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ن " منا يه وس يةل ل قامة مؤسسات ذإت مصدإقية، ختدم مصاحل إملوإطنني، وتدإفع عن قضااي إلوطنإ   .الانتخاابت ليست غاية يف حد ذإهتا، وإ 

مات ز لأننا نؤمن بأأن إدلوةل تكون قوية مبؤسساهتا، وبوحدة وتالمح مكوانهتا إلوطنية. وهذإ هو سالحنا لدلفاع عن إلبالد، يف وقت إلشدة وإلأ 

 ".وإلهتديدإت

ىل إلأمة مبناس بة إذلكرى إل مقتطف من   لثورة إملكل وإلشعب 86خطاب جالةل إملكل إ 

 0202غشت  02إمجلعة 
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 إملعجم الاصطاليح

هم: إخلدمات إليت يخدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي - ا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعموميون وإخلوإ،، حسب إلتعاريف قدَّ

 كام مت تغيريه وتمتميه. 00.27إلقانون رمق إلوإردة يف 

( 0202يوليوز  20) 2440ذي إلقعدة  02إلصادر بتارخي  70-02قرإر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق  :70-02إلقرإر  -

د  إملتعلق بضامن  ية وإمجلاعية إلعامة لس نة جلدو ية إلتعبري إلس يايس يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خالل الانتخاابت إلترشيعية وإتعدُّ

0202. 

( 20وإنهتت يف إلساعة إلثانية عرش ) 0202إبتدأأت إلفرتة الانتخابية من إلساعة إلأوىل من يوم إلأحد فاحت غشت  إلفرتة الانتخابية: -

 يوما(.  76) 0202ش تنرب  20ليال من يوم إلثالاثء 

ن فهيا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي، معوميون وخوإ،، مببادرة مهنم ويتحملوا بثّ  مجموع إلربإمج إليت برإمج إلفرتة الانتخابية: -

ىل إملوإضيع إملتعلقة ابنتخاابت  اكمل إملسؤولية إلتحريرية، وإليت تتطرق بشلك جزيئ أأو لكي  خالل إلفرتة الانتخابية. 0202ش تنرب  26إ 

، من إلساعة 0.02.7.4و ..0.02.7و 0.02.7.8إبتدأأت، حسب إملادة إلثالثة من إملرإس مي رمق  فرتة إمحلةل الانتخابية إلرمسية: -

، ومهت ست خدمات معومية 0228ش تنرب  20( ليال ليوم إلثالاثء 20وإنهتت يف إلساعة إلثانية عرشة ) 0202غشت  08إلأوىل ليوم إمخليس 

 ذإت برجمة عامة.

خابية فقرإت إلتعبري إملبارش للأحزإب إلس ياس ية، وضيوف إلنرشإت إل خبارية وتغطية إلتجمعات الانت برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية: -

 .0202 زيوليو  .2حسب إلرتتيب وإلتوزيع إلوإرد يف نتاجئ إلقرعة إليت أأجريت يوم 

 ي.ت إلتصال إلسمعي إلبرص إملدة إلزمنية إليت تناول خاللدا إللكمة ممثل أأو ممثةل حزب س يايس يف خدما مدة تناول إللكمة: -

ّ ل  إملدة إلزمنية إليت :بثّ مدة إل   -  مجموع مدة تناول إللكمة من قبل حزب س يايس ولك أأشاكل إحلديث عن ذكل إحلزب.تَُمث

: وحدة زمنية مسرتسةل لدا وحدة إملوضوع قد تكون عىل شلك برانمج أأو جزء من برانمج، خمصصة لتناول موإضيع لدا إملضمون  -

 ابلشأأن الانتخايب، سوإء يف إلنرشإت أأو إلربإمج. عالقة

عدد إملرإت إليت تُعطي فهيا إخلدمُة إللكمَة لشخصية حزبية أأو غري حزبية )بناء عىل صفهتا إلأاكدميية أأو إملدنية إو إمجلعوية(  الاس تضافة: -

 من أأجل إملشاركة يف برإمج إلفرتة الانتخابية.
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 خالصات إلتقرير

تصال اليرصد هذإ إلتقرير إذلي أأجنزته إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي تفاعل خمتلف إخلدمات إلسمعية إلبرصية مع مقتضيات قرإر إجمللس إلأعىل ل

د  إملتعلق بضامن  70-02إلسمعي إلبرصي رمق  دوية ية إلتعبري إلس يايس يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خالل الانتخاابت إلترشيعية وإجل تعدُّ

 .0202ش تنرب  6وإمجلاعية إلعامة ليوم 

ن إملقتضيات وإلقوإعد وإلتوصيات إملتعلّقة بتغطية إخلدمات إلسمعية إلبرصية للفرتة الانتخابية إليت سّطرها  إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي وإ 

ىل تقييد حرية متعددي إلتصال إلسمعي إلبرصي يف إملبادرة وتنش يط إلنقاش إلعمويم بقدر ما يتوىخ  هنا مإلبرصي ل يسعى من خاللدا إ 

سدام إل عالم إلسمعي إلبرصي يف تناول قضااي إلشأأن إلعام يف عالقهتا ابلربإمج الانتخ ًا يدن ة للأحزإب إلس ياس ية م  ابيإملرإفقة إل جيابية جلعل إ 

فو   ًا، وفقًا لوظيفته إل خبارية وهمام إخلدمة إلعمومية إملنوطة به.ُمنص 

موي ذ أأولت لقضااي إلشأأن  قدَّ إلتقرير خالصات ومالحظات مهّت إجملدودإت إليت بذلهتا إخلدمات إلسمعية إلبرصية خالل إلفرتة الانتخابية، إ 

عىل إملس توى إلوطين، وإليت مل تسمل  21-نش يطًا، متحّديًة ظروف ورشوط إرتفاع حالت إل صابة بوابء كوفيدية وتَ غط وإكبة وتَ إلعام  إهامتمًا مُ 

ليف هذإ إل طار مهنا إلأطقم إلصحفية لداته إخلدمات. و  إلتقرير ما ييل: يُسّج 

قرإر إلفرتة الانتخاب إلعليا أأن عددإ من إخلدمات رشعت يف تقدمي مضامني وبرإمج خاصة إلديأأة عاينت  .2 ية من طرف ابلنتخاابت قبل إ 

ن اكنت تدخل يف نطاق إلفرتة إلعادية إملؤطرة ابلقرإر  ، فقد 02-26إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي، ويه مبادرإت وإ 

 سامهت يف توس يع فضاءإت إلنقاش إلس يايس بني خمتلف إلأحزإب.

ذإعة إلوطنية وقناة  إلأمازيغيّةيت يف وإل ذإعة  2مات إلعمومية )قناة إلأوىل وميديإلتقرير إملبادرة إلفورية لبعض إخلد جّسلو  .0 وإل 

 احتفمتازيغت( يف إلتفاعل مع إلفرتة الانتخابية إملقررة يف قرإر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي عقب دخوهل حزي إلتنفيذ يوم 

ىل إل عالم 0202غشت  . ليتوإىل بعد ذكل إخنرإط ابيق إخلدمات إلعمومية وإخلاصة عرب ختصيص برإمج جديدة تس توعب إحلاجة إ 

 الانتخايب سوإء من طرف إلفاعل إحلزيب أأو من طرف إملوإطنات وإملوإطنني. 

هتا وإس مترإريهتا إحلجم إلزمين للربإمج ووتريهتا وكثافإحلاصل فامي بني إلعروض إلربإجمية للك خدمة، من حيث  إلتََّبايُنوعىل إلرمغ من  .7

ية عىل وجه إلعموم، من طرف إخلدمات إلسمعية إلبرص  إملُتََّخذةيف تغطية زمن إلفرتة الانتخابية، ميكن إعتبار الاسرتإتيجيات إلربإجمية 

عختدم تاكملية إلعرض و  د  ه و تنوُّ َّتهه أأكرث مهنا تعدُّ  دمات. اعني إلعمويم وإخلا، أأو فامي بني إخلسوإء فامي بني إلقط تنافسي

عرب تقدمي ) إملشاركة يف الانتخاابت حزاب( 72) وبرزت إخلاصية إلتاكملية، أأساسا، يف حتقيق ولوج مجيع إلأحزإب إلس ياس ية .4

ىل إل عالم إلسمعي إلبرصي يف مشوليته، وإلتاكمل بني إلقطاعني إلعمويم وإخلا، عىل مس   (مرحشني وتغطية دوإئر وى إلربجمة، تإ 

إلعمويم وإخلا، يف تغطية جزأأين متاكملني من إلفرتة الانتخابية، إلأوىل من بدإية إلفرتة  إلربإجميَّنيمن حيث تناوب إلعرضني 

ىل اترخي بدإية إمحلةل الانتخابية إلرمسية (22/26/0202) الانتخابية من طرف إخلدمات إلعمومية، وإلثانية من  (08/26/0202) إ 
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ىل عش ية يوم الاقرتإع من طرف إخلدمات إخلاصة. كام تتاكمل نوعية إلربإمج بني إخلدمات  إلرمسية ية إمحلةل الانتخابيةاترخي بدإ إ 

َّفة إلتَّغطيةإلعمومية وإخلاصة من حيث إعامتد إلأوىل عىل   ة.يف إلنرشإت إل خبارية مقابل إهامتم إلثانية ابلربإمج إحلوإري إملُكث

ىل خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي وفق قاعدة  جّسلو  .. نصافإلتقرير أأن ولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ  إلثالث  بني إجملموعات إل 

 ، روعي بشلك إس تثنايئ من طرف ثالث خدمات معومية70-02للأحزإب إلس ياس ية وإملنصو، علهيا يف إملادة إلعارشة من إلقرإر 

 تأأرح ت نتاجئدا تطابقا مع إلنسب إملرجعية للقرإر، فاميجّسل" و"إل ذإعة إلوطنية" بعدما إلأمازيغيّةيت يف" و"إل ذإعة  2"ميدي  ويه

، أأو عدم إس تضافة ملُتَبقيَّتنيإابلنس بة إملرجعية ل حدى إجملموعات إلثالث عىل حساب إجملموعتني  إلتقيُّدإلتوزيع يف ابيق إخلدمات بني 

ىبعض إلأحزإب مما  ىل إرتفاع  أأدَّ  مجموعة أأو مجموعتني عىل حساب أأخرى. بثّ مدد نسب مضين ل إ 

ََّساويبني أأحزإب لك مجموعة اب بثّ كام أأن توزيع مدد إل  .8 ىل  لت ابلنس بة  من طرف إخلدمات إلعمومية إلتَّحقُّقفامي بيهنا اكن أأقرب إ 

رَ لأحزإب إجملموعة إلأوىل، فامي   علهيا وعىل إخلدمات إخلاصة ذكل خبصو، أأحزإب إجملموعتني إلثانية وإلثالثة. تَعذَّ

ىل إخلدمات إخلاصة، وبغض  سّجلإلتقرير أأن إلتفاوت إمل  جّسل .0 عن  لنََّظرإيف نس بة ولوج إجملموعات إلثالث للأحزإب إلس ياس ية إ 

اءإت ن إلأحزإب عىل إلتفاعل إل جيايب مع إس تدعالاختيارإت إلتحريرية للخدمات إلسمعية إلبرصية، يتقاطع مع حر، مجموعة م

ىل إرتفاع مدد  أأحزإب أأخرى. بثّ مقابل إخنفاض مدد ا بثّ  إخلدمات إلسمعية إلبرصية وإليت تؤدي إ 

بصفة عامة وعند  تخابيةالان  عىل الاس تحقاقات زإً ركَ مَ إخلطاب إلس يايس وإحلزيب إملتدإول يف برإمج إلفرتة الانتخابية يف معومه ظل مُ  .6

 ُ ش تنرب،  6مة يوم ظّ نإلتخصيص يمت الاقتصار عىل إلبعد إلترشيعي مهنا، مقابل ضعف تناول إلبعد إجلدوي وإحمليل يف الانتخاابت إمل

وهو ما تؤكده أأيضا إلصفات إلتنظميية لضيوف إحللقات، خاصة عىل مس توى إخلدمات إلتلفزية، إليت لوحظ إقتصارها عىل إلديأ ت 

