أكادير 51: 01: 00

 قناة العيون 40: 01: 00
  إذاعة راديو بلوس مراكش 10: 01: 00

 المجموع 45: 05: 01
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اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  الحجم الزمني لتدخالت – 23ملحق رقم   

السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإل في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني
 إذاعة أطالنتيك 21: 09: 00

 القناة األولى 34: 08: 00
 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 32: 04: 00

 اإلذاعة األمازيغية 20: 04: 00

 اإلذاعة الوطنية 40: 03: 00

 قناة العيون 27: 02: 00
  إذاعة راديو بلوس أكادير 16: 02: 00

  القناة الثانية  22: 01: 00
سايس. إم. إف. إذاعة إم 56: 00: 00  

 إذاعة أصوات 40: 00: 00
 إذاعة الرباط الدولية 31: 00: 00

 المجموع 39: 38: 00
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اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحجم الزمني لتدخالت – 24ملحق رقم   

سمعي البصري المعنية بالتتبع في مختلف وسائل اإلتصال ال  

 الدعامة الحجم الزمني
  األولىالقناة 53: 10: 00
 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 42: 09: 00

 اإلذاعة األمازيغية 33: 03: 00

 إذاعة أصوات 55: 01: 00
 قناة العيون 34: 01: 00
 اإلذاعة الوطنية 26: 01: 00

 إذاعة أطالنتيك 59: 00: 00

  القناة الثانية  49: 00: 00
 المجموع 51: 30: 00
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المنظمة الديمقراطية للشغل الحجم الزمني لتدخالت – 25ملحق رقم   

لبصري المعنية بالتتبعالسمعي ا تصالاإل في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني
 إذاعة أطالنتيك 11: 10: 00

 إذاعة أصوات 13: 07: 00
 القناة األولى 24: 03: 00
 اإلذاعة األمازيغية 14: 02: 00

 اإلذاعة الوطنية 37: 01: 00

.إم. إف. إذاعة كازا 20: 01: 00  

  إذاعة راديو بلوس أكادير 15: 01: 00

 قناة العيون 58: 00: 00
 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 32: 00: 00

سايس. إم. إف. ة إمإذاع 32: 00: 00  

سوس. إم. إف. إذاعة إم 32: 00: 00  

  قناة الثانية ال 19: 00: 00
 المجموع 07: 30: 00
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  التعددية السياسية في النصوص القانونية- 26ملحق رقم 

  

  : الظهير-

  :الديباجة

واقتناعا من جاللتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في اإلعالم، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن 

 بصرية، يمكن أن تتأسس ويعبر -األفكار واآلراء، والسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية 

وبواسطة مرفق عام لإلذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف من خاللها بكامل الحرية، 

، في دائرة احترام القيم الحضارية األساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، تيارات الرأي

 ة األشخاص وكرامتهم ؛وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرم

  

 :3المادة 

السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، والسيما ما يتعلق باإلعالم السياسي،  -13
  . البصري- السمعي لالتصالسواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام 

حكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان ولهذه الغاية، يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها، إلى ال
والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان، بيان المدة 
الزمنية التي استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة اإلذاعة 

 ؛ ة، إبداء جميع المالحظات التي يرى فيها فائدةويجوز له، بهذه المناسب. والتلفزة

  

  :22المادة 

في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى 

  :الحال، لتحديد القواعد الالزمة لما يلي 

السياسي، ألجل تمكين  احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، والسيما في ميدان اإلعالم -
األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال االقتصادي وكذا المنظمات 
اإلجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، من االستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام 

 ايير موضوعية ؛لإلذاعة والتلفزة اعتبارا ألهميتها وتمثيليتها ووفق مع
 
    ... التقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية-
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  :77.03 القانون -

  

  :الديباجة

(...) 

ويعتبر إصالح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لهذا المنحى اإلصالحي العام، لما 

  ... والحداثة واالنفتاحوالتعدديةم الحرية له من دور في تكريس قي

(...)  

 السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية تصال النهوض بممارسة حرية اإل-

وااللتزام بأخالقيات المهنة واحترام حقوق اإلنسان بما تحمله من احترام لكرامة اإلنسان وللحياة 

  لمبادئ الديمقراطية ؛  ووللتعددية الفكريةالخاصة للمواطنين، 

  

  :  3المادة 

 .  السمعي البصري حرتصال اإل

والتنوع والطابع التعددي للتعبير تمارس هذه الحرية في احترام كرامة اإلنسان وحرية الغير وملكيته  
وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام واألخالق في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي 

كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام . الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني
 وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية لإلنتاج في المجال تصالواإلكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل اإل

 . السمعي البصري
  

  :  4المادة 

مع مراعاة الحفاظ على الطابع مجها بكل حرية  السمعي البصري بإعداد براتصال تقوم شركات اإل
  .وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج. التعددي لتيارات التعبير

 
  :   8المادة 

 :  السمعي البصري تصاليجب على متعهدي اإل

   تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛ -
(...) 

 سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية  تقديم األحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب-
ويجب أن . وال أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء

  ؛تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها
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   :9المادة 

ب أال يكون من شأن البرامج  دون اإلخالل بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يج

 (...): وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج 

تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة  -
  ؛فقطمصالحها وقضاياها الخاصة 

  

   :48المادة 

تحمالت تحدد فيه اتر احترام دف السمعي البصري العمومي لالتصال يجب على الشركات الوطنية 
 . التزاماتها الخاصة

 دفتر التحمالت بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي ينص ويجب أن 
 (...): من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي 

ئات السياسية والنقابية حسب التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهي -
   .أهميتها وتمثيليتها والسيما أثناء الفترات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
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  46-06رقم " ب.س.ت.أ.م" قرار 

  )2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04الصادر في 

  كر والرأيبشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الف

   السمعي البصري خارج فترات االنتخابات تصالفي خدمات اإل

  

  السمعي البصري،لالتصالالمجلس األعلى 
 

 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212 بنـاء على الظهير الشريف رقم 

) 13مقطع ال (3 السمعي البصري خصوصا المواد لالتصالالقاضي بإحداث الهيئة العليا ) 2002

  منه؛) الفقرة األولى (22والمادة 

  

 السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظهير باالتصال المتعلق 77.03وبنـاء على القانون رقم 

، خصوصا الديباجة والمواد )2005 أبريل7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257الشريف رقم

  ؛)4 المقطع 2الفقرة  ( 48و) 3المقطع  (9، )3 و1المقطعان   (8 و4 و3

  

واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد الالزمة الحترام تعددية 

  ؛التعبير عن تيارات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابية
 

نعقد  السمعي البصري، طبقا للقانون، في اجتماعه الملالتصالوبنـاء على مداوالت المجلس األعلى 

  ).2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04بتاريخ 
 

  :يقرر

  ديباجة

) 2002 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212أقر الظهير الشريف رقم 

 باالتصال المتعلق 77.03 السمعي البصري والقانون رقم لالتصالالقاضي بإحداث الهيئة العليا 

 السمعي تصال عن تيارات الفكر والرأي في خدمات اإلالسمعي البصري احترام تعددية التعبير

 السمعي لالتصالالبصري كمبدأ ثابت يلتزم به المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس األعلى 

  .البصري
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في هذا اإلطار القانوني، ال تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما 

فهي ليست حقا للفاعلين . ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمعهي وسيلة أقرها المشرع 

 السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق تصالالسياسيين واالجتماعيين على متعهدي اإل

للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في 

ة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له االطالع على اآلراء المختلف

  .بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية

  

 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وضمانا 22اعتبارا لما سبق، وعمال بمقتضيات المادة 

بصرية في إطار قانوني يحترم لولوج منصف لتيارات الفكر والرأي إلى وسائل اإلعالم السمعية ال

حرية المتعهدين في إعداد برامجهم، ويؤكد على مسؤوليتهم التحريرية في هذا الباب، يضع المجلس 

  :األعلى الضوابط التالية
 

  1 المادة 

تطبق مقتضيات هذا القرار قصد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية 

  . االقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات االنتخاباتأو اإلجتماعية أو

  

  2المادة 

 السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، لالتصاليسهر المجلس األعلى 

  . السمعي البصري العموميتصال، من لدن متعهدي قطاع اإليوخاصة ما يتعلق باإلعالم السياس

 ا السمعي البصري الخواص، كلمتصال هذه التعددية من لدن متعهدي اإلكما يسهر على احترام

  .استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤالء على الجمهور

  

  3المادة 

 السمعي البصري المعنيين منح األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية تصاليتعين على متعهدي اإل

 االقتصادي وكذا المنظمات اإلجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، حسب والتمثيلية في المجال

 .أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج اإلعالم

  

ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من االستفادة من إمكانية توفير 

طية مناسبة ألهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من األحداث الراهنة وقضايا تغ

وذلك أخذا بعين االعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما . الشأن العام من جهة ثانية

  . يتعلق بالنشرات والمجالت اإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر
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  4المادة 

يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معين في التلفزة أو اإلذاعة مهما كانت 

  .نوعيته وطرق بثه

  . يقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنية التي يتناول خاللها المتدخل الكلمة

  

لبث، على أساس أال تتجاوز تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة سواء عند البث األولي أو عند إعادة ا

  .إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة المدة الفاصلة بين

  

