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

فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين واالجتماعيين على . ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع

بصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن متعهدي االتصال السمعي ال

يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء المختلفة وتنوع 

مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية 

 27 (1427 رمضان 04 الصادر في 46-06رقم " ب.س.ت.أ.م" من قرار 2الفقرة ." (وموضوعية

بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال  )2006شتنبر 

  )السمعي البصري خارج فترات االنتخابات
 

لة في البرلمان الحكومة، أحزاب األغلبية، أحزاب المعارضة واألحزاب غير الممثينبني ولوج كل من 

يؤطر قرار المجلس األعلى لالتصال .  السمعي البصري على مبدأ اإلنصافاالتصالإلى وسائل 

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

 السمعي تصالااليحرص 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

 االتصاليتعين على متعهدي "  : تنص على أنه7في البرلمان، فالمادة أما بالنسبة لألحزاب غير الممثلة 
حداث  مدد زمنية إلبداء مواقفها من األالسمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلمان من

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

 االتصالوفيما يتعلق بتطبيق مبدأ اإلنصاف في ولوج النقابات والمنظمات والغرف المهنية إلى وسائل 

  .  من نفس القرار5 و3السمعي البصري، فهو مؤطر بالمادتين 

 منح  السمعي البصري المعنييناالتصاليتعين على متعهدي ": على أنه) 1مقطع  (3تنص المادة 
 االجتماعية وكذا المنظمات االقتصادياألحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال 

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

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

 ."مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد الوطني
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يتم تقدير ":  على أنه46-06ال السمعي البصري رقم  من قرار المجلس األعلى لالتص9تنص المادة 
 السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة للنشرات لاحترام متعهدي االتصا

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
  

ت الفكر والرأي في تياراعن   بقواعد ضمان تعددية التعبيرالمتعلق 06-46 تطبيقا لمقتضيات القرار رقم

 3825الصادر بالجريدة الرسمية عدد  (االنتخابيةالسمعي البصري خارج الفترات  االتصالخدمات 

الفترة الممتدة من فاتح بصري خالل  العليا لالتصال السمعي الالهيئة، قامت )2006 دجنبر 7بتاريخ 

باحتساب مدة تدخالت الشخصيات العمومية في نشرات األخبار في أربع  2009 مارس 31يناير إلى 

  . ثالثة عشر محطة إذاعية وقنوات تلفزية
 
   التلفزات واإلذاعات المعنية بالتتبع2-1

 أربعشملت عملية التتبع : ة فئاتالسمعي البصري، المعنية بالتتبع، إلى ثالثاالتصال تنقسم وسائل 

  :ثالثة عشر محطة إذاعية مقسمة كاآلتي وقنوات تلفزية

  سمعي البصري ذات التغطية الوطنيةالاالتصال وسائل  
  .القناة األولى -

 .القناة الثانية -

 .اإلذاعة الوطنية -

 .اإلذاعة األمازيغية -

 .إذاعة الرباط الدولية -

قناة في التقرير الحالي على اعتبار أنها قناة فضائية لن تدرج نتائج هذه ال( سات 1قناة ميدي  -

 .)موجهة للمغرب العربي

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات االتصال وسائل  
 .إذاعة أطالنتيك -

  .إذاعة أصوات -

 .إم. إذاعة شذى إف -

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

 في إذاعة 2009 العليا لإلتصال السمعي البصري خالل الفصل األول من سنة الهيئةمصالح 

تسع ثوان لحساب حزب اإلتحاد  وكاب راديو، على اعتبار أنه لم تسجل إال ثالث دقائق

 .)اإلشتراكي للقوات الشعبية

  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية االتصال وسائل  
   .قناة العيون الجهوية -

 .إم. إذاعة كازا إف -

 .أطلس. إم. إف. إذاعة إم -

 .سايس. إم. إف. إذاعة إم -
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 .سوس. إم. إف. إذاعة إم -

  أكاديرس بلوراديوإذاعة  -

 .إذاعة راديو بلوس مراكش -
 

  : هي كالتالي وخاصة ويجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الوسائل تنقسم إلى وسائل اتصال عمومية

 األولى، القناة الثانية، قناة العيون الجهوية، اإلذاعة الوطنية، اإلذاعة القناة: العموميةاالتصال وسائل 

 .إم. إذاعة كازا إف واألمازيغية، إذاعة الرباط الدولية

. إم. إف. ، إذاعة إم.إم. ة أطالنتيك، إذاعة أصوات، إذاعة شذى إفإذاع: الخاصةاالتصال وسائل 

سوس، إذاعة كاب راديو، إذاعة راديو بلوس . إم. إف. إذاعة إم وسايس. إم. إف. أطلس، إذاعة إم

  .إذاعة راديو بلوس مراكش وأكادير
 
   الشخصيات العمومية التي تم احتساب تدخالتها2-2

  : تم احتساب مدد تدخل الشخصيات العمومية من خالل تقسيمها إلى أربعة أصنافي

انية واألحزاب غير الممثلة في الحكومة، األغلبية البرلمانية، المعارضة البرلم( الحصص األربع -أ

  ) البرلمان

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

   )الوزير األول، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين( الفاعلون المؤسساتيون -ج

ات العمومية التي لم يتم يشمل هذا الصنف تدخالت الشخصي و: المتدخلون غير المحددة انتماءاتهم-د

  .السمعي البصري عند بثها لتدخالتهااالتصال تحديد انتماءاتها الحزبية من طرف وسائل 
 
  : الحصص األربع2-2-1

  :أصناف المتدخلين التاليين" الحصص األربع"يقصد ب

 . أعضاء الحكومة -

 .أعضاء أحزاب األغلبية والقياديون -

 .أعضاء أحزاب المعارضة والقياديون -

 .ألحزاب غير الممثلة في البرلمانأعضاء ا وقياديونال -

 يضاف إلى ما سبق فقرة خصصت للشخصيات السياسية التي لم تحدد انتماءاتهم السياسية

  

  . كتاب الدولة ويقصد بتدخالت أعضاء الحكومة تدخالت وزير الدولة، الوزراء، الوزراء المنتدبون

من أغلبية ومعارضة وأحزاب غير (حزاب السياسية باإلضافة إلى ذلك، تم تتبع تدخالت ممثلي األ

أما بالنسبة للشخصيات السياسية التي . بشكل منتظم حين يتدخلون باسم أحزابهم) ممثلة في البرلمان

، فقد تم احتساب تدخالتهم )أعضاء في أحزاب األغلبية وأعضاء في الحكومة: مثال(تجمع بين صفتين 
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ا صراحة باسم أحزابهم، فتحتسب في هذه الحالة في خانة أحزاب ضمن خانة الحكومة، إال إذا تدخلو

  . األغلبية

كيفما كانت تمثيليتهم االنتخابية، وطنية ) 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 ) س إقليمي أو مجلس عمالةأعضاء في مجل(

  

تدخالت الشخصيات يقصد بالمتدخلين غير المحددة انتماءاتهم،  :المتدخلون غير المحددة انتماءاتهم

 السمعي البصري خالل بثاالتصال العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية من طرف وسائل 

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

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

  

   المتدخلون النقابيون والمهنيون2-2-2

  .يةالغرف المهن 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

يتم احتساب تدخالتهم في خانة التدخالت المؤسساتية عندما يتحدثون باسم إحدى ). المستشارين

  . ابهم عندما يتدخلون بصفتهم الحزبيةالمؤسسات الثالث، في حين تحتسب تلك التدخالت باسم أحز

 
    الحجم الزمني اإلجمالي2-3
 

   إحصائيات حول البرامج المعنية بالتتبع2-3-1

 االتصال، في وسائل 2009بلغ عدد نشرات األخبار التي تم تتبعها خالل الفصل األول من سنة 

  .  نشرة إخبارية7374السمعي البصري المعنية بالتتبع 

االتصال  في وسائل 2009ني اإلجمالي لنشرات األخبار خالل الفصل األول من سنة بلغ الحجم الزم

ثالثة  وخمسون ساعـة وتسعة وثمـان مائة وألف(  1859:53:30السمعي البصري المعنية بالتتبع

  ).ةثالثون ثاني ووخمسون دقيقة
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   إحصائيات حول الحجم الزمني اإلجمالي للتدخالت2-3-2

ني اإلجمالي المخصص لتدخالت الشخصيات السياسية خالل الفصل األول من سنة بلغ الحجم الزم

واحد (  81:22:44السمعي البصري المعنيـة بالتتبـع ما مجموعهاالتصال  في مجموع وسائل 2009

  ).ةأربعون ثاني وأربعة وعشرون دقيقة واثنان ووثمانون ساعة

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

  في نشرات األخبار حسب تغطية كل وسيلة إعالمية    

  الحجم الزمني  خدمةال
   السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 

 20:47:44  القناة األولى
 08:52:51 اإلذاعة الوطنية
 05:55:47 القناة الثانية

 04:37:06 اإلذاعة األمازيغية
 04:12:58   الرباط الدوليةإذاعة

 44:26:26 المجموع
  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاالتصال وسائل 

 11:36:56 إذاعة أطالنتيك
 03:20:04  إذاعة أصوات
 02:27:05 . إف. إذاعة شذى إم

 00:03:09  إذاعة كاب راديو
 17:27:14 المجموع

  غطية الجهويةالسمعي البصري ذات التاالتصال وسائل 

 04:50:07 سايس.  إم. إف. إذاعة إم
 03:42:45 أطلس. إم. إف. إذاعة إم

 03:38:49 .إم. إذاعة كازا إف
 03:30:49 سوس.  إم. إف. إذاعة إم

 01:54:38  قناة العيون الجهوية
 01:08:31  راديو بليس مراكش
 00:43:25  راديو بليس أكادير

 19:29:04 المجموع
 

 81:22:44  الكليالمجموع 
 

التي لم تتجاوز  و2008عرفت هذه المدد الزمنية تطورا ملحوظا مقارنة مع الفصل األول من سنة 

في هذا الصدد سجلت القناة األولى .  ساعة25 أي أن حجم اإلرتفاع بلغ أكثر من ،56:52:14آنذاك 

 إلى 11:33:13ارتفاعا ملحوظا في إجمالي تدخالت الشخصيات العمومية حيث ارتفعت من 

يعود السبب في هذا  .2008 مقارنة مع نظيره سنة 2009 في الفصل األول من سنة 20:47:44
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) نشرة الثامنة والنصف(االرتفاع، خصوصا بالنسبة للقناة األولى إلعادة بث النشرة األساسية لهذه القناة 

  . الخامسة صباحا وما بين الواحدة
    

   تقديم النتائج-3
   
  السياسية التعددية 3-1

   
   النتائج اإلجمالية1-1 -3

أغلبيتها من جهة أخرى  والحكومة ويبين الجدول أسفله أن التفاوتات بين تدخالت المعارضة من جهة

إم تعد أقل حدة مقارنة . إف. إمشبكة إذاعات  و.إم. في كل من راديو بلوس مراكش، إذاعة كازا إف

لكنها مع ذلك تبقى مرتفعة، حيث أن تدخالت الحكومة راديو بليس أكادير  ومع قناة العيون الجهوية