 ة للأحزإب إلس ياس ية )إلأمانة إلعامة، إملاكتب إلس ياس ية/ إجملالس إلوطنية/إللجن إملركزية(.إملركزي

ذإ اكنت إخلدمات إلعمومية ذإت  .1 إجلدوية وإحمللية قد إكتفت ابلربإمج إلتحسيس ية إملتصةل ابلشأأن الانتخايب وإل خبار  إلتَّغطيةإ 

ن بعض إخلدمات إخلاصة ذإت  د  إمل  إلتَّغطيةمبس تجدإته، فا  ذإعة رإديو بلوس، أأعطت إلأولو تعدُّ ية ة إجلدات، وخاصة إلتابعة جملموعة إ 

 رحشني يف إدلوإئر إحمللية.للشأأن الانتخايب إحمليل عرب إس تضافة إملسؤولني إحملليني للأحزإب، وكذإ مُ 

رإدهتم يف وإليت عرّب عهنا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي،إليت صعوابت إلكرإهات و إل  إلتقرير  جّسل .22 حتقيق إلولوج  حالت دون إ 

 ُ فإمل حزإب إلس ياس ية وفق إلنسب إملرجعية للقرإر رمق  نص   بثّ إس تفادة أأحزإب إجملموعة إلوإحدة من مدد ضامن ، و 70-02للأ

درإجبرإمج إلفرتة الانتخابيةيف إب ز للأح إلعرض إل عاليم إخملصص مضنمتساوية  كرإهات ميكن إ  رَ ت . ومن مضن هاته إل  وصعوبة  َعذَّ

ُ بعض إلأحزإب إلس ياس ية  وعدم تقدميإلتوإصل مع أأحزإب بعيهنا، خاصة من إجملموعة إلثالثة،  ُّغةتحدثني ابمل ، وعدم إلزتإم لأمازيغيّةإ لل

 إحللقات إخملصصة هلم. بثّ بعض ممثيل إلأحزإب ابحلضور عند حلول موإعيد 

عطاء إللكمة ملمثيل إملُعَتمدةتفيد معاينة زوإاي إملعاجلة  .22  يف عدد من إلربإمج إحلوإرية إليت تطرقت لالنتخاابت، إكتفاء مجموعة مهنا اب 

يمإلأحزإب إلس ياس ية من أأجل عرض برإجمدا الانتخابية بشلك مسرتسل ودون دخول منشطي وم عل أأو  هذه إلربإمج يف تفاقدَّ
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ع ىل إ   بثّ د برإمج تعريفية ابلأحزإب إلس ياس ية يف شلك مد بثّ دإد و نقاش بشأأن حمتوايت ما يمت عرضه. كام معدت برإمج أأخرى إ 

 دون أأن تعطي فهيا إللكمة لأي متدخل ميثل إحلزب موضوع إلربانمج.

س لةل إملبارشة حضور ضيف وإحد يتلكف ابل جابة عىل إلأ إليت تعمتد عىل  وإريةإحلربإمج إلرتكزي عىل صنف إلإلتقرير أأيضا  جّسلو  .20

ممل طار نفس إحللقة، أأو إلأحزإب إلس ياس ية، مع تسجيل مبادرإت حمدودة يف فتح ابب إلتناظر بني إلربانمج قدَّ فامي بني أأحزإب  يف إ 

ممن موقعي إلأغلبية وإملعارضة، وحىت عندما يمت إس تضافة أأكرث من ضيف من أأحزإب خمتلفة، يكتفي م إمج بتوزيع إللكمة و إلرب قدَّ

عادة طرح نفس إلأس لةل ع ىل توفريىل لك ضيف، لك عىل حدة. فامي بيهنم وإ  قرتحات م عىل إلرمغ من ذكل ابدرت بعض إلربإمج إ 

 بديةل مكوإهجة ضيوف من إلأحزإب إلس ياس ية مع خربإء ومتخصصني يسامهون يف تنش يط إلربإمج إل خبارية، ويف بعض إحلالت

 وإل لكرتونية.  إلورقيةحصافيني من إلصحافة متت إس تضافة 

ىل إبتاكر أأساليب جديدة ملناقشة إلربإمج الانتخابية تعمتد صيغ ظدر إجملدود  .27 إل عاليم لبعض إلقنوإت أأيضا من خالل سعي بعضدا إ 

قرتحت خدمات أأخرى  عن إنتظارإهتا. بي ام إإلتفاعل حضوراي أأو عرب إلتناظر إملريئ بوإسطة إملنصات إلرمقية مع فئات إجامتعية تعرّب 

خرإجية تكون فهيا إلشخص   ية إحلزبية ضيفا رئيس يا أأو حموراي للك حلقة توإجه مجموعة من إملناقشني إملتخصصني، إذلين لصيغا إ 

شاكلت من مصمي إملعيش إليويم  يكتفون بطرح إلأس لةل وإنتظار أأجوبة إلضيف، بل يمت موإهجته بتحاليل وأأطروحات مضادة أأو إ 

برإز برانمج إحلزب بشأأهنا.  للموإطنات وإملوإطنني، هبدف إ 

عطاء إللكمة من طرف ثالثة وثالثني )أأح .24 خشصية حتمل صفة مؤسساتية )حزبية، أأاكدميية، همنية،  2220( خدمة لـ 77ىص إلتقرير إ 

جاميل  ابملائة 21خشصية نسائية، أأي بنس بة تأأنيث بلغت  210مدنية( مهنا  التمن إ  ُ  إملُتدّخ  لنيوإمل الت. ومتثل إلنساء تدّخ   إملُتدّخ 

ابملائة، وممثالت إملؤسسات  07ابملائة، وإلنساء إملنمتيات للأحزإب إلس ياس ية بـ  08ابعتبارهن فاعالت مجعوايت أأمه نس بة تأأنيث بـ 

ابملائة، ونفس إلنس بة متثلدا إلنساء دإخل فئة إلفاعلني إملدنيني وإلنقابيني، مث إلنساء  20دإرية وإلوزإرإت وإل دإرإت إلعمومية بـ إل  

ابملائة من خشصيات هذه إلفئة. كام أأن إلنساء إلصحافيات إملس تضافات يف برإمج إلفرتة الانتخابية شلكن  22إت إلاليئ ميثلن إخلبري 

 خشص فقط. 24ابملائة من فئة إلصحافيني، علام أأن عدد خشصيات هذه إلفئة هو  01

ملائة من مجموع مدد تناول إللكمة من طرف اب 19مثلت مدإخالت إلشخصيات إلنسائية إملنمتية للأحزإب إلس ياس ية نس بة  ..2

دقيقة إليت إس تغرقهتا مجموع مدد تناول إللكمة من طرف  02ساعة و 282ساعة من مجموع  72إلشخصيات إحلزبية، وهو ما يعادل 

ىل  كام يف إخلدمات إخلاصة.  %16مقابل  %22هذإ إلصنف من إلشخصيات إلعمومية. هذه إلنس بة وصلت يف إخلدمات إلعمومية إ 

عطاء إللكمة للنساء أأكرث ورودإ يف إلنرشإت )  ( ابلنس بة للخدمات إلعمومية.%21( منه يف إلربإمج إحلوإرية )%27أأن إ 

هإلتقرير  جّسل .28 ىل الاس تضافة  توجُّ َّفةإخلدمات إلسمعية إلبرصية يف برإمج إلفرتة الانتخابية إ  إء وإلأساتذة إجلامعيني ابملوإزإة للخرب  إملُكث

عطاء إللكمة للفاعلني إحلزبيني، حيث بلغ عدد إلشخصيات إليت تناولت إللكمة بصفاهتا إلأاكدميية   487خشصية مقابل  070مع إ 

 غرينتخابية، الاس تضافة إلقارة خلربإء مكحللني ومستشارين يف برإمج إلفرتة الاإلتعاقد و إختارت منإخلدمات من خشصية حزبية. و 

ىل ذكل أأعالهفئة هاته إل  ابملائة من 22نس بة مل تتعّديَن  ذإ   حضور إلنساء إخلبريإتف عضُ أأنه مت تسجيل   .كام متت إل شارة إ 
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ّ خدمة مسعية برصية  00إلتقرير أأن  جّسل .20 مضموان تناول قضااي متعلقة ابلأشخا، يف  222ت عىل إلأقل مضموان وإحدإ من أأصل بث

عاقة  ابملائة من إلعرض إملضاميين إملرصود ملوإكبة  3,25سوى تَُمثّ ل  مضن برإمج إلفرتة الانتخابية، غري أأن هذه إملضامني لوضعية إ 

ّ مضموان(  82مضموان. أأكرث من نصف عدد إملضامني إملتعلق هبذه إلفئة إجملمتعية ) 7228إلفرتة الانتخابية وإلبالغ  ته إخلدمات بث

ذإع عاقة ة رإديو بلوس أأاكدير لوحدها يف إلتطرق لقضااي إلأشخا، يف وضعيةإلعمومية، كام سامهت إ   مضموان. .2مضن  إ 

عاقة حبسب ما مت إلترصحي به من طرف م .26 عطاء إللكمة لشخصيات يف وضعية إ  يمكام مت تسجيل إ  إمج، وهو ما  ومنشطي إلرب قدَّ

ّ ل  مضموان لشخصيات 72أأفرز إحتساب عىل إلأقل  عية يف برإمج إخلدمات إلعمومية وإخلاصة وهو حضور ل هاته إلفئة إجملمت تَُمث

ّ مضموان من إملضامني إليت  02ابملائة من مجموع إملضامني إحملتس بة. كام مت تسجيل ورود هذه إملشاركة مضن  0يتعدى  هتا إخلدمات بث

ذإعية 22إلتلفزية مقابل  ةلعلام أأنه مت الاستناد يف إعتبار إلشخصية  ،فقط يف إخلدمات إل  عاقة عىل إل ش إملُتَدّخ  ارإت إليت من ذوي إ 

ميديل هبا م  و إلربإمج أأثناء تعريف ضيوفدم. قدَّ

ُ  إلتقرير أأن إلقناة إلأوىل إنفردت ابس تعامل لغة إل شارة يف إلعديد من إملضامني جّسل .21 مإمل ، وخاصة عىل ةخالل إلفرتة الانتخابية قدَّ

 ابيق إخلدمات إلتلفزية. دهُ عمت  تَ مس توى نرشإهتا إل خبارية، وهو ما مل 

يتمضموان  781أأحىص إلتقرير ما ل يقل عن  .02 ّ ل  فيه إللكمة للش باب، أأي بنس بة حضور ُأعط  ابملائة من مجموع إملضامني  02تَُمث

صادية مل تقترص مشاركهتم عىل تناول قضااي ش بابية حمضة، بل تطرقت أأيضا للرهاانت إلس ياس ية والاقتكام إليت شارك فهيا متدخلون، 

 والاجامتعية وإلثقافية وإلرايضية من إملسلسل الانتخايب.