  5المادة 

والتكتالت السياسية داخل   واألهمية بالنسبة لألحزاب السياسية بناء على التشكيالتةتتم مراعاة التمثيلي

  .البرلمان

  

تائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعين العام تتحدد تمثيلية المنظمات النقابية اعتبارا ألهميتها ولن

  .والخاص

وتتحدد تمثيلية المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها داخل مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على 

  .الصعيد الوطني

  

  .كما تتحدد أهمية المنظمات اإلجتماعية ذات الطابع الوطني حسب طبيعة أهدافها ومجال نشاطها
 

 6المادة 

 السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء تصاليحرص متعهدو اإل

الحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة 

  .البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

 األغلبية والمعارضة بناء على التصويت على البرنامج الحكومي، والتصويت على يتم تقدير مفهومي

  .الميزانية، والتصويت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إليه خالل الوالية التشريعية الجارية

  

  7المادة 

مدد زمنية  السمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلمان من تصاليتعين على متعهدي اإل

 من المدة %10إلبداء مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 

  .الزمنية اإلجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانية
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  8المادة 

حلية والجهوية  السمعي البصري باحترام القواعد السالفة الذكر في الخدمات المتصاليلتزم متعهدو اإل

 .مع األخذ بعين االعتبار المعطيات المحلية والجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاة

  

  9المادة 

 السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة تصاليتم تقدير احترام متعهدي اإل

  .ىللنشرات اإلخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج األخر

  

   10المادة 

يبلغ كل متعهد للهيئة العليا، داخل األيام السبع الموالية لنهاية كل شهر، تقريرا عن التعددية والولوج 

المنصف إلى خدماته من طرف تيارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السياسية والمنظمات النقابية 

  .  قرارخالل الشهر المنقضي، وذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا ال

  

تقوم الهيئة العليا بإعداد تقارير دورية حول ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبليغها إلى 

 عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف نالحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولي

تتضمن التقارير بيانا للمدة الزمنية التي . المهنية الممثلة في البرلمان، وبنشرها في وسائل اإلعالم

  .استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة

  

   11المادة 

 السمعي البصري في الشكايات بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات لالتصاليبت المجلس األعلى 

 السمعي البصري من طرف األشخاص المعنويين تصالئة العليا لإلالفكر والرأي الواردة على الهي

 من جمادى 22 الصادر في 1.02.212 الفقرة األولى من الظهير الشريف رقم 4المعينين في المادة 

القاضي بإحداث الهيئة العليا، في أجل أقصاه ثالثون يوما من ) 2002 أغسطس 31 (1423اآلخرة 

  . السمعي البصريلالتصال ضبط الهيئة العليا تاريخ تسجيل الشكاية في مكتب

  

تحيل الهيئة العليا على المتعهد المعني نسخة من كل شكاية وردت عليها مشفوعة بمستنداتها، قصد 

تمكينه من االطالع على المؤاخذات وإبداء مالحظاته ودفوعاته وتقديم كل ما يعتبره مفيدا لتنوير 

إرسال جوابه إلى الهيئة العليا في أجل ال يتعدى سبعة أيام من يتعين على المتعهد . مداوالت المجلس

ويمكن للمجلس الترخيص لرئيسه بمنح أجل إضافي ال يتعدى سبعة أيام إذا طلب . تاريخ توصله بكتابها

  .المتعهد ذلك كتابة إن لم يكن من شأن منح هذا األجل التأثير سلبا على التدابير التي قد يتخذها المجلس
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  12المادة 

يبلغ المجلس األعلى قراره إلى الطرف المشتكي وكذا إلى المتعهد المشتكى به، كما يقوم بنشره جزئيا 

  . أو كليا في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلك

  

  . السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعالملالتصاليمكن لرئيس المجلس األعلى 

  13المادة 

 أعاله 12 السمعي البصري المنصوص عليه في المادة لالتصالس األعلى يمكن أن يكون قرار المجل

موضوع تقرير يتضمن مالحظاته وتوصياته، إن اقتضى الحال، كما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا أو 

  .كليا في وسائل اإلعالم وفي الجريدة الرسمية

  

 14المادة 

 .نشره بالجريدة الرسميةتدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 
 
 

 السمعي البصري خالل جلسته المنعقدة بتاريخ لالتصالتم تداول هذا القرار من طرف المجلس األعلى 

 السمعي البصري بالرباط، بحضور لالتصالبمقر الهيئة العليا ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04

 محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة

  . الحسان بوقنطار، صالح الدين الوديع، عبد المنعم كمال وإلياس العمري، مستشارين

  

  السمعي البصري،لالتصالعن المجلس األعلى 

  الرئيس

 أحمد الغزلي