  .واألغلبية تتجاوز بثالث مرات تدخالت المعارضة البرلمانية

يقدم الجدول في الصفحة الموالية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في مجموع وسائل 

  .السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال 
 

  2009في نشرات األخبار خالل الفصل األول من سنة نسبة الحصص األربع   : 2جدول 

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية 

       األصناف

الخدمة

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 
 دوليةإذاعة الرباط ال 77,40% 14,70% 92,10% 07,77% 00,13%

 اإلذاعة الوطنية 76,19% 13,62% 89,82% 09,43% 00,75%

 القناة األولى 70,86% 15,97% 86,84% 12,24% 00,92%

 القناة الثانية 61,69% 22,72% 84,40% 14,84% 00,75%

 اإلذاعة األمازيغية 15,04% 58,70% 73,74% 26,26% 00,00%

لمتعددة الجهاتالسمعي البصري ذات التغطية ااالتصال وسائل   
 إذاعة أصوات 75,22% 17,65% 92,86% 07,14% 00,00%

 إذاعة أطالنتيك 69,13% 18,23% 87,36% 12,64% 00,00%

 .إف. ذى إمشإذاعة  65,08% 25,76% 90,84% 09,16% 00,00%

السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال وسائل   
 ة العيونقنا 26,49% 58,79% 85,28% 13,02% 01,70%

  كشس مرارادو بلو 74,73% 04,16% 78,89% 21,11% 00,00%

 .إم. كازا إفإذاعة  49,73% 28,72% 78,44% 21,56% 00,00%

 أطلس. إم. إف. إم 47,22% 30,46% 77,68% 22,32% 00,00%

 س أكاديروراديو بل 33,63% 42,38% 76,02% 11,92% 12,07%

 سوس. إم. إف. إم 47,86% 28,05% 75,91% 24,09% 00,00%

 سايس. إم. إف. إم 39,71% 31,87% 71,58% 28,42% 00,00%
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  السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل  : 3جدول 
  

 المجموع
إذاعات 

1أخرى  

إذاعة 

 أصوات

إذاعة الرباط 

 الدولية

قناة 

 العيون

إم .إف.إم

 سوس

كازا 

إم.إف.إم  

إم .إف.إم

 أطلس

إم .إف.إم

 سايس

إذاعة 

 أطالنتيك

القناة 

 الثانية

اإلذاعة 

 الوطنية

اإلذاعة 

 األمازيغية

القناة 

 األولى
 األحزاب               الخدمة

 حزب اإلستقالل 00:52:44 00:34:28 00:24:52 00:17:24 00:25:31 00:24:56 00:18:03 00:22:18 00:18:03 00:23:11 00:11:15 00:03:59 00:04:43 04:41:27

 التنمية والعدالةحزب  00:22:01 00:18:18 00:06:29 00:09:36 00:32:36 00:35:50 00:23:33 00:23:27 00:23:33 00:02:53 00:09:15 00:01:55 00:02:10 03:31:36

  المعاصرة وحزب األصالة 00:50:17 00:23:24 00:15:03 00:19:28 00:10:29 00:05:19 00:10:43 00:05:18 00:05:19 00:17:45 00:13:12 00:07:21 00:07:20 03:10:58

 الحركة الشعبية 00:36:15 00:13:19 00:15:49 00:13:27 - 00:08:46 00:08:04 00:08:04 00:08:52 00:03:40 00:03:19 00:00:54 - 02:00:29

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:27:04 00:08:10 00:09:59 00:12:52 00:15:46 00:05:49 00:02:55 00:02:55 00:02:55 00:07:07 00:03:56 00:03:53 00:07:15 01:50:36

 لألحرارالتجمع الوطني  00:21:02 00:10:05 00:02:54 00:06:58 00:06:28 00:09:51 00:07:05 00:07:05 00:07:05 00:02:03 00:00:56 00:01:25 00:00:34 01:23:31

 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:15:16 00:24:29 00:07:32 00:03:46 00:02:14 00:03:31 00:02:29 00:02:29 00:02:29 00:03:57 00:00:37 00:00:51 - 01:09:40

 اإلتحاد الدستوري 00:17:35 00:05:05 00:05:47 00:09:16 00:09:20 - - - - 00:02:40 00:01:36 00:03:48 00:09:34 01:04:41

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:17:32 00:01:19 00:04:35 00:01:37 - - - - - 00:01:21 00:01:11 - - 00:27:35

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:09:53 00:04:20 00:02:16 00:01:40 - - - - - - - - - 00:18:09

 الحزب العمالي 00:10:10 - 00:02:35 00:02:52 - - - - - - 00:00:28 - - 00:16:05

 اإلنصاف والتجديدحزب  00:02:50 - 00:00:25 00:01:29 - 00:03:47 00:01:54 00:01:54 00:01:54 - - - - 00:14:13

  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:38 00:00:43 00:02:16 00:00:43 - 00:02:51 - - - - - 00:02:55 - 00:11:06

  2بدون انتماء سياسي 00:01:46 00:02:22 00:02:04 - - - - - - - - 00:04:54 - 00:11:06

  الفضيلة وحزب النهضة 00:06:53 - 00:01:22 00:01:48 - - - - - - - - - 00:10:03

  اإلشتراكيبالحز 00:03:08 00:03:22 00:00:53 - - - - - - 00:01:24 - - - 00:08:47

 سط اإلجتماعي الوحزب 00:04:22 - 00:00:44 00:01:27 - - - - - - - - - 00:06:33

 القوات المواطنة 00:03:34 00:00:59 00:00:32 - - - - - - - - - - 00:05:05

  حزب العهد الديمقراطي - 00:03:02 - 00:00:47 - - - - - - - 00:01:11 - 00:05:00

  التنمية وحزب اإلصالح 00:01:12 - 00:01:25 - - - - - - 00:00:54 - - - 00:03:31

 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:02:22 - 00:00:55 - - - - - - - - - - 00:03:17

  الديمقراطيالطليعةحزب  00:00:17 - 00:00:27 - - - - - - - 00:00:16 - 00:01:20 00:02:20

  الديمقراطيلمجتمعحزب ا 00:01:26 - 00:00:37 - - - - - - - - - - 00:02:03

 حزب العمل 00:00:42 - - - - - - - - 00:00:40 - - - 00:01:22

 الحزب المغربي الليبرالي  00:01:02 - 00:00:15 - - - - - - - - - - 00:01:17

 حزب النهضة 00:00:52 - - - - - - - - - - - - 00:00:52

 الديمقراطية وحزب الوحدة - - - 00:00:38 - - - - - - - - - 00:00:38

 المجموع 05:11:53 02:33:25 01:49:46 01:45:48 01:42:24 01:40:40 01:14:46 01:13:30 01:10:10 01:07:35 00:46:01 00:33:06 00:32:56 21:22:00

                                                 
.س مراآش و إذاعة راديو بلورس أآاد يو إذاعة راديو بلو. إم.   إف في آل من إذاعة شذىة يتعلق األمر بمجموع التدخالت المسجل 1  

"حزب العهد الديمقراطي"رة و قبل تأسيس حزبه الجديد المسمى بعد استقالته من حزب األصالة و المعاصبصفته رئيس لجنة برلمانية يتعلق األمر هنا بتدخالت نجيب الوزاني   2  
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   السمعي البصرياالتصال النتائج حسب وسائل 3-1-2
 
تم ادراج قناة ميدي ( السمعي البصري ذات التغطية الوطنية،االتصال  التقرير الحالي بين وسائل ميزي

ذلك توخيا للدقة وأخذا  ومتعددة الجهات،الو  الجهويةالتغطية و) القنوات الوطنية سات ضمن صنف1

تقدم أنشطة  والسمعي البصري التي ليست لها تغطية وطنيةاالتصال  خصوصية وسائل االعتباربعين 

 من جهة أخرى .وذلك لتجنب أي تأويل قد يخل بتقدير مبدأ اإلنصاف. أو جهوية/سياسية محلية و

ا التقسيم في األخذ بعين اإلعتبار بعض الخصوصيات المحلية نظرا لكون بعض األحزاب قد يساهم هذ

  .تكون مكونة لألغلبية على الصعيد الوطني، لكن بالمقابل قد ال تشكل سوى أقلية على الصعيد المحلي
  

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

ل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية كل من القناة األولى، القناة الثانية، يقصد بوسائ

  .  الرباط الدوليةإذاعة واإلذاعة الوطنية، اإلذاعة األمازيغية

  

االتصال نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع في النشرات اإلخبارية لوسائل ) 3رقم( يقدم الجدول التالي

 4كما يبين الجدول رقم . 2009غطية الوطنية خالل الفصل األول من سنة السمعي البصري ذات الت

  .السمعي البصرياالتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 

  
  السمعي البصرياالتصال نسبة الحصص األربع في وسائل  : 4جدول

  )بالنسبة المئوية( ذات التغطية الوطنية 
  

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
األغلبية+الحكومة  الحكومة األغلبية 

 األصناف

 الخدمة

إذاعة الرباط الدولية 77,40% 14,70% 92,10% 07,77% 00,13%

اإلذاعة الوطنية 76,19% 13,62% 89,82% 09,43% 00,75%

 األولىالقناة 70,86% 15,97% 86,84% 12,24% 00,92%

القناة الثانية 61,69% 22,72% 84,40% 14,84% 00,75%

اإلذاعة األمازيغية 15,04% 58,70% 73,74% 26,26% 00,00%
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال نسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 4جدول 

  )بالمدة الزمنية(

األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
األغلبية+ةالحكوم  الحكومة األغلبية 

 األصناف

 الخدمة

 األولىالقناة 12:38:34 02:50:59 15:29:33 02:11:01 00:09:53

اإلذاعة الوطنية 05:51:17 01:02:49 06:54:06 00:43:29 00:03:28

القناة الثانية 02:50:21 01:02:44 03:53:05 00:40:59 00:02:05

إذاعة الرباط الدولية 02:37:34 00:29:56 03:07:30 00:15:49 00:00:16

اإلذاعة األمازيغية 00:27:10 01:46:00 02:13:10 00:47:25 00:00:00
 

:تمكن هذه النتائج من استنتاج ما يلي  

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

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

 من قرار المجلس 07 و06  مبدأ اإلنصاف المقرر في المادتين اإلذاعة األمازيغية، منءتقترب، باستثنا

 80%أغلبيتها تتجاوز نسبة  و حيث أن حصة الحكومة46-06  رقماألعلى لالتصال السمعي البصري

  . الرباط الدولية في إذاعة92,10%لتصل 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. المخصصة للمعارضة البرلمانية

حصة ) في اإلذاعة الوطنية(إلى عشر مرات  )في القناة األولى(ست مرات  حصة األغلبية تمثلو

  .المعارضة

األغلبية أن الحكومة تستفيد من نسب أكبر من  ويالحظ بصدد إجمالي الحصة المخصصة للحكومة

 من إجمالي المدة %92,10إذ تمثل حصة الحكومة على التوالي ) 3أنظر الجدول رقم (أحزاب األغلبية 

 في اإلذاعة الوطنية، %89,82ولية ، الزمنية المخصصة للحصص األربع في إذاعة الرباط الد