اثرة موإضيع هتم أأوضاع إملوإطنات وإملوإطنني إملغاربة إملقميني خارج أأرض إلوطن مضن  27أأسدمت  .02 خدمة مسعية برصية يف تناول وإ 

ما شاركت فيه خش  44ابلنتخاابت، حيث مت رصد ما مجموعه تُعََن  إلربإمج إليت صيات من إملغاربة إملقميني ابخلارج أأو تناول مضموان إ 

ابملائة من مجموع عدد إملضامني إليت تطرقت لنتخاابت  1,46قضية من قضاايمه أأو ابملشاركة وإلتناول معا، وهذإ إلعدد ل ميثل سوى 

ىل أأن عدد إملضامني إليت عرفت مشاركة خشصيات 0202 م. مع إل شارة إ  مضموان  04 لغتب إملقميني ابخلارجت بصفهتا من إملغاربة قدَّ

مضموان لقضية من قضااي إملغاربة إملقميني ابخلارج، تتعلق أأساسا حبقدم يف إملشاركة إلس ياس ية وإحللول  76فقط. بي ام مت ختصيص 

 إليت إقرتهحا إملرشع إملغريب ملامرسة هذإ إحلق، مع تقدمي شدادإت تؤكد ذكل.
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 تقدمي

جرإء الانتخاابت يف موإعيدها، وتكريساً  عادايموعدإ  0202ش تنرب  6 يوم بقدر ما شلّك   لتجديد إملؤسسات إملنتخبة عرب موإصةل إملغرب إلزتإمه اب 

جرإء ثالثة  لنََّظرمعليا للمهنجية إدلميقرإطية يف إختيار إملوإطنات وإملوإطنني ملؤسساهتم إلمتثيلية، بقدر ما اكن موعدإ غري مس بوق اب ىل تفرده اب  إ 

ضافيا، متثلت يف  جامعيةو ت ترشيعية وهجوية إس تحقاقا  لتقيُّدإيف يوم وإحد، وتزإمنه مع وضعية حصية صعبة، اكنت يف حد ذإهتا حتداي إ 

جرإء إنتخاابت شفافة ونزهية.  ابلرشوط وإلتدإبري الاحرتإزية للحفاظ عىل سالمة إلأشخا، طيةل إملرإحل إليت يتطلهبا إ 

، رشوطدا وتأأثريها عىل تدبري إلفرتة الانتخابية 21هبا إملغرب وابيق دول إلعامل، بسبب إنتشار وابء كوفيد لقد اكن لظروف إجلاحئة إليت مير 

ىل ترإجع بعض إلأساليب إملعدودة يف إمحلالت الانتخابية، وإلتحول من إلفعل إمليدإين إذلدّ خاصة يف بعدها إلتوإصيل وإدلعايئ، وإليت أأ  ي ت إ 

ىل الاس تعامل إمل اكن يتسم ابلتوإصل إملبارش  كثف بني إملرحش وإلناخب عرب تنظمي جتمعات جامهريية للتعبلة وإلتحسيس لس امتةل إلناخبني، إ 

 للفضاءإت الافرتإضية وإلتوإصل إلرمقي.

ميف خضم هذه إلس ياقات، اكنت إحلاجة ماسة دلور إلتصال إلسمعي إلبرصي كوس يط ذي مصدإقية وجامهريية، ي مية لمتكني خدمة معو  قدَّ

ىل أ رإء م  د  إملوإطنات وإملوإطنني من إلولوج إ  ا إلترشيعية للتوعية وإلتحسيس وإلتثقيف بأأمهية الانتخاابت يف أأبعاده اً المئمُ  إً ة، ويوفر فضاءتعدُّ

درإك للناخبات وإلناخبني ن بناء أ رإهئم بلك حرية،  حىت يمتكنوإ موإجلدوية وإحمللية، وبيان دلةل وأأمهية إملشاركة فهيا، وتوفري عنارص إلفدم وإل 

وممارسة حق الاختيار كحق من حقوق إملوإطنة، وتفعيل رشوط وضوإبط إلتباري الانتخايب إلزنيه بني إملرتحشات وإملرتحشني وتنش يط إلنقاش 

 إدلميقرإطي وفق معايري إلزنإهة وإلشفافية وإحلياد.

د  إلتعبري إل  وتكريسا دلورها إدلس توري يف إلسدر عىل إحرتإم إلسمعي  ي لتيارإت إلرأأي وإلفكر وعىل إحرتإم إحلق يف إملعلومة يف إمليدإنتعدُّ

قرإر و  بدءإً  ابملدام إملنوطة بهإلقيام  حرصا مهنا عىلإلبرصي، تعبأأت إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي  عالن إلقوإعد إلضامنة بصياغة وإ  إ 

نصاف وإلتوإزن وإلزنإهة وإحلياد يف إس تعامل مرفق إلتصال إلسمعي إلبرصي، وترس يخ إملقومات إلأساس ية إدلإمعة للثقة دلى إملوإطنات  لال 

ذليل لك إلصعوابت عموميني وإخلوإ، يف تاء وإملتوإصل مع خمتلف إملتعددين إلوإملوإطنني يف إلعمل إلس يايس، مرورإ ابلتنس يق وإحلوإر إلبنَّ 

عامل صالحية إلديأأة إلعليا يف إلتتبع وإملرإقبة إلبعدية للتغطيات إملتعلقة ابلفرتة الانتخابية ىل إ  ّ حفص ما مت و  وإقرتإح إحللول إملمكنة، وصول إ  ه بث

ىل تأأمني نقاش  د  من مضامني وحمتوايت مسعية برصية وخطاابت هتدف إ  إلتصورإت، ويتيح يضمن إلتنافس إلرشيف بني إلربإمج و  تنوُّعي وم تعدُّ

ىل برإمج إملرحشني وتعزيز إلتصويت إحلر للموإطن. وإستندت إلديأأة إلعليا يف ذكل عىل جتربة غنية يف جمال تد ري بللموإطن إحلق يف إلوصول إ 

د  إل  ذإعية وإلتلفزية سوإء خالل تعدُّ ، 0222، 0220و عرب مجموعة من إحملطات الانتخابية لس نوإت إلعادية أأ  إلفرتإتية إلس ياس ية يف إخلدمات إل 

 .0228و .022
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 70-02إلقرإر رمق  0202يوليوز  0وعىل غرإر إلتجارب إلسابقة، أأصدر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي خالل إجامتعه إملنعقد بتارخي 

د  إملتعلق بضامن   .02021إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية إلعامة لس نة ية إلتعبري إلس يايس خالل الانتخاابت تعدُّ

ىل ضامن حق إملوإطن)ة(/إلناخب)ة( يف إخلرب والاطالع  خمتلف هيدف هذإ إلقرإر إذلي هيم إل ذإعات وإلقنوإت إلتلفزية إلعمومية وإخلاصة، إ 

ُ عىل خمتلف تيارإت إلرأأي بشلك يساعده عىل الاختيار إحلر وإلتصويت إلوإعي، وذكل عرب تو  ففري إلولوج إمل حزإب إملشاركة يف للأ  نص 

بدإء أ رإهئا وتقدمي تصورإهتا، مع الالزتإم مببدأأ إحلرية إلتحريرية ملتعددي إلتصال إ ذإعية وإلتلفزية ل  ىل إلربإمج إل  سمعي إلبرصي ل الانتخاابت إ 

عدإد برإجمدم.  وإس تقالليهتم يف إ 

، ليا لالتصال إلسمعي إلبرصي هذإ إلتقرير إجلامع للمعطيات إلمكية وإلكيفية إليت رصدهتاإلديأأة إلع  تصّدروإنسجاما مع مضامني هذإ إلقرإر، 

 وترتيئ تعممي مالحظاهتا والاس تنتاجات إليت تكونت دلهيا وتقامسدا مع إلفاعلني إل عالميني وإلس ياس يني يف أأفق حتصني إملكتس بات، وحتسني

 طي لبدلان.خدمة للمسار إدلميقرإ ة الاعالميةوجتويد إملامرس

 إلعدة إملهنجية

ديأأة يف ل عىل غرإر إلتقارير إليت أأجنزهتا إلديأأة إلعليا خبصو، الاس تحقاقات الانتخابية إلسابقة، مت إتباع مقاربة مهنجية مس متدة من ترإكامت إ

د  جمال تقنني وتتبع إل  جية ُمحيَّنة توإكب والاس تفتائية؛ ويه مهن ية إلس ياس ية، سوإء يف إلفرتإت إلعادية أأو خالل إلفرتإت الانتخابية تعدُّ

إلصادر عن إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي إملتعلق ابلنتخاابت إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية  70-02مس تجدإت إلقرإر إملعياري رمق 

ىل إع0202لس نة  ط إلنقاش إلعمويم امتدها ملوإكبة وتنش ي، حيث مت رصد وتتبع خمتلف إلربإمج إليت ابدر متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي إ 

د  تإملفتوح بشأأن إلربإمج الانتخابية للأحزإب إلس ياس ية. وتطلب إلتتبع إلشامل لدذه إلربإمج الاش تغال وفق مقاربة م  ة إلأبعاد تؤطرها قوإعد عدُّ

 .70-02وتوصيات إلقرإر رمق 

 لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية بثّ إحتساب مدد إل  -

ىل مرإقبة مرإعاة سقف  (  (Temps d’antenneبثّ ، عرب إحتساب مّديت إل 70-02إملنصو، عليه يف إلقرإر  إل نصافهتدف هذه إلعملية إ 

" إملعمتد يف رصد وإحتساب مدإخالت إلفاعالت "HMS Pluralisme( إستنادإ عىل إلنظام إملعلومايت (Temps de paroleوتناول إللكمة 

يةل إلفرتة إليت إس تفاد مهنا لك حزب س يايس ط  بثّ يف لك إخلدمات إلسمعية إلبرصية، وهو ما يسمح بفرز مدد إل  وإلفاعلني إلس ياس يني

الث للأحزإب بني إجملموعات إلث إل نصافد لك خدمة عىل حدة بتفعيل مبدأأ قيُّ الانتخابية عىل مس توى لك خدمة، وابلتايل قياس مدى تَ 

ََّساويإلس ياس ية، ومبدأأ   بني إلأحزإب إملكونة للك مجموعة. إلت

  

                                                           
1 https://www.haca.ma/ar/node/6531/  

https://www.haca.ma/ar/node/6531/
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 إعامتد ش بكة إملالحظة لتتبع مضامني وحمتوايت برإمج إلفرتة الانتخابية -

دإخل مصاحل إملديرية إلعامة  إملُعَتمدة، وفق إملهنجية 70-02موإزإة مع مرإقبة مدى تقيُّد إملتعددين ابملقتضيات إلنوعية إملنصو، علهيا يف إلقرإر 

، ثّ بللتأأكد من إحرتإم إلربإمج ملضامني دفاتر إلتحمالت وإلقوإنني إملنظمة للقطاع، ورصد إلتجاوزإت إحملمتةل إملتعلقة برشط إلتحمك يف إل 

سمعية إلبرصية من طرف إخلدمات إل  مدةإملُعتَ والالزتإم بأأخالقيات إملدنة أأثناء تقدمي إملضامني، أأو حماورة إلأطرإف يف إلربإمج، وأأوجه إليقظة 

عدإد ش بكة مالحظة لتتبع وحفص مدى تفعيل وإستيعاب بعضوَّ رَ يف إلتصدي للأخبار إلزإئفة إليت تُ   ج خالل إلفرتة الانتخابية كلك...، مت إ 

عاقة وإملغاربة إملقميني اب رشإك إلنساء وإلش باب وإلأشخا، يف وضعية إ  ناول إلقضااي إملعنية خلارج ومدى ت مقتضيات إلقرإر من قبيل حضور وإ 

 هبذه إلفئات، وكذإ إلشخصيات غري إحلزبية إليت تدخلت يف هذه إلربإمج من خربإء وابحثني، ومسؤويل إملؤسسات إلعمومية وإملدنيني وممثيل

 إجملمتع إملدين ومعوم إملوإطنني يف لك إخلدمات إلسمعية إلبرصية إملعنية ابلتتبع.

 لرمسيةتتبع برإمج إمحلةل إ -

ىل تتبع ورصد خمتلف إملضامني إليت  همابل ضافة إ  ام يه حمددة ا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي مببادرة مهنم، مت رصد برإمج إمحلةل إلرمسية كقدَّ

ة إليت إملضامني إملنصو، علهيا حسب إلتوزيع إملعمتد يف نتاجئ إلقرع بثّ للتأأكد من مدى إلزتإم إخلدمات إلست إملعنية ب  1يف إملرسوم إلوزإري

جرإؤها يوم  عاقة، 0202يوليوز  .2مت إ  دماج إلأشخا، يف وضعية إ  ضافية من قبيل إس تعامل لغة إل شارة وإ  غناء ذكل مبؤرشإت إ  . كام مت إ 

خل.  وإلش باب ومشاركة إلنساء يف خمتلف برإمج إمحلةل إلرمسية، إ 

 قرتإعتتبع يوم الا -

ىل ق   لنََّظرُرصد لدذإ إليوم تتبع خا، اب ب رفع درجة إليقظة طلَّ ، وهو ما تَ 70-02الث موإد من إلقرإر بثّ ساعة(، وختصيصه  21رص مدته )إ 

وإحلذر خبصو، عدم تأأثري مضامينه عىل حسن سري معلية إلتصويت، وإلتفاعل إلفوري مع ما قد يصدر عن إملتعددين من ممارسات ميكن أأن 

خالل حبيادمه. ذلكل مت إعامتد نظام إلتتبع إلزتإمين ل  ني توقيت مجيع إخلدمات إلسمعية إلبرصية، بفارق ل يتجاوز ساعة وإحدة ب بثّ تشلك إ 

غالق ماكتب إلتصويت ) 22:22:22وتوقيت إملعاينة للفرتة إملمتدة من إلساعة  بثّ إل  ىل غاية إ  إملوإفق  0202ش تنرب  26( من يوم 21:22:22إ 

 وم الاقرتإع.لي

 إخلدمات وإلربإمج إملعنية ابلتتبع -

عادة  برإمج  ثّ بحرصت إملديرية إلعامة لالتصال إلسمعي إلبرصي، عىل تتبع مجيع إخلدمات إلسمعية إلبرصية، ابس تثناء إخلدمات إليت تقوم اب 

مإلعروض إلربإجمية إملوضوعاتية، وإليت ل تيف إخلدمات إلأرضية )"قناة إملغربية" و"إلقناة إلثانية إدلولية"(، وإخلدمات ذإت  بثّ تُ  برإمج  قدَّ

خبارية ول تُعطي إللكمة لشخصيات ، س ياس يني )"قناة إلرايضية"، "قناة إلرإبعة"، "قناة أأفالم"، "قناة إلسادسة"إل فاعلني معومية خاصة إل إ 

                                                           
 117.إجلريدة إلرمسية عدد  .إلسمعي إلبرصي إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية( يتعلق ابس تعامل وسائل إلتصال 0222نومفرب  4) 2470ذي إحلجة  0صادر يف  0.22.822مرسوم رمق  1

 (0222نومفرب  0) 2470ذو إحلجة  22إلصادرة بتارخي 
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ذإعة محمد إلسادس للقرأ ن إلكرمي"(، وخدمات خاصة إختارت عدم إملشاركة يف تنش يط ذإعة  "إ  إلنقاش حول الانتخاابت )"هيت رإديو" و"إ 

ذإعة إلبحر إلبيض إملتوسط، إليت ت ممارس"و "يو رإديو"(، وكذإ إ  خبارية مسرتسةل ومقتضبة ول تعطي فهيا إللكمة للفاع قدَّ لني تغطية إ 

 إلس ياس يني.

مهنا مخس قنوإت تلفزية معومية، وقناة تلفزية  (0لحق رمق )أأنظر إمل خدمة 77هكذإ مشلت معلية إلتتبع إليت قامت هبا مصاحل إملديرية إلعامة، 

ذإعة وإلتلفزة، حيث سامهت ذإعية إجلدوية إل حدى عرش إلتابعة للرشكة إلوطنية لال  ذإعية مبا فهيا إخلدمات إل   خاصة وس بعة وعرشون حمطة إ 

لهيا،  بثّ لكدا يف  لفائدة إلأحزإب  بثّ خدمة يف ختصيص مدد  02سامهت برإمج تتعلق ابلفرتة الانتخابية. ومن مجموع إخلدمات إملشار إ 

عطاء إللكمة للخربإء ومت تناول إلشأأن الانتخايب من زإوية قانونية وتمنوية حمضة.   إلس ياس ية، فامي ركزت إخلدمات إلأخرى عىل إ 

ىل س تة حماور، إحملور إلأول يإ ملتقرير مقسم إ  ىل  22إلعرض إلربإجمي إملوإكب للفرتة الانتخابية )من  قدَّ (، ويرصد يف 0202ش تنرب  20غشت إ 

، فامي هيمت إحملور إلثالث بولوج إلأحزإب 70-02إحملور إلثاين تفاعل إخلدمات إلسمعية إلبرصية مع مبادئ وتوصيات قرإر إجمللس إلأعىل رمق 

 ختصيصه لتغطية إل عالمية إملوإكبة ليوم الاقرتإع، أأما إحملور إخلامس فقد متل إحملور إلرإبع  ُخّصصإلس ياس ية خلدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي و 

ىل  08لنتاجئ تتبع برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية )من  ( يف إخلدمات إلعمومية إلست إملعنية، وأأخريإ ركز إحملور 0202ش تنرب  20غشت إ 

 ربزإ بعض نتاجئدا إلتفصيلية.إلسادس عىل إملونوغرإفيات إخلاصة بلك خدمة م
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 إحملور إلأول: إلعرض إلربإجمي إملوإكب للفرتة الانتخابية 

ّ  يُ  خدمة مسعية برصية من برإمج ومضامني خالل  77 خّصصهتاعي إلبرصي عرب رصد إملبادرإت إليت مط هذإ إحملور إلضوء عىل إلعرض إلسسل

ىل الانتخابية إلفرتة  . ويتطرق للربإمج إليت عززت إلش بكة إلربإجمية لدذه إخلدمات، وتطور إلتغطيات 0202ش تنرب  20إملمتدة من فاحت غشت إ 

ملوإكبة إلفرتة الانتخابية إنطالقا من ورود موضوع الانتخاابت يف إلعرض إلربإجمي للك خدمة، مع إلمتيزي بني إلقطاعني إلعام  خّصصهتاإليت 

خبارية(.وإخلا، وأأنوإع إل  ربإمج )نرشإت وبرإمج إ 

 إلش بكة إلربإجمية إخملصصة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية 

مأأسفرت معلية إملسح إلشامل للربإمج إليت  ىل غقدَّ اية يوم هتا إخلدمات إلسمعية إلبرصية إملعنية، منذ إنطالق إلفرتة الانتخابية يوم فاحت غشت إ 

ذإعية. وتفيد نتاجئ إلتتبع أأن  77حلقة من إلنرشإت إل خبارية وإلربإمج إحلوإرية يف  5106، عن تتبع ما مجموعه 0202ش تنرب  20 خدمة تلفزية وإ 

ما بشلك لكي يس تغرق زمن إحللقة باكمهل، أأو  0076هذه إخلدمات إلسمعية إلبرصية تطرقت يف  حلقة من برإجمدا ملوضوع الانتخاابت إ 

سدام بلغت بتخصيص جزء وإحد أأو أأكرث من إحللقة لتناول تامي من مجموع  %44ت وجوإنب هتم الاس تحقاقات الانتخابية، وهو ما ميثل نس بة إ 

خبارية و 2021إحللقات، مهنا  خبارية وحوإرية. 21.نرشة إ   جمةل إ 

ُ  : توزيع حلقات إلربإمج إل خبارية1إملبيان رمق  مإمل  تطرقدا ملوضوع الانتخاابت من عدمهخالل إلفرتة الانتخابية حسب ة قدَّ
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 الاعالمية ملوضوع الانتخاابت خالل إلفرتة الانتخابية إلتَّغطيةتطور  

مقإلفرتة الانتخابية، ومبس توايت مرتفعة مقارنة مع إلعرض إملمجيع أأايم  إذلي غطىإلتقرير مشولية إلعرض إلعمويم  جّسل من طرف إخلدمات  دَّ

ىل حدود إلأس بوع إلأخري من شدر غشت، حيث  إخلاصة، إليت اكن إحملتوى الانتخايب لتغطياهتا مقترصإ عىل زإوية إل خبار ابملس تجدإت إ 

الاس تضافة وغشت(، بعدما رشعت يف فتح أأثريها للنقاش إلس يايس والانتخايب،  08مع بدإية إمحلةل الانتخابية إلرمسية ) إرتفاعا مزتإيدإس يعرف 

َّفة إرتفاع عدد حلقات إلربإمج إملتضمنة حملتوايت إنتخابية  يَُفّس  (. وهذإ ما 0202ش تنرب  26ملمثيل إلأحزإب إلس ياس ية قبل يوم إلتصويت ) إملُكث

 يف إخلدمات إخلاصة. 28.حلقة مقابل  2000يف إخلدمات إلعمومية مبا مجموعه 

 برإمج إلفرتة الانتخابية من خالل عدد تطور إلعرض إلسمعي إلبرصي : 2إملبيان رمق 

 

 

 إلأمهية إخملصصة ملوضوع الانتخاابت حسب إلعرض إلربإجمي للك خدمة 

ل أأن هذإ الاهامتم   ملأأولت خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمومية مهنا وإخلاصة، أأمهية لقضااي وموإضيع الانتخاابت مبختلف جزئياهتا، إ 

خدمة  77خّصصت   عن زإوية إملعاجلة إخملتارة(، إلنََّظرحلقة تطرقت لالنتخاابت )بغض  0076نفس إدلرجة بني إلقطاعني، مفن أأصل يَُكن ب 

َتمضموان )روبورطاج أأو فقرة أأو حلقة من برانمج( ملوضوع الانتخاابت. و  7228ية برصية ما مجموعه مسع  تخاابت إملضامني إملرتبطة ابلن  شلكَّ

صة  بثّ ساعة تقريبا عبارة عن مدد  212ساعة، من مضهنا  4.6يزيد عن  حزيًإ زمنياً   لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت.ُمَخصَّ

ن أأوجه الاخنرإط ليسَ  ذإ اكنت هذه إلأمهية مزية عامة هتم إلعرض إلسمعي إلبرصي يف مشوليته، فا   دمة وأأخرى.ت بنفس إلوترية بني خوإ 
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 يف إخلدمات إلعمومية: 

َت، حيث 0202ش تنرب  26عرض مسعي برصي مهَّ إنتخاابت  أأكربخدمة معومية  02 ت َص خصَّ  ساعة، أأي  018سامههتا ما يزيد عن مُ  شلكَّ

ساعة  070إلوطنية )مثاين خدمات( بـ  إلتَّغطيةابملائة من إلعرض إلسمعي إلبرصي إلوطين. وتتوزع هذه إملسامهة بني إخلدمات ذإت  .8

 خدمة(. 20إجلدوية ) إلتَّغطيةساعة ونصف تقريبا يف إخلدمات ذإت  6.ونصف تقريبا، مقابل 

حلقة من  2218أأكرث من نصف إلعدد إل جاميل حللقات نرشإهتا وبرإجمدا إحلوإرية )خّصصت   إلوطنية إليت إلتَّغطيةخبصو، إخلدمات ذإت 

م(، فقد اكن لفتا إل سدام إذلي ت0076أأصل  ُ يت يف،  2ت به قناة ميدي قدَّ للمشدد إلسمعي إلبرصي من حيث إحلجم إلزمين إملرصود  ةتصّدر إمل

ذ  87تخايب بأأكرث من لتناول وتغطية وموإكبة إملسار الان  ّ ساعة، إ  يويم  بثّ حلقة، وهو ما شلك معدل  716مضموان مضن  474ت ما مجموعه بث

ما ا بثّ  مضموان، إس تغرق 2..دقيقة من إملضامني. كام حققت قناة إلأوىل أأعىل عرض من حيث عدد إملضامني الانتخابية بـ  42مدته ساعة و

َّ إلقناة إلثانية  أأمادقيقة.  02ساعة، مبعدل يويم يناهز ساعة و 0.يقارب   بثّ مبعدل أأي ساعة ونصف،  28بـ ت ترتيب إلقنوإت إلتلفزية لَ فتذي

 أأساسا عرب إلنرشإت إل خبارية.  دقيقة، متَّ  08مثل يويم يُ 

 إلوطنية يف برإمج إلفرتة الانتخابية  إلتَّغطيةإ سدام إخلدمات إلعمومية ذإت : 1إجلدول رمق 

 إخلدمات إلعمومية 

 إلوطنية إلتَّغطيةذإت 

مجموع إلربإمج 

 إملرصودة

 عدد حلقات 

 برإمج إلفرتة الانتخابية

 مجموع إملضامني

 الانتخابية

 مجموع مدة 

 تناول الانتخاابت

 63:22:26 434 398 908 يت. يف. 2قناة ميدي 

 51:49:05 551 186 209 إلقناة إلأوىل

 36:49:08 146 121 171 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 23:48:09 174 143 266 إل ذإعة إلوطنية

 23:03:35 176 127 162 قناة متازيغت

 17:34:14 36 20 89 رإديو دوزمي

 16:31:53 178 97 162 إلقناة إلثانية

ذإعة إلرابط إدلولية  4:46:44 104 104 303 إ 

 237:45:14 1799 1196 2270 إجملموع

ذإعية وقناة تلفزية وإحدة )قناة إلعيون إجلدوية(،  22إجلدوية، إملتكونة من  إلتَّغطيةوعىل مس توى إخلدمات إلعمومية ذإت  اينة ت إملعجّسلخدمة إ 