 هو اإلذاعة األمازيغية حيث سجلت االستثناءيبقى .  في القناة األولى%86,84 و في القناة الثانية84,40%

  .%58,70 في حين حصلت أحزاب األغلبية على %15,04فيها الحكومة نسبة 

السمعي االتصال رلمان في وسائل  لم تتجاوز التدخالت المحتسبة لألحزاب غير الممثلة في الب:ثانيا

  .46-06  رقم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار10%  بدل1%البصري العمومية الخمس 

على وتيرتها في هذا  حافظت تدخالت الحكومةحيث أغلبيتها  و يالحظ غلبة تدخالت الحكومة:ثالثا

  )1م أنظر الملحق رق (2008الفصل مقارنة مع نفس الفصل من سنة 
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول 

 المجموع
إذاعة الرباط 

 الدولية
 القناة الثانية

اإلذاعة 

 الوطنية

اإلذاعة 

 األمازيغية
 القناة األولى

 الخدمة 
األحزاب

 االستقاللحزب  00:52:44 00:34:28 00:24:52 00:17:24 00:11:15 02:20:43
 المعاصرة وحزب األصالة 00:50:17 00:23:24 00:15:03 00:19:28 00:13:12 02:01:24
 الحركة الشعبية 00:36:15 00:13:19 00:15:49 00:13:27 00:03:19 01:22:09
 نميةالت والعدالةحزب  00:22:01 00:18:18 00:06:29 00:09:36 00:09:15 01:05:39
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:27:04 00:08:10 00:09:59 00:12:52 00:03:56 01:02:01
 اإلشتراكية وحزب التقدم 00:15:16 00:24:29 00:07:32 00:03:46 00:00:37 00:51:40
 التجمع الوطني لألحرار 00:21:02 00:10:05 00:02:54 00:06:58 00:00:56 00:41:55
 اإلتحاد الدستوري 00:17:35 00:05:05 00:05:47 00:09:16 00:01:36 00:39:19
 اإلجتماعيةةالديمقراطيالحركة  00:17:32 00:01:19 00:04:35 00:01:37 00:01:11 00:26:14

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:09:53 00:04:20 00:02:16 00:01:40 - 00:18:09
 الحزب العمالي 00:10:10 - 00:02:35 00:02:52 00:00:28 00:16:05
  الفضيلة وحزب النهضة 00:06:53 - 00:01:22 00:01:48 - 00:10:03

 الحزب اإلشتراكي 00:03:08 00:03:22 00:00:53 - - 00:07:23
 حزب الوسط اإلجتماعي 00:04:22 - 00:00:44 00:01:27 - 00:06:33
  1بدون انتماء سياسي 00:01:46 00:02:22 00:02:04 - - 00:06:12

 الحزب اإلشتراكي الموحد 00:01:38 00:00:43 00:02:16 00:00:43 - 00:05:20
 القوات المواطنة 00:03:34 00:00:59 00:00:32 - - 00:05:05

 اإلنصاف وحزب التجديد 00:02:50 - 00:00:25 00:01:29 - 00:04:44
  حزب العهد الديمقراطي - 00:03:02 - 00:00:47 - 00:03:49

 اإلتحاديالمؤتمر الوطني  00:02:22 - 00:00:55 - - 00:03:17
  التنمية وحزب اإلصالح 00:01:12 - 00:01:25 - - 00:02:37

  حزب المجتمع الديمقراطي 00:01:26 - 00:00:37 - - 00:02:03

 الحزب المغربي الليبرالي 00:01:02 - 00:00:15 - - 00:01:17
 راطية الديمقحزب الطليع 00:00:17 - 00:00:27 - 00:00:16 00:01:00

  حزب النهضة 00:00:52 - - - - 00:00:52

 حزب العمل 00:00:42 - - - - 00:00:42
 الديمقراطية وحزب الوحدة - - - 00:00:38 - 00:00:38
المجموع 05:11:53 02:33:25 01:49:46 01:45:48 00:46:01 12:06:53

  

  

  
                                                 

بعد استقالته من حزب األصالة و المعاصرة وبصفته رئيس لجنة برلمانية يتعلق األمر هنا بتدخالت نجيب الوزاني .  1 
"حزب العهد الديمقراطي"تأسيس حزبه الجديد المسمى   قبل 
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  التغطية المتعددة الجهاتالسمعي البصري ذات االتصال   الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-2

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

. جهة حسب التقطيع اإلداري الجاري به العمل وهي إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات، إذاعة شذى إف

ة، فإنها واعتبارا لخطها التحريري ورغم أن هذه اإلذاعات ليست ذات تغطية وطني. كاب راديو و.إم

ولهذا ). باستثناء كاب راديو(ولمجال تغطيتها الجغرافي، تتوفر على سياسة إخبارية ذات طابع وطني 

السمعي البصري االتصال السبب، فإن تقدير احترام التعددية يتم بنفس الطريقة المطبقة على وسائل 

ترتيب للحصص األربع، على أننا سنخصص جدوال ذلك على أساس قاعدة ا وذات التغطية الوطنية،

  .هذا التقريرب رفقة الخاصة في المالحق الم واألحزاب السياسية في كل اإلذاعات والتلفزات العمومية

هذا التقرير على اعتبار أنه لم بعة كاب راديو في الجداول المرفقة اكما أشرنا سالفا لن ندرج نتائج إذ

تسع ثوان سجلت لفائدة حزب  وبلغ مجموعها ثالث دقائقالتي  ويسجل فيها سوى بعض التدخالت

  . للقوات الشعبيةاالشتراكياإلتحاد 

نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في نشرات األخبار وبالخصوص ) 5رقم(يقدم الجدول أسفله 

ن وسائل  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف م6كما يبين الجدول رقم . الحصص األربع

  .السمعي البصرياالتصال 
  

  االتصال نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل  : 6جدول 

  )بالنسبة المئوية( السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات 

األحزاب غير الممثلة في 

 البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
األغلبية+الحكومة  الحكومة األغلبية 

 األصناف

الخدمة
 إذاعة أصوات 75,22% 17,65% 92,86% 07,14% 00,00%

إم. إذاعة شذى إف 65,08% 25,76% 90,84% 09,16% 00,00%  

 إذاعة أطالنتيك 69,13% 18,23% 87,36% 12,64% 00,00%

  
  االتصال  نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل:  مكرر6جدول 

  )بالمدة الزمنية(الجهات  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة 

األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
األغلبية+الحكومة  الحكومة األغلبية 

 األصناف

الخدمة
 إذاعة أطالنتيك 03:49:18 01:00:28 04:49:46 00:41:56 00:00:00
.إم. إذاعة شذى إف 00:27:07 00:10:44 00:37:51 00:03:49 00:00:00  

 إذاعة أصوات 01:40:27 00:23:34 02:04:01 00:09:32 00:00:00
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  :يمكن على ضوء هذه النتائج تسجيل مالحظتين أساسيتين

إذ لم . فاقت حصة الحكومة واألغلبية في هذه المحطات اإلذاعية حصة المعارضة البرلمانية: أوال

ة الجهات أن تحترم مبدأ السمعي البصري ذات التغطية متعدداالتصال تستطع أي وسيلة من وسائل 

سقف المدة التي حددت  و 46-06المادة السادسة من القرار كما هو منصوص عليه في اإلنصاف 

في حين يبين . الزمنية المخصصة للحكومة وأغلبيتها في ضعف المدة المخصصة للمعارضة البرلمانية

  مراتلبيتها تجاوزت ستالجدول أعاله أن مجموع المدة الزمنية التي حصلت عليها الحكومة وأغ

  .حصة تدخالت المعارضة) .إم. ذاعة شذى إفعلى إ(بل ثالثة عشر مرة ) على إذاعة أطالنتيك(

  

  . في هذا الصنف من اإلذاعاتغابت تدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان :ثانيا

 لبصري متعددة الجهاتالسمعي ااالتصال الجدول الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  : 7جدول 

.إم.شذى إفإذاعة  المجموع  إذاعة أطالنتيك إذاعة أصوات 
      الخدمة

األحزاب

التنمية وحزب العدالة 00:32:36 00:01:55 00:02:10 00:36:41

االستقاللحزب  00:25:31 00:03:59 00:04:43 00:34:13

صرةالمعا وحزب األصالة 00:10:29 00:07:21 00:04:15 00:22:05

.ش. اإلتحاد اإلشتراكي ق 00:15:46 00:03:53 00:01:46 00:21:25

اإلتحاد الدستوري 00:09:20 00:03:48 00:01:39 00:14:47

التجمع الوطني لألحرار 00:06:28 00:01:25 - 00:07:53

2بدون انتماء سياسي - 00:04:54 - 00:04:54

اإلشتراكية و حزب التقدم 00:02:14 00:00:51 - 00:03:05

الحزب اإلشتراكي الموحد - 00:02:55 - 00:02:55

حزب العهد الديمقراطي - 00:01:11 - 00:01:11

الحركة الشعبية - 00:00:54 - 00:00:54

المجموع 01:42:24 00:33:06 00:14:33 02:30:03

  

  ية أو محليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهواالتصال  الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-3

، .إم. معي البصري ذات التغطية الجهوية كل من اإلذاعة العمومية كازا إفالساالتصال يقصد بوسائل 

. إم. إف. أطلس، إم. إم. إف. شبكة اإلذاعات الخاصة إم والقناة التلفزية العمومية قناة العيون الجهوية

  .راديو بلوس مراكش وديرسوس باإلضافة إلى إذاعتي راديو بلوس أكا. إم. إف. إم وسايس

                                                 
بعد استقالته من حزب األصالة و المعاصرة و قبل تأسيس حزبه الجديد  يتعلق األمر هنا بتدخالت نجيب الوزاني 2

   "حزب العهد الديمقراطي"المسمى 
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 أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في النشرات 7تبين النتائج المقدمة في الجدول رقم 

 الحجم 8كما يبين الجدول رقم . السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال اإلخبارية لوسائل 

 .سمعي البصريالاالتصال الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 

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

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
األغلبية + الحكومة  المعارضة البرلمانية   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

 قناة العيون الجهوية 26,49% 58,79% 85,28% 13,02% 01,70%

  راديو بليس مراكش 74,73% 04,16% 78,89% 21,11% 00,00%

  .إم. إذاعة كازا إف 49,73% 28,72% 78,44% 21,56% 00,00%

  أطلس. إم. إف. إم 47,22% 30,46% 77,68% 22,32% 00,00%

 س أكاديرراديو بلو 33,63% 42,38% 76,02% 11,92% 12,07%

 سوس. إم. إف. إم 47,86% 28,05% 75,91% 24,09% 00,00%

 سايس. إم. إف. إم 39,71% 31,87% 71,58% 28,42% 00,00%

  

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

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
 الحكومة األغلبية   األغلبية +الحكومة  المعارضة البرلمانية 

        األصناف

الخدمة

 سايس. إم. إف. إم 01:06:18 00:53:13 01:59:31 00:47:27 00:00:00

 .إم. إذاعة كازا إف 01:12:42 00:41:59 01:54:41 00:31:31 00:00:00

  أطلس. إم. إف. إم 01:06:54 00:43:09 01:50:03 00:31:37 00:00:00

 سوس. إم. إف. إم 01:04:25 00:37:45 01:42:10 00:32:25 00:00:00

 قناة العيون الجهوية 00:24:21 00:54:03 01:18:24 00:11:58 00:01:34

  راديو بلوس مراكش 00:23:22 00:01:18 00:24:40 00:06:36 00:00:00

 راديو بلوس أكادير 00:03:43 00:04:41 00:08:24 00:01:19 00:01:20

 
  :هذه النتائج استخالص ثالث نتائج أساسيةيمكن على ضوء 

إذ لم تستطع . أحزاب المعارضة البرلمانيةحصة حصة أكبر من من  أحزاب األغلبية استفادت :أوال

إذا كان  و.46-06  رقم من القرار6هذه المحطات اإلذاعية احترام مبدأ اإلنصاف المقرر في المادة 

أغلبيتها، فإنه  وضة في نصف الحصة المخصصة للحكومةحدد حصة المعارالقرار المشار إليه أعاله ي

 وراديو في قناة العيون الجهوية(يالحظ هنا أن مجموع تدخالت الحكومة واألغلبية تجاوزت ست مرات 

 .الوقت المخصص للمعارضة)  س أكاديربلو

إذاعة كازا راديو بلوس مراكش، (عي البصري ذات التغطية الجهوية السماالتصال بالنسبة لباقي وسائل 

أغلبيتها الحكومة و والت المعارضة من جهةفإن التفاوتات بين تدخ) إم. إف. إمشبكة إذاعات  و.إم. إف
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س أكادير لكنها مع ذلك تبقى راديو بلو و قناة العيون الجهوية مقارنة معحدةمن جهة أخرى تعد أقل 

  .الت المعارضة البرلمانيةاألغلبية تتجاوز بثالث مرات تدخ ومرتفعة، حيث أن تدخالت الحكومة

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

  .راديو بلوس أكادير والعيون الجهوية قناة ءالسمعي البصري، باستثنااالتصال 

نفس الفصل من سنة  نسبيا مقارنة مع تراجعت قد 2009 يالحظ أن نتائج الفصل األول من سنة :ثالثا

أنظر الملحق رقم ( اللتين عرفتا بعض التحسن سايس. إم. إف. إذاعة إم و باستثناء قناة العيون2008

1(  

  
السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول   

 المجموع
س راديو بلو

 أكادير

راديو بلوس 

 مراكش
قناة العيون

. إم. إف. إم

 سوس

إذاعة كازا 

إم. إف . 

. إم. إف. مإ

 أطلس

. إم. إف. إم

 سايس

     الخدمة

األحزاب

01:49:16 - - 00:02:53 00:23:33 00:23:27 00:23:33  التنمية والعدالةحزب  00:35:50
01:46:31 - - 00:23:11 00:18:03 00:22:18 00:18:03  حزب اإلستقالل 00:24:56
00:47:29 00:03:05 - 00:17:45 00:05:19 00:05:18 00:10:43  المعاصرة وحزب األصالة 00:05:19
00:37:26 - - 00:03:40 00:08:52 00:08:04 00:08:04  الحركة الشعبية 00:08:46
00:33:43 00:00:34 - 00:02:03 00:07:05 00:07:05 00:07:05  لألحرارالتجمع الوطني  00:09:51
00:24:01 00:01:02 00:01:18 00:07:07 00:02:55 00:02:55 00:02:55  .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:49
00:14:55 - - 00:03:57 00:02:29 00:02:29 00:02:29  اإلشتراكية والتقدمحزب  00:03:31
00:10:35 00:01:19 00:06:36 00:02:40  اإلتحاد الدستوري - - - -
00:09:29 - - - 00:01:54 00:01:54 00:01:54   اإلنصاف وحزب التجديد 00:03:47

 الموحدالحزب اإلشتراكي  00:02:51 - - - - - - 00:02:51
00:01:24 - - 00:01:24  الحزب اإلشتراكي  - - - -
00:01:21 - - 00:01:21  الحركة الديمقراطية اإلجتماعية - - - -
  حزب الطليعة الديمقراطي - - - - - - 00:01:20 00:01:20

00:00:54 - - 00:00:54  التنمية وحزب اإلصالح - - - -
00:00:40 - - 00:00:40  حزب العمل - - - -
06:41:55 00:07:20 00:07:54 01:07:35 01:10:10 01:13:30 01:14:46 المجموع 01:40:40

  

  

   المتدخلون غير المحددة انتماءاتهم3-1-3

يات العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية من  يبين الجدول أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخص

طرف وسائل االتصال السمعية البصرية المعنية بالتتبع عند تناولها الكلمة خالل الفصل األول من سنة 

2009.  
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  حصة الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية : 10جدول 

  المعنية بالتتبعالسمعية البصرية االتصال  في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 

 اإلذاعة األمازيغية 00:36:31

 القناة الثانية 00:06:02

 اإلذاعة الوطنية 00:02:45

 القناة األولى 00:02:12

 المجموع 00:47:30

ة الجهاتالسمعي البصري ذات التغطية المتعدداالتصال وسائل   

 إذاعة أطالنتيك 00:06:30

 إذاعة أصوات 00:01:51

 المجموع 00:08:21

السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال وسائل   

 إذاعة راديو بلوس مراكش 00:09:22

 قناة العيون 00:08:47

سايس. إم. إف. إمإذاعة  00:07:31  

سوس. إم. إف. إمإذاعة  00:06:17  

عة راديو بلوس أكاديرإذا 00:05:32  

.إم.  كازا إفإذاعة 00:01:01 . 

"أطلس. إم. إف. إم"إذاعة  00:01:01  

 المجموع 00:39:31
 

 المجموع 01:35:22

  

حيث بلغت  إلذاعة األمازيغيةاسجلت أكبر المدد الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددة انتماءاتهم في 

 من الحجم الزمني الذي 20,22%، أي بمعدل )ثالثون ثانيةو واحد وثالثون دقيقة وستة (00:36:31

 .تناولته هذه الشخصيات

عموما بلغت تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية خالل الفصل األول من 

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

  . )عشرون ثانية واثنان وثالثون دقيقة وخمسة وساعة ( 01:35:22ب
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   التعددية النقابية والمهنية3-2

 النقابات، والمنظمات والغرف والمهنية، تعددية التعبير التي يستفيد منها ممثل ويقصد بالتعددية النقابية

 ".المتدخلين النقابيين والمهنيين"المهنية المصنفة في فئة 

مقدمة في الجدول اآلتي حصص كل من النقابات والمنظمات والغرف المهنية من الحجم تمثل النسب ال

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

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

 الخدمة المنظمات النقابية المنظمات المهنية الغرف المهنية
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 

القناة األولى 50,03% 44,67% 05,29%

القناة الثانية 42,77% 52,48% 04,75%

اإلذاعة الوطنية 46,71% 47,13% 06,16%

 األمازيغيةاإلذاعة 70,02% 00,00% 29,98%

إذاعة الرباط الدولية 20,57% 65,97% 13,45%

السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاالتصال وسائل   
 إذاعة أطالنتيك 23,31% 75,87% 00,82%

 إذاعة أصوات 34,07% 64,48% 01,44%

 .إف. شذى إمإذاعة  73,38% 26,62% 00,00%

التغطية الجهويةالسمعي البصري ذات االتصال وسائل   
 قناة العيون 62,22% 05,30% 32,48%

 .إم. كازا إفإذاعة  58,80% 15,36% 25,84%

 أطلس. إم. إف. إمإذاعة  60,80% 13,55% 25,65%

 سايس. إم. إف. إمإذاعة  72,74% 09,77% 17,48%

 سوس. إم. إف. إمإذاعة  55,61% 15,03% 29,35%

س أكاديرراديو بلو 51,74% 48,26% 00,00%

راديو بلوس مراكش 91,03% 08,97% 00,00%

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

  .السمعية البصريةاالتصال الخط التحريري لكل وسيلة من وسائل 
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  : أعاله يمكن رصد ما يلي11من 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

  :و هذا ما تبينه الجداول التالية

ابات الحظ األوفر السمعية البصرية نالت فيها النقاالتصال أسفله سبع وسائل ) 12(يبين الجدول رقم 

س مراكش ارتفعت حصة النقابات في راديو بلومثال في : الغرف المهنية ومقارنة مع المنظمات المهنية

يسجل  .)12(أنظر النتائج المفصلة في الجدول رقم  (%91,03المهنيين إلى  وصنف المتدخلين النقابيين

 . سايس.إم. إف .إذاعة إم و)73,36%( .إم.  إذاعة شذى إفكذلك ارتفاع حصة النقابات في كل من

)%72,74(.    
  السمعية البصرية التي أولت أهمية للنقاباتاالتصال وسائل  : 12جدول 

 الخدمة نسب النقابات

  إذاعة راديو بلوس مراكش 91,03%

  .إم. شذى إفإذاعة  73,38%

 سايس. إم. إف. إم إذاعة 72,74%

 اإلذاعة األمازيغية 70,02%

  لعيون الجهويةقناة ا 62,22%

 أطلس. إم. إف. إم إذاعة 60,80%

 .إم. كازا إفإذاعة  58,80%
 

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

 2008 نتائج الفصول األربعة لسنة من خاللأطالنتيك توجههـا كإذاعة اقتصادية إذاعة بعد أن أكدت 

حيث خصصت للمنظمات المهنية . 2009افظت على هذا التوجه خالل الفصل األول من سنة فقد ح

  .المهنية و من مجموع الحجـم الزمني المخصـص للتعددية النقابية75,87%

توجهها ) 2008من خالل التقارير الفصلية األربعة لسنة (يالحظ أن إذاعة راديو أطالنتيك أكدت 

  . كإذاعة ذات توجه إقتصادي

المهنيين، بكل  والحظ أيضا أن إذاعة أطالنتيك جاءت متبوعة من حيث حصة المتدخليـن النقابييـني

  .)64,48%( إذاعة أصوات و)65,97%(من إذاعة الرباط الدولية 
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  السمعية البصرية التي أولت أهمية للمنظمات المهنيةاالتصال وسائل  : 13جدول 

 الخدمة نسب المنظمات المهنية

 إذاعة أطالنتيك 75,88%

 إذاعة الرباط الدولية 65,97%

 إذاعة أصوات 64,48%

 القناة الثانية 52,98%

س أكاديرراديو بلو 48,26%  

  

 مقارنة مع باقي 2009عرفت تدخالت الغرف المهنية تطورا ملحوظا في الفصل األول من سنة 

لبصري ذات التغطية السمعي ااالتصال الفصول، حيث سجلت حضورا ملحوظا خاصة في وسائل 

  .%30,55 و%15,18الجهوية إذ تتراوح نسب تدخالتها بين 

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنيةاالتصال وسائل  : 14جدول

 الخدمة نسب الغرف المهنية

 قناة العيون  32,48%

 اإلذاعة األمازيغية  29,98%

 سوس. إم. إف. إم إذاعة  29,35%

 .إم. كازا إفة إذاع  25,84%

 طلسأ. إم. إف. إم إذاعة  25,65%
 

النقابية األكثر تمثيلية، يقدم التقرير الحالي حصيلة تدخالت أهم  وفي إطار ولوج المنظمات المهنية