ذإعة إجلدوية لأ  سّجلإخنرإطا بدرجات متباينة بني هذه إخلدمات ترإوح بني تسع ساعات كأعىل حزي زمين للتناول إمل  دقيقة يف  47اكدير ويف إل 

سدام يف معومه ظل مقترصإ عىل إملوإكبة إلتحسيس ية وإلتوعوية وإلتثقيفية ابلعملية الانتخابية. ذإعة إجلدوية للحس مية، وهو إ   إل 
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 إجلدوية يف برإمج إلفرتة الانتخابية إلتَّغطيةإ سدام إخلدمات إلعمومية ذإت : 2إجلدول رمق 

 إخلدمات إلعمومية 

 إجلدوية إلتَّغطيةذإت 

مجموع إلربإمج 

 إملرصودة

 عدد حلقات 

 ةبرإمج إلفرتة الانتخابي

 مجموع إملضامني

 الانتخابية

 مجموع مدة 

 تناول الانتخاابت

 9:19:52 81 79 242 إل ذإعة إجلدوية لأاكدير

 8:44:36 84 84 184 إل ذإعة إجلدوية ملرإكش

 7:17:07 65 59 125 إل ذإعة إجلدوية لدلإر إلبيضاء

 6:45:46 32 27 119 إل ذإعة إجلدوية ملكناس

 6:40:02 85 84 199 إل ذإعة إجلدوية لتطوإن

 5:14:59 41 38 150 إل ذإعة إجلدوية لفاس

 4:30:44 58 51 86 إل ذإعة إجلدوية للعيون

 2:42:30 34 33 122 إل ذإعة إجلدوية لطنجة

 2:17:13 18 17 46 إل ذإعة إجلدوية لدلإخةل

 2:17:06 23 22 74 إل ذإعة إجلدوية لوجدة

 1:58:48 18 18 41 قناة إلعيون إجلدوية

 0:43:45 17 14 82 إل ذإعة إجلدوية للحس مية

 58:32:28 556 526 1470 إجملموع

 يف إخلدمات إخلاصة: 

َ خدمة خاصة  27إخنرطت  حلقة )من أأصل  28. من شلكَّ )مضهنا إخلدمة إلتلفزية شدى تيفي( يف تنش يط إلفرتة الانتخابية بعرض برإجمي ت

خبار ومتابعة إلشأأن إلعام وجرىت  خّصَص  حلقة( من نرشإت وبرإمج هذه إخلدمات إليت 2788 بية يف بدإية منذ إنطالق إلفرتة الانتخاا بثّ  لال 

ىل  0202غشت  ىل أأربع ساعات و بثّ ساعة، مبعدل  280قارب  حزيًإ زمنياً وهو ما أأفرز . 0202ش تنرب  0إ  دقيقة، مع  .2يويم وصل إ 

إختالف يف نس بة مسامهة لك خدمة سوإء من حيث عدد إملضامني أأو من حيث إحلجم إلزمين إخملصص لتغطية إخلرب وإملضمون الانتخايب. 

سدام من حيثجّسلوهكذإ، فقد  ذإعة ميد رإديو أأقوى إ  ذإعة أأطلنتيك  1ساعة( 76) لتناولل  إحلزي إلزمين ت إ  مقابل إرتفاع عدد إملضامني يف إ 

مساعة ونصف(، كام  20مضموان( لكن حبزي زمين أأقل ) 116) ذإعيا دإم زهاء قدَّ م عرضا إ  ف إ  ذإعة اكزإ إ  ذإعة جّسلساعة، بي ام  26ت إ  ت إ 

 مضموان(. 10واثين أأعىل عدد إملضامني )ساعة تقريبا(  20رإديو بلوس أأاكدير اثلث أأعىل مدة تناول )

                                                           
ىل تكييف تسع حلقات من برانجمدا إلصبايح إلتفاعيل "قدوة إلصبايعود 1  ذإعة ميد رإديو إ  ىل  )يبث منح" إرتفاع إحلجم إلزمين ملدة تناول الانتخاابت من طرف إ  إلسادسة وإلنصف صباحا إ 

عطاء إللكمة للمس متعني  0202ش تنرب  0غشت و 72إلتاسعة صباحا( مع إلفرتة الانتخابية، حيث خصصت إحللقات إليت بثهتا بني  لتشجيع إملس متعني عىل إملشاركة يف معلية إلتصويت، وإ 

 دقيقة. 41ساعة و 04قات للتعبري عن إنتظارإهتم من الانتخاابت، وإس تغرقت مدة بث هذه إحلل



17 
 

ص لالنتخاابت  وابحتساب بلإحلجم إلزمين إملُخصَّ ذ من ق  ، تكون هذه إجملموعة قد 1إجلدوية إلتَّغطيةعات رإديو بلوس إلأربع ذإت إش بكة إ 

سدام بـدقيقة، مُ  02ساعة و 42سامهت حبجم زمين بلغ  ابملائة من مدة إلتناول يف إخلدمات إخلاصة. بي ام إكتفت  08 لغتحققة بذكل نس بة إ 

م، ذإت  ف إ  م إ  ذإعات إ  د  إمل  إلتَّغطيةإخلدمات إلثالث إلتابعة جملموعة إ  م. بثّ إملزتإمن مع  بثّ ة إجلدات، ابل تعدُّ ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 

 إلفرتة الانتخابيةإ سدام إخلدمات إخلاصة يف برإمج : 3إجلدول رمق 

 مجموع إلربإمج إملرصودة إخلدمات إخلاصة
 عدد حلقات 

 ةبرإمج إلفرتة الانتخابي

 مجموع إملضامني

 الانتخابية

 مجموع مدة 

 تناول الانتخاابت

 38:06:29 51 47 117 ميد رإديو

ف إ م ذإعة اكزإ إ   17:54:07 46 22 30 إ 

 16:52:26 92 58 105 رإديو بلوس أأاكدير

 15:35:37 39 35 90 رإديولوكس 

 12:35:51 54 49 99 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

ذإعة أأطلنتيك  12:30:18 116 113 361 إ 

ذإعة أأصوإت  10:54:50 47 47 123 إ 

 8:03:32 31 29 67 رإديو بلوس مرإكش

 7:06:02 32 32 210 اكب رإديو

ذإعة شدى إ ف إ م  7:02:57 75 40 71 إ 

ذإعة مدينة إ ف إ م  5:59:15 37 31 61 إ 

 5:24:54 34 6 10 قناة شدى يت. يف

 3:49:29 7 7 22 رإديو بلوس فاس

 161:55:47 661 516 1366 إجملموع

 

  

                                                           
 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء، رإديو بلوس أأاكدير، رإديو بلوس مرإكش، رإديو بلوس فاس. 1
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 إلأمهية إخملصصة ملوضوع الانتخاابت حسب أأنوإع إلربإمج 

ة، ابلنتخاابت إلترشيعية، إجلدوية وإمجلاعية أأو إملدنييف مشوليهتا، سوإء تعلق إلأمر  0202ش تنرب  6ابس تحقاقات تُعََن  تناولت إملضامني إليت

ما مضن إلنرشإت ) أأن إحلزي إلأكرب من هذه إملضامني سامهت فيه إخلدمات إل ذإعية  ياُلحظبرانمج(. و  28.نرشة( أأو إلربإمج إحلوإرية ) 2000إ 

 (. 280:22:42يف إخلدمات إلتلفزية )مبدة  2712( يف مقابل 018:20:46مضموان )مبدة  .280بـ 

ىل إلعدد إلقليل للقنوإت إلتلفزية )ست قنوإت( مقابل دد ع يُعزى إحلجم إلزمين إملرتفع يف إخلدمات إل ذإعية مقارنة مع إخلدمات إلتلفزية، إ 

ذإعية ) ض يف موإكبة هذإ إحلدث الانتخايب، إملُعتَمدةخدمة(، وكذكل لالختيارإت إلتحريرية للك خدمة وإملعايري  00إخلدمات إل  ىل إ  افة إ 

 .0220إجملدودإت إليت رإمكهتا بعض إل ذإعات إخلاصة يف تعاطهيا مع الاس تحقاقات الانتخابية منذ س نة 

 بني إلنرشإت إل خبارية وإلربإمج إحلوإرية 0202إلعرض إلسمعي إلبرصي إملوجه لنتخاابت : 4إجلدول رمق 

لفائدة إلأحزإب  بثّ مجموع مدة إل 

 إلس ياس ية
 مجموع مدة تناول الانتخاابت

عدد إحللقات إليت تناولت موضوع 

 الانتخاابت
 أأنوإع إلربإمج

 إلنرشإت إل خبارية 2021 131:42:29 17:48:12

 إلربإمج إحلوإرية 21. 326:31:00 173:08:08

 إجملموع 0076 458:13:29 190:56:20

إجلدوية و أأ  أأظدر إلمتيزي بني إملوإضيع إملقرتحة للتناول يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية، حبسب إرتباطدا بأأحد الاس تحقاقات إلأربع )إلترشيعية

ُ  إمجلاعية أأو إملدنية(، أأن أأغلب إملضامنيأأو  مإمل وصية لك إس تحقاق خبص إلتقيُّدتنحاز حنو إملعاجلة إلشمولية لالنتخاابت وذكل بتجنب ة قدَّ

د  إنتخايب، وتفضيل إلتناول إمل  نتخايب إرتفاع نس بة إخلطاب إل عاليم وإلس يايس إملتصل ابلشأأن الا يَُفّس  دإخل إملضمون إلوإحد وهو ما  تعدُّ

ت إمجلاعية الانتخااب ابملائة من إلعدد إل جاميل للمضامني عىل حساب ختصيص إملعاجلة لنوع وإحد من الانتخاابت، وخاصة 08بشلك عام بـ 

 إليت مل تتجاوز نس بة إملضامني إخلاصة هبا وإحد ابملائة.
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 توزيع إملضامني إلسمعية إلبرصية حبسب الاس تحقاقات الانتخابية إليت تناولهتا: 3إملبيان رمق 

  

ُ ويُ  يف  ،دلوإئر الانتخابيةقترص ذكر إلي ب إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلتطرق للمنافسة الانتخابية يف دإئرة حمددة، عطى أأيضا، جتنُّ ؤكد هذإ إمل

عاليم لتحقيق  عطاء إملثال ودون إخلوض يف رهاانهتا وما يتطلبه هذإ إلنوع من إملعاجلة من جمدود إ  نصافإبعض إلأحيان، عىل سبيل إ  وإلتوإزن  ل 

 ة بعيهنا.بني إملتنافسني يف دإئر 

جرإهئا )يوم  ( أأو 0202غشت  8وقد أأفردت إخلدمات إلسمعية إلبرصية مجموعة من إملضامني للتطرق لالنتخاابت إملدنية، سوإء قبل اترخي إ 

إليت  ابملائة، للتعريف هبذه الانتخاابت ودور إلغرف إملدنية وكذإ حتليل إلنتاجئ 20بعد ظدور نتاجئدا، من خالل ختصيص مضامني بلغت نسبهتا 

ابملائة(  2ابملائة( وإحمليل ) 0، وهو حزي زمين يفوق بكثري الاهامتم ابلبعد إجلدوي )أأسفرت عهنا ومدى وجود تأأثري لدا عىل الانتخاابت إلعامة

 لداته الاس تحقاقات الانتخابية.
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 70-02 إحملور إلثاين: تفاعل إخلدمات إلسمعية إلبرصية مع مبادئ وتوصيات قرإر إجمللس إلأعىل رمق

دإف هتحرصا من إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي عىل تفعيل إملقاربة الاش امتلية يف إملعاجلة إل عالمية للمضامني الانتخابية، وذكل ابس 

رشإك فئات إاكفة رشإحئ إجملمتع إملتنوعة، عرب مرإعاة إلتعددية إللغوية وإلرتمجة يف برإمج إلفرتة الانتخابية وحتقيق إملســاوإة بني  جلنســني، وضــامن إ 

عاقة يف مناقشة قضااي إلشأأن إلعمويم ذإت إلصةل ابلنت اابت، خإجملمتع إملغريب من إلشـ باب وإملغاربة إملقميني يف إخلارج وإلأشـخا، يف وضعية إ 

 مع إحلر، عىل تناول إلقضااي إملرتبطة هبذه إلفئات مضن برإمج إلفرتة الانتخابية.