  .وكذا أبرز المركزيات النقابية) اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب(منظمة مهنية 

ت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في كل وسيلة من وسائل يقدم الجدول أسفله المدة اإلجمالية لتدخال

هنا يجب اإلشارة إلى أن إذاعة أطالنتيك أعطت الكلمة و. لسمعي البصري المعنية بالتتبعااالتصال 

 %54,75أي ما يعادل ) خمسون ثانية واثنان وأربعون دقيقـة ووسبعة ساعة(  01:47:52لإلتحـاد لمدة 

ية المخصصة لإلتحاد في النشرات اإلخبارية المقدمة من طرف مجموع القنوات من إجمالي المدة الزمن 

  .2009 مارس 31المحطات اإلذاعية المعنية بالتتبع خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى  والتلفزية

يجب اإلشارة هنا إلى أن الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد في هذا الفصل تضاعفت بحوالي ثالث مرات  

 في مجموع 03:17.02 إلى 01:37:14، حيث ارتفعت من 2008ارنة مع نفس الفصل من سنة مق

  .السمعي البصرياالتصال وسائل 

  



 22

الحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب : 15جدول   

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مجموع وسائل   

 الخدمة الحجم الزمني

  أطالنتيكإذاعة 01:47:52

 إذاعة أصوات 00:27:54

 القناة األولى 00:23:06

 القناة الثانية 00:14:10

 اإلذاعة الوطنية 00:08:17

 إذاعة الرباط الدولية 00:03:28

  إذاعة راديو بلوس مراكش 00:02:30

 سايس. إم. إف. إم إذاعة 00:02:20

 .إم. إف. إذاعة شذى 00:01:56

 .إم. إذاعة كازا إف 00:01:33

 سوس. إم. إف. إذاعة إم  00:01:33

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم  00:01:33

  إذاعة راديو بلوس أكادير 00:00:50

 المجموع 03:17:02
 

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد المغربي (في ما يخص ولوج المركزيات النقابية األكثر تمثيلية 

لمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل واإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب اإلتحاد العام للشغالين باشغل، لل

السمعية البصرية، يمكن إبداء بعض االتصال ، إلى وسائل ) للشغلةباإلضافة إلى المنظمة الديمقراطي

  :المالحظات األساسية

ى مجمل  للشغل، ولوجها إلةضمنت المركزيات النقابية الخمس، باإلضافة إلى المنظمة الديمقراطي 

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

السمعية البصرية لم تراع فيه تمثيليتها البرلمانية االتصال إن ولوج هذه المركزيات لوسائل  

  .)مجلس المستشاريـن(

بية قد ارتفع في هذا الفصل مقارنة مع يالحظ أن الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت المركزيات النقا 

مقابل  07:52:15 إلى 2009األول من سنة   حيث وصل في الفصل 2008نظيره من سنة 

 .ونصف  أي بزيادة أكثر من ساعتين2008 في الفصل األول من سنة 05:16:53

يث تعد الفدرالية الديمقراطية للشغل هي المركزية األولى التي حصلت على أعلى حجم زمني ح 

هي التي خصصت أكبر . إم. إف. بالمقابل تعد إذاعة شذى. 01:55:14بلغ مجموع تدخالتها 

 .حجم زمني ألهم المركزيات النقابية
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  السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال ترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 16جدول 

5ش.د.م إ.و.ش.م6 المجموع  4 م.ش.ع.إ  3ش.م.إ 2ش.د.ك   ف.د.ش1 
 المركزيات

  النقابية

الخدمة

.إم. إذاعة شذى إف 00:23:13 00:44:49 00:01:49 - - 00:02:58 01:12:49

 أطلس. إم. إف. إمإذاعة  00:12:04 00:02:15 00:08:01 00:06:18 00:03:35 00:01:39 00:33:52

اعة أطالنتيكإذ 00:11:55 00:15:48 00:17:48 00:09:07 00:17:05 00:01:55 01:13:38

سايس. إم. إف. إمإذاعة  00:11:32 00:11:37 00:12:01 00:14:38 00:03:35 00:04:47 00:58:10

.إم. إف. كازاإذاعة  00:11:25 00:02:53 00:04:59 00:06:18 00:03:35 00:01:39 00:30:49

القناة األولى 00:09:09 00:05:23 00:04:17 00:12:42 00:03:00 00:06:11 00:40:42

سوس. إم. إف. إمإذاعة  00:07:45 00:03:35 00:06:21 00:06:18 00:03:35 00:01:39 00:29:13

 القناة الثانية  00:06:30 00:03:31 00:04:47 00:03:16 00:01:11 00:04:33 00:23:48

اإلذاعة األمازيغية 00:06:25 00:01:24 00:13:27 00:02:00 00:04:04 00:08:56 00:36:16

  إذاعة راديو بلوس أكادير 00:04:04 00:06:27 - - - 00:01:02 00:11:33

  إذاعة راديو بلوس مراكش 00:03:43 00:10:30 00:01:28 00:01:27 - - 00:17:08

اإلذاعة الوطنية 00:03:34 00:02:48 00:00:41 00:02:56 00:00:57 00:04:32 00:15:28

قناة العيون 00:01:35 00:01:04 00:00:41 00:01:21 - 00:01:04 00:05:45

إذاعة الرباط الدولية 00:01:34 - 00:01:50 00:01:21 - - 00:04:45

ذاعة أصواتإ 00:00:46 - 00:02:52 00:03:02 00:11:04 00:03:08 00:20:52

المجموع 01:55:14 01:52:04 01:21:02 01:10:44 00:51:41 00:44:03 07:54:48

  
الفدرالية الديمقراطية للشغل1  
   للشغلةالكنفدرالية الديمقراطي2
  اإلتحاد المغربي للشغل3

اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب 4  
المنظمة الديمقراطية للشغل5   
  رباإلتحاد الوطني للشغل بالمغ6

 
   الفاعلون المؤسساتيون 3-3

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

بالنسبة لتدخالت هؤالء الفاعلين المؤسساتيين فقد تم اإلعتماد على المدة الزمنية بدل النسبة المئوية، ألن 

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

  .السياسيين
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  الوزير األول3-3-1

  .يقدم الجدول التالي الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول
  

  الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول : 17جدول 

 في وسائل االتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع

 الخدمة المنظمات النقابية
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةتصال االوسائل 

 القناة األولى 00:40:52

 اإلذاعة الوطنية 00:14:31

 القناة الثانية 00:06:48

 اإلذاعة األمازيغية 00:00:49

 المجموع 01:03:00

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاالتصال وسائل 

 إذاعة أطالنتيك 00:10:22

 المجموع 00:10:22

  

 المجموع 01:13:22

  

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

ثالثة عشر دقيقة  وساعة ( 01:13:22السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في وسائل 2009

 في مختلف وسائل هذه التدخالتوع   من مجم%55,70سجلت القناة األولى). عشرون ثانية ووإثنان

  .السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال 

  

دخالته في مع ت) 01:13:22 (2009األول من سنة الفصل إن مقارنة تدخالت الوزير األول خالل 

  .تبين أنه طرأ عليها انخفاض طفيف)  01:22:16 (2008الفصل األول من سنة 
 
    رئيس مجلس النواب  3-3-2

السمعي البصري المعنية بالتتبع االتصال لجدول أسفله تدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل يقدم ا

  .  2009خالل الفصل األول من سنة 
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  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس النواب: 18جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

  البصري ذات التغطية الوطنية السمعياالتصال وسائل 

 القناة األولى 00:19:16

 إذاعة الرباط الدولية 00:10:59

 اإلذاعة الوطنية 00:06:05

 القناة الثانية 00:03:27

 اإلذاعة األمازيغية 00:02:59

 المجموع 00:42:46

السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال وسائل   

 قناة العيون 00:04:10

 المجموع 00:04:10
 

 المجموع 00:46:56

  

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

  ).خمسون ثانية وستة وستة وأربعون دقيقة (00:46:56 2009

 .تقاسمت خمس وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنية مجمل تدخالت رئيس مجلس النواب
 
    رئيس مجلس المستشارين 3-3-3

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

  ).أربعة عشر ثانية وستة عشرون دقيقة (00:26:14 2009سنة 

 .تقاسمت ثالث وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنية كل تدخالت رئيس مجلس المستشارين
  

  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارين: 19جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 

 القناة األولى 00:15:27

 اإلذاعة الوطنية 00:09:12

 القناة الثانية 00:01:35

 المجموع 00:26:14
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   مالحظات عامة-4

  
المعطيات اإلجمالية، التعدديـة السياسيـة، : يمكن تقسيـم هاته المالحظات وفق خمسة مجاالت

  .المهنيون، الفاعلون المؤسساتيون والمتدخلون غير المحددة انتماءاتهم والمتدخلون النقابيـون

  

 )2009، 2008 لسنتي  بين الفصلين األولينمقارنة )الحجم الزمني اإلجمالي 4-1

  

  2009الفصل األول من سنة    2008 لفصل األول من سنةا           

 35:43:33      25:14:35  :الحكومة -

 21:18:51      12:48:00  :األحزاب السياسية -

 09:41:30      07:41:01  : النقابات -

 08:34:25      07:16:45  : المنظمات المهنية -

 01:59:22      01:27:00  : الغرف المهنية -

 02:26:32      01:39:31  :  المؤسساتيونالفاعلون -

 

  :التعددية السياسية 4-2

  

  : تمكن نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع من استخالص ثالثة توجهات أساسية

المعارضة من جهة أخرى بعض التوازن في كل  وأغلبيتها من جهة وعرفت تدخالت الحكومة 

 .إم الخاصة.  مجموعة إذاعات إم إف إلىباإلضافة. إم. إذاعة كازا إف ومن اإلذاعة األمازيغية

السمعي البصري حيث االتصال األغلبية في باقي وسائل  والنسب المرتفعة لتدخالت الحكومة 

 الزمني المخصص للحصص  من مجموع الحجم90%حيان إلى األ  وفي بعض 80%تصل إلى 

  .األربع

 .غياب شبه تام لتدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان 

 إلذاعة األمازيغيةا في بهمسجلت أكبر المدد الزمنية الخاصة سبة للمتدخلين الغير محددة انتماءاتهم فقد بالن

 من الحجم 20,22%، أي بمعدل )ثالثون ثانية وواحد وثالثون دقيقة وستة (00:36:31حيث بلغت 

 .الزمني الذي تناولته هذه الشخصيات
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ي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية خالل الفصل األول من عموما بلغت تدخالت الشخصيات العمومية الت

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

  . )عشرون ثانية واثنان وثالثون دقيقة وخمسة وساعة ( 01:35:22بلغت

  

  : ةالمهني وةالنقابيالتعددية  4-3

قد تم التركيز  و.دخالت ممثلي النقابات، والمنظمات والغرف المهنيةتهم التعددية غير السياسية ت

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، (خصوصا في نتائج التتبع، على خمس مركزيات نقابية األكثر تمثيلية 

اإلتحاد المغربي للشغل، اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل واإلتحاد الوطني 

اإلتحاد العام (باإلضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، وعلى أهم منظمة مهنية ) لشغل بالمغربل