د  إل    برإمج إلفرتة الانتخابيةية إللغوية و تعدُّ

ُّغةهتا، بل وحبسب دفرت حتمال وفق مقتضياتإليت تس تعملدا لك خدمة  للُّغةقرتان ابظل إس تعامل إللغات يف برإمج إلفرتة الانتخابية مُ   إلل

ة دالاعتيادية للك برانمج ابلنس بة للخدمات إليت تس تعمل أأكرث من لغة، وهو ما تعكسه إخلريطة إللغوية لربإمج إلفرتة الانتخابية حبسب إمل

 إل جاملية لتناول إملضامني إملتعلقة ابلنتخاابت يف مجموع إخلدمات إملنخرطة يف تنش يط إلفرتة الانتخابية.

ُّغة. كام أأن مازيغيّةإلأ برإمج إلفرتة الانتخابية مت تقدميدا ابللغتني إلرمسيتني للمغرب، إلعربية و  بثّ ائة من مدة ابمل 12إلنتاجئ أأن  وتُؤكّ د إلعربية،  إلل

َتسوإء تعلق إلأمر ابلعربية إلفصيحة أأو إدلوإرج إملغربية،  ة، حبمك توظيفدا ثالثة أأرابع إملدة إلزمنية إليت إس تغرقهتا برإمج إلفرتة الانتخابي شلكَّ

 خدمة مشلهتا معلية إلتتبع.  77خدمة من أأصل  72من طرف 

ىل إخلدمات إلناطقة اب 22يف  إلأمازيغيّة حرضت ذإعة  لأمازيغيّةخدمات، فبال ضافة إ  ّ وقناة متازيغت( إليت  إلأمازيغيّة)إل  إحلزي إلأكرب، هنا ت مبث

ذإعيتني من إلقطاع إخلا،  إس ُتعملت يف ثالث خدمات معومية ذإت تغطية وطنية )إلقناة إلأوىل، وإلقناة إلثانية ورإديو دوزمي(، وخدمتني إ 

ذإعية هجوية معومية )أأاكدير وتطوإن ومكناس إلتَّغطيةذإت   . (إجلدوية وإحمللية )رإديو بلوس أأاكدير واكب رإديو(، وثالث خدمات إ 

ن إس تعامل إلفرنس ية اكن من طرف ست خدمات، عىل رأأ  ذإعة إلرابط إدلولية، فا  دا س وابس تثناء إللغتني إل جنلزيية وإل س بانية إملس تعملتني يف إ 

ذإعة أأطلنتيك. كام إس تعملت يف أأربع خدمات معومية عىل ذإعة إخلاصة لوكس رإديو يف لك برإجمدا إحلوإرية الاعتيادية وكذإ من طرف إ   إل 

ذإعة إلرابط إدلولية،  2مس توى إلنرشإت إل خبارية كام هو منصو، عليه يف دفاتر حتمالهتا )قناة ميدي يت يف، إلقناة إلأوىل، إلقناة إلثانية، إ 

 رإديو دوزمي(.
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 إللغات إملس تعمةل يف برإمج إلفرتة الانتخابية: 4إملبيان رمق 

 

 الاجامتعي يف برإمج إلفرتة الانتخابيةمقاربة إلنوع  

لبيئية، وهو إإختذ إملغرب إملساوإة مبدأأً تأأسيس يا لمتتع إلرجل وإملرأأة ابحلقوق وإحلرايت إملدنية وإلس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وإلثقافية و 

ىل  .2ما أأوىص يف إملادة   برإمج إلفرتة الانتخابية عندإملبدأأ نفسه إذلي تبناه إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي يف ضامن ولوج إلنساء إ 

متعددي إلتصال إلسمعي إلبرصي ابلعمل، من هجة، عىل "موإكبة إلأحزإب يف حتقيق إملساوإة بني إجلنسني عىل مس توى  70-02من إلقرإر 

رشإك إلنساء يف طرح  مويم ذإت إلصةل ومناقشة سائر قضااي إلشأأن إلعمن ميثلدا يف برإمج إلفرتة الانتخابية"، ومن هجة أأخرى ابحلر، "عىل إ 

 ابلنتخاابت".

ىل أأن معلية إس تضافة إلشخصيات إحلزبية يف إلربإمج تمت بتنس يق مس بق بني مسؤويل إخلدمة ومسؤويل إلأحزإب إلس ياس ية، فا ن  لنََّظرواب إ 

لخدمة صاحبة بية، ليست ابلرضورة مسؤولية حرصية لإنتدإب إملتحدث ابمس إحلزب إلس يايس يف هذه إلربإمج، خاصة خالل إلفرتإت الانتخا

أأيضا لالختيارإت والاعتبارإت إدلإخلية للك حزب س يايس. وهو معطى ل ينسحب عىل ابيق إلشخصيات إلعمومية ختضع إلربانمج، بقدر ما 

 يوف إلربإمج.إليت تعطى لدا إللكمة يف برإمج إلفرتة الانتخابية، حيث متكل إخلدمة اكمل إلصالحية يف إنتقاء ض 

 عىل مس توى تناول إللكمة من طرف مجموع إلشخصيات إلنسائية -

جامل و  مإ  ُ  2220ت إخلدمات إلسمعية إلبرصية ما مجموعه قدَّ لنيخشصية بصفاهتا إملؤسساتية تنمتي خملتلف أأصناف إمل إمرأأة أأي  210، مهنا تدّخ 

ىل  جاميل  ابملائة 21بنس بة تأأنيث تصل إ  التمن إ  ُ  إملُتدّخ  لنيوإمل  .تدّخ 
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ةلتوزيع إلشخصيات : 5إملبيان رمق   حسب إلنوع الاجامتعي يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية إملُتَدّخ 

 

يتهذه إلشخصيات متت إس تضافهتا يف أأكرث من برانمج أأو حلقة، و  ري لدا إللكمة يف أأكرث من خدمة، حيث وصل ترإمك إلعدد إلتوإت ُأعط 

ىل  عطاء إللكمة  400خشصية نسائية  210مرة. وهكذإ متت إس تضافة  .062لالس تضافات إ  مرة يف أأكرث من برانمج أأو خدمة، يف حني مت إ 

 مرة. 0766لذلكور 

يتأأن ما يزيد عن نصف إلشخصيات إليت  ياُلحظو  َتخشصية(، متت إس تضافهتا مرة وإحدة فقط،  17.لدا إللكمة ) ُأعط  يات مهنا إلشخص  شلكَّ

ىل  462إمرأأة مقابل  227إلنسائية   أأنىث .4خشصية مهنا  210من إذلكور. أأما إلشخصيات إليت متت إس تضافهتا مرتني فقط فارتفع عددها إ 

 ذكرإ. 2.0و
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 توزيع عدد إلشخصيات إلنسائية حبسب تكرإر عدد الاس تضافات يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية: 6إملبيان رمق 

 

د  تجامل مل تزد عدد إلشخصيات إلنسائية إليت متت إس تضافهتا يف أأكرث من مناس بة، يف نفس إخلدمة أأو يف خدمات م إ  و  خشصية  64ة، عن عدُّ

 خشصية نسائية. 227عىل أأثري إملذايع ملرة وإحدة نسائية، يف حني ظدرت عىل شاشة إلتلفزة أأو 
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 لحئة إلشخصيات إلنسائية إلأكرث إس تضافة مضن برإمج إلفرتة الانتخابية يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية: 5إجلدول رمق 

ةلإمس   الاس تضافاتعدد  هبا تإلصفة إليت تدخل ةو/أأو إخلبري  إملُتَدّخ 

 30 رئيسة إجمللس إلوطين حلقوق إل نسان أأمينة بوعياش

 22 إملديرة إمللكفة ابملرأأة بوزإرة إلتضامن وإلتمنية الاجامتعية وإملساوإة وإلأرسة فاطمة براكن

 12 فاعةل مجعوية برشى إلبري

 11 رئيسة مجعية أأايدي حرة ليىل أأمييل

 11 إدلميقرإطية لنساء إملغربرئيسة إمجلعية  خدجية إلرابح

 10 أأس تاذة إلتعلمي إلعام بلكية إحلقوق بفاس خدجية أأولغازي

 9 إلأمينة إلعامة للحزب الاشرتإيك إملوحد منيب نبيةل

 9 رئيسة مجعية إلغرب للتمنية وإلتضامن فتيحة إلراكب

 8 انطقة حبزب إلتجمع إلوطين للأحرإر مين دلل 

 6 إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصيرئيسة  لطيفة أأخرابش

 5 عضو إجمللس إلوطين حلزب إلعدد إدلميقرإطي شعويب سدام

 5 عضوة حزب إدلميقرإطيني إجلدد جالل جنيبة

 4 عضو إملكتب إلس يايس حلزب إخلرض إملغريب فضايل زبيدة 

 4 فاعةل مجعوية مينة إلأزهر

 4 الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبيةعضو إجمللس إلوطين حلزب  لشكر خوةل

 4 أأس تاذة إلقانون إلعام جبامعة عبد إملاكل إلسعدي أأسامء أأحباكن

 4 إلأمينة إلعامة حلزب إجملمتع إدلميقرإطي إلشقايف زهور

جاميل إلشخصيات  ىل أأن إ  ةلس بقت إل شارة إ  مخشصية، بي ام إحتساب إلصفات إليت  2220يف خمتلف إخلدمات هو  إملُتَدّخ  ت هبا هذه قدَّ

ىل  ممتدخةل ومتدخال، أأي أأن عدد إلصفات إليت  2220إلشخصيات جيعل إلعدد يرتفع إ  ت هبا إلشخصيات يفوق عدد إلأسامء إلشخصية، قدَّ

ىل تقدمي ثالث خشصيات بأأكرث من صفة  .1وهذإ إلفارق يعود إ 

                                                           
 ثالث خشصيات متت إس تضافهتا بأأكرث من صفة يتعلق إلأمر بلك من:1 

من برانمج "قدوة إلصباح" عىل ميد رإديو  21/26/0202إلس ياس ية مضن جامعة محمد إخلامس يف حني قدمهتا حلقة يوم مرمي أأبليل، متت إس تضافهتا عىل إلقناة إلأوىل مرتني بصفهتا ابحثة يف إلقانون إدلس توري وإلعلوم  -

 بصفهتا منسقة مشاريع "مجعية مسسم مشاركة موإطنة".

بصفته مدير "إملدرسة إلوطنية للتجارة وإلتس يري"  20/21/0202مته إلقناة إلثانية يف إلنرشة إملسائية ليوم سعيد عزيز، إس تضافته إلقناة إلأوىل مرتني بصفته فاعل مجعوي ومدير إملدرسة إلوطنية للتجارة وإلتس يري يف حني قد -

 فقط.