  .باإلضافة إلى الغرف المهنية) لمقاوالت المغرب

السمعي البصري مع وجود بعض االتصال استطاعت المركزيات النقابية الخمس الولوج إلى وسائل 

حسب المقاعد المحصل عليها في (ناسب مع تمثيليتها البرلمانية إال أنها لم تحظ بولوج يت. اإلستثناءات

  .تمثيليتها حسب انتخابات ممثلي المأجورين و)مجلس المستشارين

االتصال بلغت المدة اإلجمالية لتدخالت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في كل وسيلة من وسائل 

شارة إلى أن إذاعة أطالنتيك أعطت الكلمة هنا يجب اإل و.03:17:02بالتتبع السمعي البصري المعنية 

  %54,75أي ما يعادل ) خمسون ثانية واثنان وأربعون دقيقـة ووسبعة ساعة(  01:47:52لإلتحـاد لمدة

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

  .2009 مارس 31التتبع خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى المحطات اإلذاعية المعنية ب والتلفزية

   

  :الفاعلون المؤسساتيون  4-4

  .الوزير األول، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين: تتكون هذه الفئة من ثالثة فاعلين

  الوزير األول  

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

 ثالثة عشر دقيقة وإثنان وساعة(  01:13:22السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في وسائل 2009

االتصال تدخالت في مختلف وسائل هذه ال من مجموع %55,70 سجلت القناة األولى). عشرون ثانيةو

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع
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  رئيس مجلس النواب  

 للفصل األول من ،لتدخـالت رئيـس مجلس النواب في النشرات اإلخبارية صة اإلجماليةبلغت الح

  ).خمسون ثانية وستة وستة وأربعون دقيقة (00:46:56 ،2009سنة 

  .تقاسمت خمس وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنية مجمل تدخالت رئيس مجلس النواب

  رئيس مجلس المستشارين  

لتدخـالت رئيـس مجلس المستشارين في النشرات اإلخبارية للفصل األول من  يةبلغت الحصة اإلجمال

  ).أربعة عشر ثانية وستة عشرون دقيقة (00:26:14 2009سنة 

 .تقاسمت ثالث وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنية كل تدخالت رئيس مجلس المستشارين
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   المالحق و فهرس الجداول-5

 

 س الجداولفهر 
 

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

  تغطية كل وسيلة إعالمية

  2009نسبة الحصص األربع  في نشرات األخبار خالل الفصل األول من سنة  : 2جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل : 3جدول 

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

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

  )بالمدة الزمنية(

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال ي لتدخالت األحزاب في وسائل الحجم الزمن : 5جدول 

السمعي البصري ذات التغطية المتعددة االتصال نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل  : 6جدول 

  )بالنسبة المئوية(الجهات 

لسمعي البصري ذات التغطية المتعددة ااالتصال نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل :  مكرر6جدول 

  )بالمدة الزمنية(الجهات 

 السمعي البصري متعددة الجهاتاالتصال الجدول الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  : 7جدول 

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

  )بالمدة الزمنية(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية االتصال نسبة الحصص األربع في وسائل : رر  مك8جدول 

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

السمعية البصرية االتصال ل حصة الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتماءاتها الحزبية في وسائ : 10جدول 

  المعنية بالتتبع

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

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للنقاباتاالتصال وسائل  : 12جدول 

   أهمية للمنظمات المهنيةالسمعية البصرية التي أولتاالتصال وسائل  : 13جدول 

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنيةاالتصال وسائل  : 14 جدول

السمعي البصري االتصال الحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في مجموع وسائل  : 15جدول 

 المعنية بالتتبع

  السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال وسائل ترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في  : 16جدول 

 الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول في وسائل االتصال السمعي البصري المعنية بالتتبع: 17جدول 

  السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل : 18جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال ت رئيس مجلس المستشارين في وسائل الحجم الزمني لتدخال: 19جدول 
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  فهرس الملحقات 
   الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الوالية التشريعية الحالية – 1ملحق رقم 

  2008 مقارنة نتائج الحصص األربع في النشرات اإلخبارية خالل الفصول األربعة من سنة – 2ملحق رقم 

  السمعي البصرياالتصال  الحجم الزمني ونسب تدخالت الحكومة في مختلف وسائل – 3ق رقم ملح

  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في القناة األولى– 4ملحق رقم 

  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في اإلذاعة الوطنية– 5ملحق رقم 

  نية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في القناة الثا– 6ملحق رقم 

  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة أطالنتيك– 7ملحق رقم 

  سايس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 8ملحق رقم 

  أطلس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 9ملحق رقم 

  .  إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة كازا– 10ملحق رقم 

  سوس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 11ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في قناة العيون الجهوية– 12ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة الرباط الدولية– 13ملحق رقم 

  في إذاعة أصوات الحجم الزمني لتدخالت األحزاب – 14ملحق رقم 

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

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في راديو بليس مراكش- 16ملحق رقم 

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

السمعي البصري االتصال مقراطية للشغل في مختلف وسائل  الحجم الزمني لتدخالت الفدرالية الدي– 18ملحق رقم 

  المعنية بالتتبع

السمعي االتصال  الحجم الزمني لتدخالت الكنفدرالية الديمقراطية المغربي للشغل في مختلف وسائل – 19ملحق رقم 

  البصري المعنية بالتتبع

السمعي البصري المعنية االتصال لف وسائل  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد المغربي للشغل في مخت– 20ملحق رقم 

  بالتتبع

السمعي البصري االتصال  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  في مختلف وسائل – 21ملحق رقم 

  المعنية بالتتبع

ي البصري السمعاالتصال  الحجم الزمني لتدخالت المنظمة الديمقراطية للشغل في مختلف وسائل – 22ملحق رقم 

  المعنية بالتتبع

السمعي البصري االتصال  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مختلف وسائل – 23ملحق رقم 

  المعنية بالتتبع

   التعددية السياسية في النصوص القانونية- 24ملحق رقم 

بشأن قواعد ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04 الصادر في  46-06رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار - 25ق رقم ملح

ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات 
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   الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الوالية التشريعية الحالية– 1ملحق رقم 

 

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

  .السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية الحالية
 
 

   الحاليةالخريطة السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية : 1جدول 

  

  

  

                                                 
  . برلمانيا موزعة كالتالي86 لألحرار و حزب األصالة والمعاصرة فريقا برلمانيا موحدا يتكون من ي الوطنالتجمعيشكل حزب 3 

  . نائبا43 :حزب التجمع الوطني لألحرار -

 . ا نائب33 : و المعاصرةحزب األصالة -

 . نواب4: حزب التجديد و اإلنصاف -

 . نواب4: حزب العهد الديمقراطي -

 . نواب2: اإلتحاد المغربي من أجل الديمقراطية  -
 

دزب األخير صوت ض بما أن هذا الحو.  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

.46.06األعلى لالتصال السمعي البصري رقم    

 األحزاب السياسية عدد المقاعد

 األغلبية

  3المعاصرة وفريق التجمع  نائبا86

 الل حزب اإلستق  نائبا55

 اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية  نائبا41

  4اإلشتراكية وحزب التقدم  نائبا13

 المجموع با نائ 195

 المعارضة

 حزب العدالة والتنمية   نائبا46

 الحركة الشعبية  نائبا42

 اإلتحاد الدستوري  نائبا26

  جبهة القوى الديمقراطية  نواب07

 الحزب العمالي  نواب04

 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي +الحزب اإلشتراكي الموحد   نواب04

 حزب النهضة والفضيلة  نائب01

 المجموع  نائبا130

  العدد اإلجمالي لمقاعد مجلس النواب   نائبا325
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  :أحزاب األغلبية

  .االستقاللحزب  

  .إلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبيةحزب ا 

  .حزب التجمع الوطني لألحرار 

  .المعاصرة واألصالةحزب  

  .اإلشتراكية وحزب التقدم 

  .اإلنصاف وب التجديدحز 

 .اإلتحاد المغربي للديمقراطيةحزب  

  .حزب العهد الديمقراطي 

  

  :أحزاب المعارضة

  .حزب العدالة والتنمية 

 . الحركة الشعبيةحزب 

 . اإلتحاد الدستوريحزب 

  . جبهة القوى الديمقراطيةحزب 

 .الحزب العمالي 

  . الموحدتراكياالشالحزب  

 .االتحاديحزب المؤتمر الوطني  

 .حزب النهضة والفضيلة 

 .حزب القوات المواطنة 

  .الحركة الديمقراطية اإلجتماعيةحزب  

  .الحزب اإلشتراكي 

  .االستقاللو حزب الشورى 
 
  )  حزبا13(األحزاب غير الممثلة في البرلمان   

 .التنمية المستدامة وحزب البيئة 

  .براليالحزب المغربي اللي 

 .االجتماعيحزب الوسط  

  .حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي 

 .حزب العمل 
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 .حزب اإلصالح والتنمية 

  .األملحزب  

 .حزب النهضة 

 .حزب المجتمع الديمقراطي 

 .حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية 

 .النهج الديمقراطيحزب  

 .اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية 

 .حزب اليسار األخضر 

 .الديمقراطية وحدةحزب الو 
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2008 مقارنة نتائج الحصص األربع في النشرات اإلخبارية خالل الفصول األربعة من سنة – 2ملحق رقم   
السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال  وسائل -01  

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

صنافاأل

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

 2008. الفصل األول-إذاعة الرباط الدولية 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
 2009. الفصل األول-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% 00:00:160

           

 2008. الفصل األول-اإلذاعة الوطنية 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
 2009. الفصل األول-اإلذاعة الوطنية 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

           

 2008. الفصل األول-القناة األولى 76,44% 07:32:56 12,75% 01:16:21 89,19% 08:49:17 10,32% 01:00:36 00,48% 00:02:52
 2009. الفصل األول-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

           

 2008. الفصل األول-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
 2009. الفصل األول-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

           

 2008. الفصل األول-اإلذاعة األمازيغية 27,46% 00:39:12 42,46% 01:00:37 69,92% 01:39:49 30,08% 00:42:57 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل األول-اإلذاعة األمازيغية 15,04% 00:27:10 58,70% 01:46:00 73,74% 02:13:10 26,26% 00:47:25 00,00% 00:00:00

السمعي البصري ذات التغطية متعددة الجهاتاالتصال  وسائل -02  
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

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

 2008. الفصل األول-إذاعة أصوات 70,20% 00:53:38 09,34% 00:07:08 79,54% 01:00:46 20,46% 00:15:38 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل األول-إذاعة أصوات 75,22% 01:40:27 15,65% 00:23:34 92,86% 02:04:01 07,14% 00:09:32 00,00% 00:00:00

           

 2008. الفصل األول-إذاعة أطالنتيك 64,37% 01:48:52 18,13% 00:30:40 82,51% 02:19:32 17,49% 00:29:35 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل األول-إذاعة أطالنتيك 69,13% 03:49:18 18,23% 01:00:28 87,36% 04:49:46 12,64% 00:41:56 00,00% 00:00:00

           

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

. الفصل األول- ».إف. شذى إم«إذاعة  65,080% 00:27:07 25,76% 00:10:44 90,84% 00:37:51 09,16% 00:03:49 00,00% 00:00:00
2009 
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السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال وسائل  -03  
 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. الفصل األول-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
 2009. الفصل األول-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

           

 2008. الفصل األول- ».إم. كازا إف«إذاعة  34,28% 00:19:33 38,19% 00:21:47 72,47% 00:41:20 27,53% 00:18:31 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل األول- ».إم. كازا إف«إذاعة  49,73% 01:12:42 28,72% 00:41:59 78,44% 01:54:41 21,56% 00:31:31 00,00% 00:00:00

           

 2008. الفصل األول-»سوس. إم. إف. إم« 40,79% 00:16:43 31,07% 00:12:44 71,86% 00:29:27 28,14% 00:11:32 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل 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 00,00% 00:00:00

           

 2008. الفصل األول-»سايس. إم. إف. إم« 38,51% 00:17:42 35,39% 00:16:16 73,89% 00:33:58 26,11% 00:12:00 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل 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 00,00% 00:00:00

           

 2008. الفصل األول-»أطلس. إم. إف. إم« 28,10% 00:15:55 40,63% 00:23:01 68,73% 00:38:56 31,27% 00:17:43 00,00% 00:00:00
 2009. الفصل 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 00,00% 00:00:00

           

 2008. ولالفصل األ-»راديو بليس أكادير« - - - - - - - - - -
 2009. الفصل األول-»راديو بليس أكادير« 33,63% 00:03:43 42,38% 00:04:41 76,02% 00:08:24 11,92% 00:01:19 12,07% 00:01:20

           

 2008. الفصل األول-»راديو بليس مراكش« - - - - - - - - - -
 2009. الفصل األول-»راديو بليس مراكش« 74,73% 00:23:22 04,16% 00:01:18 78,89% 00:24:40 21,11% 00:06:36 00,00% 00:00:00
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السمعي البصرياالتصال  الحجم الزمني ونسب تدخالت الحكومة في مختلف وسائل – 3ملحق رقم   

   السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاالتصال وسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسبة  

  عة الرباط الدوليةإذا 02:37:34 77,40%

 اإلذاعة الوطنية 05:51:17 76,19%

  القناة األولى 12:38:34 70,86%

 القناة الثانية 02:50:21 61,69%

 اإلذاعة األمازيغية 00:27:10 15,04%
 
 

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاالتصال وسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسبة  

  اعة أصواتإذ 01:40:27 75,22%

 إذاعة أطالنتيك 03:49:18 69,13%

 .إف. إذاعة شذى إم 00:27:07 65,08%
 
 

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاالتصال وسائل 

خدمةال الحجم الزمني النسبة  

  راديو بلوس مراكش 00:23:22 74,73%

 .إم. إذاعة كازا إف 01:12:42 49,73%

 سوس.  إم.إف. إذاعة إم 01:04:25 47,86%

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 01:06:54 47,22%

 سايس.  إم. إف. إذاعة إم 01:06:18 39,71%

  راديو بلوس أكادير 00:03:43 33,63%

  قناة العيون الجهوية 00:24:21 26,49%
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القناة األولى الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 4ملحق رقم   

)24: عدد األحزاب السياسية(   

ـم الزمنـيالحج  األحزاب السياسية 

 االستقاللحزب  00:52:44

  المعاصرة وحزب األصالة 00:50:17

 الحركة الشعبية 00:36:15

 .ش.  قاالشتراكياإلتحاد  00:27:04

 التنمية والعدالةحزب  00:22:01

 لألحرارالتجمع الوطني  00:21:02

 اإلتحاد الدستوري 00:17:35

 االجتماعيةراطية الحركة الديمق 00:17:32

 االشتراكيةو التقدمحزب  00:15:16

 الحزب العمالي 00:10:10

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:09:53

  الفضيلة وحزب النهضة 00:06:53

 االجتماعي الوسط حزب 00:04:22

 القوات المواطنة 00:03:34

  اإلشتراكيبالحز 00:03:08

 اإلنصاف والتجديدحزب  00:02:50

 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:02:22

  بدوم انتماء سياسي 00:01:46

  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:38

  حزب المجتمع الديمقراطي 00:01:26

 التنمية وحزب اإلصالح 00:01:12

 الحزب المغربي الليبرالي 00:01:02

 حزب النهضة 00:00:52

 حزب العمل 00:00:42

 االشتراكيراطي  الديمقالطليعةحزب  00:00:17

  المجموع 05:11:53
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  اإلذاعة الوطنية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في– 5ملحق رقم 

)22: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 حزب اإلستقالل 00:24:52

 الحركة الشعبية 00:15:49

  المعاصرة وحزب األصالة 00:15:03

 .ش.  قاإلشتراكياإلتحاد  00:09:59

 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:07:32

 التنمية والعدالةحزب  00:06:29

 اإلتحاد الدستوري 00:05:47

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:04:35

 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:54

 الحزب العمالي 00:02:35

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:16

 تراكي الموحد اإلشبالحز 00:02:16

  بدوم انتماء سياسي 00:02:04

 التنمية وحزب اإلصالح 00:01:25

  الفضيلة وحزب النهضة 00:01:22

 المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:00:55

  اإلشتراكيبالحز 00:00:53

  الوسط اإلجتماعيحزب 00:00:44

  حزب المجتمع الديمقراطي 00:00:37

 القوات المواطنة 00:00:32

  الديمقراطي اإلشتراكيالطليعةحزب  00:00:27

 اإلنصاف والتجديدحزب  00:00:25

 الحزب المغربي الليبرالي 00:00:15

  المجموع 01:49:46
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القناة الثانية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 6ملحق رقم   

)18: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

  المعاصرة وحزب األصالة 00:19:28

 االستقاللحزب  00:17:24

 الحركة الشعبية 00:13:27

 .ش.  قاالشتراكياإلتحاد  00:12:52

 التنمية والعدالةحزب  00:09:36

 اإلتحاد الدستوري 00:09:16

 لألحرارالتجمع الوطني  00:06:58

 االشتراكيةو التقدمحزب  00:03:46

 الحزب العمالي 00:02:52

  الفضيلة وحزب النهضة 00:01:48

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:40

 االجتماعيةالحركة الديمقراطية  00:01:37

 اإلنصاف والتجديدحزب  00:01:29

  الوسط اإلجتماعيحزب 00:01:27

  حزب العهد الديمقراطي 00:00:47

  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:00:43

 ةالديمقراطي وحزب الوحدة 00:00:38

  المجموع 01:45:48
 

  أطالنتيك الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة– 7ملحق رقم 

)7: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 التنمية والعدالةحزب  00:32:36
 حزب اإلستقالل 00:25:31
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:15:46
  اصرةالمع وحزب األصالة 00:10:29

 اإلتحاد الدستوري 00:09:20
 لألحرارالتجمع الوطني  00:06:28
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:02:14
 المجموع 01:42:24
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سايس. إم. إف. ذاعة إمإ الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 8ملحق رقم   

)9: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 التنمية والعدالةزب ح 00:35:50
 حزب اإلستقالل 00:24:56
 لألحرارالتجمع الوطني  00:09:51
 الحركة الشعبية 00:08:46
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:49
  المعاصرة وحزب األصالة 00:05:19

 اإلنصاف والتجديدحزب  00:03:47
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:03:31
  الموحد اإلشتراكيبالحز 00:02:51
 المجموع 01:40:40

 
 

أطلس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 9ملحق رقم   

)08: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 التنمية والعدالةحزب  00:23:33
 االستقاللحزب  00:18:03
  المعاصرة وحزب األصالة 00:10:43

 ركة الشعبيةالح 00:08:04
 لألحرارالتجمع الوطني  00:07:05
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:02:55
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:02:29
 اإلنصاف والتجديدحزب  00:01:54
 المجموع 01:14:46
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.  إم. إف. إذاعة كازا الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 10ملحق رقم   

)8: لسياسيةعدد األحزاب ا(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 التنمية والعدالةحزب  00:23:27
 االستقاللحزب  00:22:18
 الحركة الشعبية 00:08:04
 لألحرارالتجمع الوطني  00:07:05
  المعاصرة وحزب األصالة 00:05:18

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:02:55
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:02:29
 اإلنصاف والتجديدحزب  00:01:54
 المجموع 01:13:30

 
 

 
سوس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 11ملحق رقم   

)8: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 التنمية والعدالةحزب  00:23:33
 االستقاللحزب  00:18:03
 ةالحركة الشعبي 00:08:52
 لألحرارالتجمع الوطني  00:07:05
  المعاصرة وحزب األصالة 00:05:19

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:02:55
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:02:29
 اإلنصاف والتجديدحزب  00:01:54
 المجموع 01:10:10
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ويةقناة العيون الجه الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 12ملحق رقم   

)12: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 االستقاللحزب  00:23:11

  المعاصرة وحزب األصالة 00:17:45

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:07:07

 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:03:57

 الحركة الشعبية 00:03:40

 التنمية والعدالةحزب  00:02:53

 حاد الدستورياإلت 00:02:40

 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:03

  اإلشتراكيبالحز 00:01:24

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:01:21

  التنمية وحزب اإلصالح 00:00:54

  حزب العمل 00:00:40

  المجموع 01:07:35
 
 

إذاعة الرباط الدولية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 13ملحق رقم   

)11: ألحزاب السياسيةعدد ا(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

  المعاصرة وحزب األصالة 00:13:12

 حزب اإلستقالل 00:11:15
 التنمية والعدالةحزب  00:09:15
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:03:56
 الحركة الشعبية 00:03:19
 اإلتحاد الدستوري 00:01:36
 إلجتماعيةالحركة الديمقراطية ا 00:01:11
 لألحرارالتجمع الوطني  00:00:56
 اإلشتراكية والتقدمحزب  00:00:37
 الحزب العمالي 00:00:28

  الديمقراطي اإلشتراكيالطليعةحزب  00:00:16

 المجموع 00:46:01
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إذاعة أصوات الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 14ملحق رقم   

)10: عدد األحزاب السياسية(  

زمنـيالحجـم ال  األحزاب السياسية 

  المعاصرة وحزب األصالة 00:07:21

  بدون انتماء سياسي 00:04:54

 االستقاللحزب  00:03:59
 .ش.  قاالشتراكياإلتحاد  00:03:53
 اإلتحاد الدستوري 00:03:48
  الموحداالشتراكي بالحز 00:02:55

 التنمية والعدالةحزب  00:01:55
 لألحرارالتجمع الوطني  00:01:25
  حزب العهد الديمقراطي 00:01:11

 الحركة الشعبية  00:00:54
 االشتراكيةو التقدمحزب  00:00:51
 المجموع 00:33:06

 
 

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

)5: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

 الستقاللاحزب  00:04:43
  المعاصرة وحزب األصالة 00:04:15

 التنمية والعدالةحزب  00:02:10
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:46
 اإلتحاد الدستوري 00:01:39
 المجموع 00:14:33

 
 

راديو بليس مراكش الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في - 16ملحق رقم   

)2: عدد األحزاب السياسية(  

يالحجـم الزمنـ  األحزاب السياسية 

 اإلتحاد الدستوري 00:06:36
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:18
 المجموع 00:07:54