ة إجلدوية ملكناس يف حلقة يوم فته إل ذإعطين الاحتادي، يف حني إس تضاإلطاهر موحوش، إذلي متت إس تضافته يف لك من إلقناة إلأوىل وإل ذإعة إلوطنية ولوكس رإديو بصفته عضو إملكتب إلس يايس حلزب إملؤمتر إلو  -

 اد وموضوعية.من برانمج "من مصمي إلوإقع" بصفته هممت ابحلقل إلس يايس. ومت إحتساب هاته إملدإخةل مضن فئة إخلربإء ابلنظر لطبيعهتا إلتقنية بلك حي 22/26/0202
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 توزيع إلشخصيات إملس تضافة حسب صنف إلفاعلني حسب إلعدد وإلنس بة: 7إملبيان رمق 

 

التلعدد  لنََّظرواب ُ  إملُتدّخ  لنيوإمل ن أأمه نس بة تأأنيث ختص  تدّخ  التفا   (.%07( وإلأحزإب إلس ياس ية )%08ابمس مجعيات إجملمتع إملدين ) إملُتدّخ 

 تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية من إلأحزإب إلس ياس يةعىل مس توى  -

خشصية حزبية(، يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلعرشين إليت أأدرجت مضن برإجمدا للفرتة  460إمرأأة )من أأصل  220تناولت إللكمة 

من مجموع  19%، بنس بة 31:01:39(. وإس تغرقت مدإخالهتن %07لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية، أأي حبضور نسايئ بلغ ) بثّ الانتخابية مدد 

 ( من طرف إلشخصيات إحلزبية. 160:21:44مدد تناول إللكمة )

ىل جّسلو  يتيف إخلدمات إخلاصة. كام  16%مقابل  22%ت إملعطيات، إرتفاع هذه إلنس بة يف إخلدمات إلعمومية إ  إللكمة يف إخلدمات  ُأعط 

(، فامي إقترص تناولدن لللكمة يف إخلدمات إخلاصة 21%( أأكرث من إلربإمج إحلوإرية )27%س ية مضن إلنرشإت )إلعمومية لنساء إلأحزإب إلس يا

 اثنية. 42مضن إلربإمج إحلوإرية مضن حزي زمين إس تقر يف ساعة وإحدة وس بع دقائق و
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 إلشخصيات إحلزبية بني إلنساء وإلرجالتوزيع مدد تناول إللكمة من طرف : 8إملبيان رمق 

 

 وتبدو بعض الاختيارإت إحلزبية ذإت أأثر يف رفع أأو خفض نس بة حضور إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية، كتعيني إمرأأة انطقة رمسية ابمس

إلتعبري )حاةل حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر إذلي حققت مشاركته إلنسائية  دنَّ يفرص هيلة حزبية وما تتيحه هذه إملدمة من تضاعف فُ 

 (.%42,06(، أأو حتمل مسؤولية إلأمانة إلعامة للحزب )حاةل إحلزب الاشرتإيك إملوحد بنس بة 31,25%

رتة الانتخابية )حاةل يف برإمج إلفأأيضا أأن هناك من إلأحزإب من إس تطاع حتقيق إملساوإة من حيث عدد إملنتدبني ابمسه لتناول إللكمة  ياُلحظو 

ّ حزب إخلرض إملغريب  امين خشصيات من إل انث وإذلكور عىل حد إلسوإء(، أأو من حيث مدة تناول إللكمة )حاةل حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة بث

 (.%49,86بـ 

ب مخسة أأحزإب )من أأصل و مثانية أأخرى إمرأأة وإحدة عن لك حزب. وابس تثناء حاةل ( أأية إمرأأة لتناول إللكمة ابمسدا، وإنتََدبَت 72مل تَنتد 

ُ  ىوإحدة تساو  لنيفهيا عدد إلنساء وإلرجال إمل  ابمس نفس إحلزب، مل يمت تسجيل أأية حاةل فاق فهيا عدد إلنساء عدد إلرجال. تدّخ 

ذإ اكن  تعيينه لناطقة ب  يَُفّس  موعة إلأوىل قد حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر لنس بة تناول إللكمة من طرف إلنساء دإخل أأحزإب إجمل تصّدروإ 

ن إرتفاع نس بة تنا ل إللكمة و رمسية ابمسه وكذإ حبصوهل عىل اثين أأعىل مدة تناول لللكمة، وإليت تكررت إس تضافهتا يف برإمج إلفرتة الانتخابية، فا 

س تقالل  حصل علهيا لك حزب، حفزب الامن طرف نساء بعض إلأحزإب إلس ياس ية ليس ابلرضورة مرتبط ابرتفاع مدة تناول إللكمة إليت

ن طرف ممثال إذلي حصل عىل اثين أأعىل مدة تناول إللكمة إحتل إملرتبة إلرإبعة من بني أأحزإب إجملموعة إلأوىل فامي يتعلق بنس بة تناول إللكمة 

ثالثة من ناول إللكمة إحتل إملرتبة إل نساء حزب الاس تقالل، وأأن حزب إلأصاةل وإملعارصة إذلي حصل عىل إملرتبة إخلامسة يف مجموع مدة ت 

 نس بة تناول إللكمة من طرف نسائه.حيث 



27 
 

 نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلأوىل: 6إجلدول رمق 

 أأحزإب إجملموعة إلأوىل

مدة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلنساء

إلشخصيات عدد 

 من إلنساء

مدة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلرجال

عدد 

إلشخصيات 

 من إلرجال

مجموع مدد 

 تناول إللكمة

نس بة تناول 

إللكمة من طرف 

 إلنساء

 %31,25 13:32:09 26 09:18:23 7 04:13:46 حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %28,85 12:58:47 25 09:14:08 9 03:44:39 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %23,69 11:30:41 24 08:47:02 11 02:43:39 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %19,45 13:20:31 25 10:44:47 12 02:35:44 حزب الاس تقالل

 %16,63 12:06:19 34 10:05:31 6 02:00:48 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %16,07 11:22:28 27 09:32:46 10 01:49:42 حزب إحلركة إلشعبية

 %22,90 74:50:55 161 57:42:37 55 17:08:18 إجملموع

نسب مدة تناول إللكمة إليت حصلت علهيا نساء أأحزإب إجملموعة إلثانية أأن وجود إمرأأة عىل رأأس إحلزب عامل مسامه يف إرتفاع نس بة  وتُؤكّ د 

مقتناول إللكمة من طرف إلنساء، حيث حصل إحلزب الاشرتإيك إملوحد عىل أأعىل نس بة ملدة تناول إللكمة، بي ام إحتل حزب إلت  ،والاشرتإكية دَّ

إملغريب  إملعطيات أأيضا أأن حزب إخلرض سّجل. وت إملدإخالت إلنسائيةإملرتبة إخلامسة من حيث نس بة  ،ق أأعىل مدة لتناول إللكمةإذلي حق

 ُ ن اكن حقق إملساوإة من حيث عدد إمل لنيوإ  ل أأن نس بة تناول إللكمة تدّخ  انث مقابل مثانية ذكور( يف برإمج إلفرتة الانتخابية إ  من  ابمسه )مثانية إ 

 ابملائة.  76ف إلنساء بلغت طر 
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 نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلثانية: 7إجلدول رمق 

 أأحزإب إجملموعة إلثانية

مدة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلنساء

عدد 

إلشخصيات من 

 إلنساء

مدة تناول 

إللكمة من 

 إلرجالطرف 

عدد 

إلشخصيات من 

 إلرجال

مجموع مدد تناول 

 إللكمة

نس بة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلنساء

 %42,06 05:51:36 14 03:23:44 5 02:27:52 إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %38,68 04:39:16 8 02:51:15 8 01:48:01 حزب إخلرض إملغريب

 %38,59 01:30:21 1 00:55:29 1 00:34:52 حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %24,94 04:18:08 10 03:13:46 4 01:04:22 حزب إلأمل

محزب إلت  %16,91 09:49:57 14 08:10:13 8 01:39:44 والاشرتإكية قدَّ

 %11,66 07:10:37 11 06:20:24 4 00:50:13 حزب الاحتاد إدلس توري

 %10,33 04:12:24 11 03:46:19 2 00:26:05 حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %7,32 04:00:17 8 03:42:42 2 00:17:35 حزب إل صالح وإلتمنية

 %4,86 05:05:21 8 04:50:30 2 00:14:51 حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %20,14 46:37:57 85 37:14:22 36 09:23:35 إجملموع

إملس تدإمة  أأنه ابس تثناء حزب إلبيئة وإلتمنية ُيالحظف أأما عىل مس توى نس بة تناول إللكمة من طرف إلنساء دإخل أأحزإب إجملموعة إلثالثة، 

ن ابيق أأحزإب إجملموعة إلثالثة إملكونة من  حزاب، اكنت نس بة إلتأأنيث هبا  28إذلي حقق إملساوإة من حيث مدة تناول إللكمة بني إجلنسني، فا 

ما غائبة أأو ضعيفة، وذكل بسبب عدم إنتدإب مخسة أأحزإب مهنا لأي خشصية نسائية لت  تفت ناول إللكمة ابمسدا، وس بعة أأحزإب أأخرى إك إ 

 ابنتدإب خشصية نسائية وإحدة.
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 نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلثالثة: 8إجلدول رمق 

 أأحزإب إجملموعة إلثالثة
مدة تناول إللكمة 

 من طرف إلنساء

عدد 

إلشخصيات من 

 إلنساء

مدة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلرجال

عدد 

إلشخصيات من 

 إلرجال

مجموع مدد 

 تناول إللكمة

نس بة تناول 

إللكمة من 

 طرف إلنساء

 %49,86 03:09:57 6 01:35:15 5 01:34:42 حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %26,78 02:16:24 7 01:39:52 3 00:36:32 حزب إلوسط الاجامتعي

 %22,29 01:15:49 7 00:58:55 1 00:16:54 حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %16,85 03:27:59 9 02:52:56 4 00:35:03 حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %15,71 02:45:10 12 02:19:13 1 00:25:57 حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %11,67 01:56:55 4 01:43:16 1 00:13:39 إحلزب إملغريب إحلر

 %11,23 02:29:44 8 02:12:55 2 00:16:49 إلعملحزب 

 %8,42 02:26:51 14 02:14:29 1 00:12:22 حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %7,23 02:32:08 8 02:21:08 1 00:11:00 حزب إلهنضة

 %6,41 01:34:20 4 01:28:17 1 00:06:03 حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,34 03:42:25 14 03:41:40 1 00:00:45 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %0,00 01:18:31 5 01:18:31 0 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 01:52:21 6 01:52:21 0 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,00 02:41:18 6 02:41:18 0 - إل نصافحزب 

 %0,00 02:01:22 7 02:01:22 0 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 03:21:38 13 03:21:38 0 - إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيكحزب 

 %11,56 38:52:52 130 34:23:06 21 04:29:46 إجملموع

يتختتلف نس بة حضور إلنساء من خدمة لأخرى حبسب تباين مجموع إلشخصيات إليت  ة أأن ترتفع يف لدا إللكمة، حيث ميكن لدذه إلنس ب ُأعط 

ذإعة "رإديو دوزمي"، إليت تناولت فهيا إللكمة أأربع نساء بنس بة  عطاء إللكمة لعدد حمدود من إلشخصيات، كام هو إلشأأن ابلنس بة ل  حاةل إ 

ّ  يُ حيث ، 24من مجموع عدد إلشخصيات إلـ  28,57%  .4:00:38بالغة من مجموع مدة تناول إللكمة إل  %30,07لن مث

خشصية(، قد حققت أأعىل نس بة حضور  227، إليت أأعطت إللكمة لأكرب عدد من إلشخصيات إحلزبية )إلأمازيغيّةوميكن إعتبار أأن إل ذإعة 

عطاهئا إللكمة لـ  ذإعة رإديو بلوس فاس %26,59و %27,43إمرأأة، أأي بنس بة  72للنساء، اب   عىل مس توى مدة تناول إللكمة. كام لوحظ أأن إ 

 .1:49:42( مع إلعمل أأن مجموع مدد تناول إللكمة هبا مل يتجاوز %53,24إللكمة لفائدة إلنساء بأأكرث من إلنصف )أأعطيت فهيا 
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 عىل مس توى تناول إللكمة من طرف خشصيات نسائية من خارج إلأحزإب إلس ياس ية -

عطاء ات إلسمعية إلبرصية تبادر إخلدمعادة ما  ىل إ  ىل توجيه إدلعوة أأو إ   جانب إللكمة ملتدخالت ومتدخلني يمت إختيارمه لتسليط إلضوء عىلإ 

ومتتكل  ،من جوإنب الانتخاابت يف عالقة بتخصص هذه إلشخصيات وكفاءإهتا، أأو لوجود عالقة مع زإوية إملعاجلة إلتحريرية إليت تقرتهحا إخلدمة

 إخلدمات اكمل إحلرية يف إختيار هذه إلشخصيات.