 
 



 44

ديرراديو بليس أكا الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في  - 17ملحق رقم   

)5: عدد األحزاب السياسية(   

 األحزاب السياسية الحجـم الزمنـي

  المعاصرة وحزب األصالة 00:03:05

  الديمقراطي اإلشتراكيالطليعةحزب  00:01:20

 اإلتحاد الدستوري 00:01:19
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:01:02
 لألحرارالتجمع الوطني  00:00:34

 المجموع 00:07:20

 

  الحجم الزمني لتدخالت الفدرالية الديمقراطية للشغل– 18ملحق رقم 

ي المعنية بالتتبعالسمعي البصراالتصال  في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني

.إم. إذاعة شذى إف 00:23:13  

أطلس. إم. ف. إم 00:12:04  

 إذاعة أطالنتيك 00:11:55

سايس. إم. إف. إم 00:11:32  

.إم. إف. إذاعة كازا 00:11:25  

 القناة األولى 00:09:09
سوس. إم. إف. إم 00:07:45  

  القناة الثانية  00:06:30
 اإلذاعة األمازيغية 00:06:25

  س أكاديرراديو بلوإذاعة  00:04:04

  س مراكشراديو بلوإذاعة  00:03:43

 اإلذاعة الوطنية 00:03:34

  العيونقناة 00:01:35
 إذاعة الرباط الدولية 00:01:34
 إذاعة أصوات 00:00:46
 المجموع 01:55:14

 
 
 
 
 
 
 
 



 45

  للشغلة الحجم الزمني لتدخالت الكنفدرالية الديمقراطية المغربي– 19ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني

.إم.  إفإذاعة شذى 00:44:49  

 إذاعة أطالنتيك 00:13:15

سايس. إم. إف. إم 00:11:37  

  س مراكشراديو بلوإذاعة  00:10:30

  س أكاديرراديو بلوإذاعة  00:06:27

 القناة األولى 00:05:23
سوس. إم. إف. إم 00:03:35  

  القناة الثانية  00:03:31
.إم. إف. إذاعة كازا 00:02:53  

 اإلذاعة الوطنية 00:02:48

أطلس. إم. ف. إم 00:02:15  

 اإلذاعة األمازيغية 00:01:24

 قناة العيون 00:01:04
 المجموع 01:49:31
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  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد المغربي للشغل– 20ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني

 إذاعة أطالنتيك 00:17:48

 اإلذاعة األمازيغية 00:13:27

سايس. إم. إف. إم 00:12:01  

أطلس. إم. ف. إم 00:08:01  

سوس. إم. إف. إم 00:06:21  

.إم. إف. إذاعة كازا 00:04:59  

  القناة الثانية  00:04:47
 القناة األولى 00:04:17
 إذاعة أصوات 00:02:52
 إذاعة الرباط الدولية 00:01:50

.إم. إذاعة شذى إف 00:01:49  

  س مراكشراديو بلوإذاعة  00:01:28

 اإلذاعة الوطنية 00:00:41

 قناة العيون 00:00:41
 المجموع 01:21:02

 

  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب – 21ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مختلف وسائل   

زمنيالحجم ال  الدعامة 

سايس. إم. إف. إم 00:14:38  

 القناة األولى 00:12:42
 إذاعة أطالنتيك 00:09:07

.إم. إف. إذاعة كازا 00:06:18  

سوس. إم. إف. إم 00:06:18  

أطلس. إم. ف. إم 00:06:18  

  القناة الثانية  00:03:16
 إذاعة أصوات 00:03:02
 اإلذاعة الوطنية 00:02:56

 اإلذاعة األمازيغية 00:02:00

  س مراكشراديو بلوإذاعة  00:01:27

 قناة العيون 00:01:21

 إذاعة الرباط الدولية 00:01:21

  المجموع 01:10:44
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  الحجم الزمني لتدخالت المنظمة الديمقراطية للشغل– 22 ملحق رقم

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني

إذاعة أطالنتيك 00:17:05

إذاعة أصوات 00:11:04

اإلذاعة األمازيغية 00:04:04

سايس. إم. إف. إم 00:03:35

سوس. إم. إف. إم 00:03:35

أطلس. إم. ف. إم  00:03:35

.إم. إف. إذاعة كازا 00:03:35

القناة األولى 00:03:00

 القناة الثانية  00:01:11

يةاإلذاعة الوطن 00:00:57

المجموع 00:51:41

 

  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب– 23ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبعاالتصال  في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني

 اإلذاعة األمازيغية 00:08:56

 القناة األولى 00:06:11
سايس. إم. إف. إم 00:04:47  

  القناة الثانية  00:04:33
 اإلذاعة الوطنية 00:04:32

 إذاعة أصوات 00:03:08
.إم. إذاعة شذى إف 00:02:58  

 إذاعة أطالنتيك 00:01:55

.إم. إف. زاإذاعة كا 00:01:39  

سوس. إم. إف. إم 00:01:39  

أطلس. إم. ف. إم 00:01:39  

 قناة العيون 00:01:04
  س أكاديرراديو بلوإذاعة  00:01:02

 المجموع 00:44:03
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   التعددية السياسية في النصوص القانونية- 24ملحق رقم 

  

  : الظهير-

  :الديباجة

 كعنصر أساسي لحرية التعبير عن ،حق في اإلعالمواقتناعا من جاللتنا الشريفة بوجوب ضمان ال

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

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

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

 وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرمة األشخاص وكرامتهم ؛

  

 :3المادة 

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

 إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان ، تبعا للفترات التي يحددها، يوجه المجلس،ولهذه الغاية
 بيان المدة ،والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان

مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة اإلذاعة الزمنية التي استغرقتها 
 ؛  إبداء جميع المالحظات التي يرى فيها فائدة، بهذه المناسبة،ويجوز له. والتلفزة

  

  :22المادة 

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

  :حديد القواعد الالزمة لما يلي  لت،الحال

 ألجل تمكين ، والسيما في ميدان اإلعالم السياسي، احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي-
األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال االقتصادي وكذا المنظمات 

ستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام اإلجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، من اال
 لإلذاعة والتلفزة اعتبارا ألهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية ؛

 
    ... التقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية-
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  :77.03 القانون -

  

  :الديباجة

(...) 

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

  ... والحداثة واالنفتاحوالتعدديةله من دور في تكريس قيم الحرية 

(...)  

 السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية االتصال النهوض بممارسة حرية -

نة واحترام حقوق اإلنسان بما تحمله من احترام لكرامة اإلنسان وللحياة وااللتزام بأخالقيات المه

   ولمبادئ الديمقراطية ؛ وللتعددية الفكريةالخاصة للمواطنين، 

  

  :  3المادة 

 .  السمعي البصري حراالتصال 

تعبير والتنوع والطابع التعددي للتمارس 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
ناعة وطنية لإلنتاج في المجال  وكذا ضرورة تنمية صاالتصالواإلكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل 

 . السمعي البصري
  

  :  4المادة 

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

 
  :   8المادة 

 : ي البصري  السمعاالتصاليجب على متعهدي 

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

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

  ؛اليق على أنها خاصة بأصحابهاتبين وجهات النظر الشخصية والتع
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   :9المادة 

، يجب أال يكون من شأن البرامج اردة في النصوص الجاري بها العمل دون اإلخالل بالعقوبات الو

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

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

  

   :48المادة 

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

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

التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب  -
   .أهميتها وتمثيليتها والسيما أثناء الفترات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
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   25 ملحق رقم

  46-06رقم " ب.س.ت.أ.م" قرار 

  )2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04الصادر في 

  بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي

  في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات 

  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 

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

) 13المقطع  (3ة العليا لالتصال السمعي البصري خصوصا المواد القاضي بإحداث الهيئ) 2002

  منه؛) الفقرة األولى (22والمادة 

  

 السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظهير االتصال المتعلق ب77.03وبنـاء على القانون رقم 

، خصوصا الديباجة والمواد )2005 أبريل7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257قمالشريف ر

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

  

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

  ؛والرأي خارج الفترات االنتخابيةالتعبير عن تيارات الفكر 
 

وبنـاء على مداوالت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، طبقا للقانون، في اجتماعه المنعقد 

  ).2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04بتاريخ 
 

  :يقرر

  ديباجة

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

 االتصال المتعلق ب77.03 العليا لالتصال السمعي البصري والقانون رقم الهيئةضي بإحداث القا

 السمعي االتصالالسمعي البصري احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات 

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

  .البصري

  

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

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

حق  السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا االتصالالسياسيين واالجتماعيين على متعهدي 
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للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في 

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

  .بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية

  

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

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

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 

  .أو اإلجتماعية أو االقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات االنتخابات

  

  2المادة 

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

  . السمعي البصري العمومياالتصال، من لدن متعهدي قطاع يوخاصة ما يتعلق باإلعالم السياس

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

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

  

  3المادة 

 السمعي البصري المعنيين منح األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية االتصاليتعين على متعهدي 

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

 .لمة في برامج اإلعالمأهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الك

  

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

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

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

  . يتعلق بالنشرات والمجالت اإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر

  

  4المادة 

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

  .نوعيته وطرق بثه
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  . مدة الزمنية التي يتناول خاللها المتدخل الكلمةيقصد بمدة تناول الكلمة ال

  

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

  .إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة المدة الفاصلة بين

  

  5المادة 

والتكتالت السياسية داخل  ب السياسية بناء على التشكيالت واألهمية بالنسبة لألحزاةتتم مراعاة التمثيلي

  .البرلمان

  

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

  .والخاص

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

  .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 االتصاليحرص متعهدو 

ة المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة الحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمني

  .البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

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

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

  

  7المادة 

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

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

  .غلبية والمعارضة البرلمانيةالزمنية اإلجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب األ

  

  8المادة 

الجهوية  و السمعي البصري باحترام القواعد السالفة الذكر في الخدمات المحليةاالتصاليلتزم متعهدو 

 .مع األخذ بعين االعتبار المعطيات المحلية والجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاة
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  9المادة 

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

  .للنشرات اإلخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج األخرى

  

   10المادة 

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

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

  .  خالل الشهر المنقضي، وذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا القرار

  

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

 عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف نمان، والمسؤوليالحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرل

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 

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

 العليا لالتصال السمعي البصري من طرف األشخاص المعنويين الهيئةالفكر والرأي الواردة على 

مادى  من ج22 الصادر في 1.02.212 الفقرة األولى من الظهير الشريف رقم 4المعينين في المادة 

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

  . العليا لالتصال السمعي البصريالهيئةتاريخ تسجيل الشكاية في مكتب ضبط 

  

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

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

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

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

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

  

  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

  

  .مكن لرئيس المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعالمي
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  13المادة 

 أعاله 12يمكن أن يكون قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري المنصوص عليه في المادة 

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

  .كليا في وسائل اإلعالم وفي الجريدة الرسمية

  

 14المادة 

 .تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 
 

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

 العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور الهيئةبمقر ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04

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

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

  

  السمعي البصري،عن المجلس األعلى لالتصال

  الرئيس

 أحمد الغزلي