حصاء قد و    إلشخصيات، شلكت خدمة 77لـ  برإمج إلفرتة الانتخابيةخشصية من خارج إلأحزإب إلس ياس ية تناولت إللكمة مضن  72.مت إ 

 .%16,23أأي بنس بة  إمرأأة 68إلنسائية مهنا 

 نس بة حضور إلشخصيات إلنسائية غري إحلزبية : 9إجلدول رمق 

إلشخصيات من عدد  إحلزبيةإنامتءإت إلشخصيات غري 

 إلنساء

عدد الاس تضافات من  ءإلنسانس بة 

 إلرجال

 موعإجمل

 04 .8 %12,16 21 إملؤسسات وإل دإرإت إلعمومية

 074 021 %10,68 .0 إخلربإء وإلباحثون وإجلامعيون

 24 22 %28,57 24 إلصحافيون

 47 76 %11,63 .2 إلفاعلون إملدنيون وإلنقابيون

 .28 200 %26,06 47 إمجلعويونإلفاعلون 

 72. 444 %16,23 68 إجملموع

 

ىل مخس فئات، ما بني ممثيل إملؤسسات إل دإرية ومسؤويل إلوزإرإت وإل دإرإت إلعمومية، وخربإء  وتوزعت إنامتءإت إلشخصيات غري إحلزبية إ 

مجعيات لفاعالت يف إوابحثني وأأساتذة جامعيني، وحصافيني وفاعلني مجعويني، وهمنيني سوإء من أأرابب إلعمل أأو إلأجرإء، وقد اكنت إلنساء 

ن خبريإت أأو ابحثات إلاليئ تناولن إللكمة ابعتبارهنساء إل ، تلهيا نصف عدد إملتدخالتبنس بة  إلتصنيف إأأكرث حضورإ دإخل هذمتع إملدين إجمل 

دإرإت إلعمومية بنس بيف حني مل تتجاوز نس بة إلنساء إملنتس بات ل، من إملتدخالت %25أأو أأس تاذإت جامعيات بنس بة  ة لمؤسسات وإل 

 إلنس بة تقريبا تقامسهتا نساء يش تغلن يف إملدن إحلرة وإملقاوةل أأو كأجريإت أأم يف جمال إلصحافة.ونفس  .10%
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 يف برإمج إلفرتة الانتخابيةئية من خارج إلأحزإب إلس ياس ية إلنسا إلشخصيات نس بة حضور: 9إملبيان رمق 
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 خشصيات نسائية بصفهتن موإطناتعىل مس توى تناول إللكمة من طرف  -

طار برإمج إلفرتة الانتخابية إس تحرضت وهجات نظر إملوإط  ومضامني أأنتجت إلعديد من إخلدمات إلسمعية إلبرصية موإد عالمية تندرج يف إ  نات إ 

رحشني وإلأحزإب إلس ياس ية هتم من إملوإملوإطنني، إذلين تناولوإ إللكمة بدون صفة أأاكدميية أأو تنظميية أأو همنية، تتعلق أأساسا ابس تقصاء إنتظارإ

م حول إلعالقة ني، وكذإ نقل تساؤلهتم وإس تفسارإهتومن إملسلسل الانتخايب بشلك عام، وعرض وهجات نظرمه يف إلفعل وإلسلوك الانتخابيّ 

 بني الانتخاابت وحياهتم إليومية...

حصاء مجيع إملوإطنني إذلين  يتويف هذ إل طار مت إ  مهنم  2172هلم إللكمة هبذه إلصفة مضن برإمج إلفرتة الانتخابية وإذلين بلغ عددمه  ُأعط 

 .%20من إل انث، أأي بنس بة تأأنيث بلغت  460من إذلكور و 2812

 نس بة حضور إلنساء إملوإطنات يف برإمج إلفرتة الانتخابية: 10إملبيان رمق 

 

درإج إلقضااي إملرتبطة هبممشاركة إملغاربة    إملقميني يف إخلارج وإ 

قامة إملوإطنات وإملوإطنون إملغاربة خارج أأرض إلوطن، ل ينبغي أأن حتول دون مشاركهتم يف إملشدد إلسمعي إلبرصي، لدذإ أأوىص إجمللس  إ 

إلبرصية عىل مشاركة إملغاربة إملقميني ابخلارج يف ( أأن حتر، إخلدمات إلسمعية 70-02من إلقرإر  28إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي )إملادة 

تعمل عىل  نبرإمج إلفرتة الانتخابية، وأألَّ تقترص إملشاركة عىل تناول إللكمة وإلتعبري عن إلرأأي وإملسامهة يف برإمج إلنقاش إلعمويم فقط، بل أأ 

 ابلنتخاابت. طرح قضااي هذه إلفئة من إلشعب إملغريب وإنشغالهتا مضن إلربإمج إليت تُعَن
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ّ مضموان مت  44وقد مت رصد  ما شاركت فيه خشصيات من إملغاربة إملقميني ابخلارج أأو تناول قضية من  27ه من طرف بث ذإعية، إ  خدمة تلفزية وإ 

. مع إل شارة 0202ابملائة من مجموع عدد إملضامني إليت تطرقت لنتخاابت  1,46قضاايمه أأو ابملشاركة وإلتناول معا، وهذإ إلعدد ل ميثل سوى 

ىل أأن عدد إملضامني إليت عرفت مشاركة خشصيات  مإ  مضموان لقضية  76مضموان. بي ام مت ختصيص  04ت بصفهتا من إملغاربة إملقميني ابخلارج قدَّ

ذإ إحلق، مع تقدمي ملشاركة إلس ياس ية وإحللول إليت إقرتهحا إملرشع إملغريب ملامرسة همن قضااي إملغاربة إملقميني ابخلارج، تتعلق أأساسا حبقدم يف إ

 شدادإت تؤكد ذكل.

 إ رشإك إملغاربة إملقميني ابخلارج يف برإمج إلفرتة الانتخابية وتناول قضاايمه: 2إخلطاطة رمق 

 

ُ كام أأسفرت إملعاينة عن ورود إنشغالت  لنيهذه إلفئة من إلشعب إملغريب عىل لسان إلعديد من إمل س ياس ية سوإء من جانب إلأحزإب إل  تدّخ 

طار إلتعريف بربإجمدا الانتخابية، أأو غريمه من إلشخصيات إليت تناولت إللكمة بصفاهتا إلعلمية وإملدنية وإليت أأاثرت أأس لةل تتعلق لس ياسات اب يف إ 

مرة يف إخلدمات إل ذإعية،  02مرة، مهنا  76ني ابخلارج وحىت دإخل أأرض إلوطن. وقد تردد هذإ إملوضوع بـ إلعمومية إملوهجة للمغاربة إملقمي

 مرة يف إخلدمات إلتلفزية. 20و

حصاء  إس تضافة لفائدة خشصيات مغربية مقمية خارج أأرض إلوطن، خاصة  27وعىل مس توى إملشاركة يف برإمج إلفرتة الانتخابية، فقد مت إ 

 إس تضافات(. 6إس تضافة(، ويف إخلدمات إخلاصة ) .2 إجملمتع إملدين، تناولت إللكمة يف إخلدمات إلعمومية )إلفاعةل يف

  

44

مضموان هيم إملغاربة

إملقميني ابخلارج

13

ة مضمون هيم مغارب
وى إلعامل عىل مس ت

إلنرشإت

38

مضمون تناول 
قضية من قضااي

مغاربة إلعامل

25

ة مضموان هيم مغارب
ى إلعامل عىل مس تو 

إلربإمج إحلوإرية

24

يه مضموان شاركت ف 
بة خشصيات من مغار 

إلعامل
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 توزيع عدد إملضامني يف برإمج إلفرتة الانتخابية ذإت إلصةل ابملغاربة إملقميني ابخلارج : 10إجلدول رمق 

 إخلدمات
 تناولت قضااي إملغاربة إملقمينيعدد إملضامني إليت 

 ابخلارج

عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون 

ة لقعإملضامني مجموع إمل ابخلارج

 ارج ابملغاربة إملقميني ابخل
 يف إلنرشإت يف إلربإمج إحلوإرية يف إلنرشإت يف إلربإمج إحلوإرية

 13 7 - 13 - إلقناة إلأوىل

 8 - - 5 3 إل ذإعة إلوطنية

 7 1 6 - 1 ميد رإديو

إلأمازيغيّةإل ذإعة   2 1 - 1 3 

ذإعة إلرابط إدلولية  2 2 - 2 - إ 

 2 - 2 - 2 إل ذإعة إجلدوية لتطوإن

 2 1 - 2 - إلقناة إلثانية

 2 1 - 2 - قناة متازيغت

 2 - - - 2 لوكس رإديو

ف إ م ذإعة اكزإ إ   1 - 1 - 1 إ 

 1 - - - 1 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 1 - 1 - 1 رإديو بلوس مرإكش

  - 1 - - رإديو دوزمي

 44 13 11 25 13 إجملموع

 

  تناول قضااي إلش باب ومشاركهتم يف برإمج إلفرتة الانتخابية 

"مشاركة إلش باب  ضامن إليت تنص عىل 70-02من إلقرإر  20تتبعت إلديأأة إلعليا مدى جتاوب خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي مع إملادة 

ىل  يف طرح ومناقشة قضااي إلشأأن إلعمويم ذإت إلصةل ابلنتخاابت"، حيث خلصت نتاجئ معاينة إملضامني إليت تناولت موإضيع الانتخاابت إ 

حصاء  وم هبا هذه قمضموان يتطرق ملاكنة إلش باب كفئة حيوية فاعةل ومعنية ابلخنرإط يف تدبري إلشأأن إلعام، وإلأدوإر إليت ميكن أأن ت 412إ 

تظارإهتا يف ن إلفئة إحليوية لتوس يع قاعدة إملشاركة إل جيابية والاخنرإط يف إلعمل إلس يايس وإلفعل إلعمويم، وُمس هتَدفة بربإمج ومقرتحات تُلّّب  إ

 ابملائة. 28جمالت خمتلفة، وهو ما شلك نس بة تناول بلغت 

حصاء ما ل يقل عن   يتوان مضم 781كام أأسفرت معلية إلرصد عن إ  َتإللكمة للش باب، أأي أأن مشاركة إلش باب  افهي ُأعط  ابملائة  02 شلكَّ

. ةمن إملضامني إليت شارك فهيا متدخلون لتناول قضااي إلشأأن إلعام وما يتعلق هبا من رهاانت س ياس ية وإقتصادية وإجامتعية وثقافية ورايضي
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رشإك إلش باب يف برإمج إلفرت  باب إقترص ة الانتخابية، أأخذإ بعني الاعتبار أأن معيار إلتصنيف مضن فئة إلش  وتعترب هذه إلنس بة حدإ أأدىن من إ 

يمعىل قرينة إلترصحي من طرف م ةل إلربإمج بكون إلشخصية قدَّ مت إعامتد تندرج مضن فئة إلش باب، ويف حاةل عدم إلترصحي بذكل، ي إملُتَدّخ 

مإلصفة إليت  للضيف حسب  إلسن إلتقريّب س ياس ية أأو من فئة إلطلبة، أأو من خاللإملنمتية لش بيبات إلأحزإب إل  ت هبا إلشخصياتقدَّ

 ابلنس بة للربإمج إلتلفزية.صورته ومالحمه 

رشإك إلش باب يف برإمج إلفرتة الانتخابيةإإملضامني  :0إخلطاطة رمق   ملتعلقة اب 

  

رشإك إلش باب تصّدر مضموان، بي ام  .6يت يف، إحلالت إملرصودة إملرتبطة بتناول قضااي إلش باب بـ  2ت قناة ميديتصّدر و  ت قناة إلأوىل حالت إ 

رشإاك للش باب ) ىل أأن إخلدمات إلتلفزية أأكرث إ  مضمون يف ست خدمات تلفزية(  228يف تناول ومناقشة قضااي إلشأأن إلعام. كام تشري إلنتاجئ إ 

ذإعية )مقارن ذإعية( .0مضمون يف  12ة مع إخلدمات إل   .خدمة إ 

491

مضموان تناول موإضيع 
متعلقة ابلش باب

250

من إملضامني تتعلق 
وإريةابلش باب يف إلربإمج إحل

369

من إملضامني شارك فهيا 
ش باب

241

من إملضامني تتعلق 
ابلش باب مضن إلنرشإت 

إل خبارية
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كةعدد إملضامني إملتعلقة ابلش باب يف برإمج إلفرتة الانتخابية موضوعا ومشار : 11إجلدول رمق  
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ىل برإمج إلفرتة الانتخابيةولوج إلأشخا، يف   عاقة إ   وضعية إ 

ىل برإمج إخلدمات إلسمعية إلبرصية للفرتة الانتخابية حبسب إملادة  عاقة إ   70-02من إلقرإر  26يقتيض ضامن ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

ىل لغة إل شار  درإج إلقضااي إملرتبطة هبم مضن برإمج إلنقاش إلعمويم"، وبشلك خا، "توفري إلرتمجة إ  سفل إلشاشة أأو أأي ة أأو إلكتابة أأ "إ 

 وس يةل أأخرى" يف برإمج إخلدمات إلتلفزة.

ّ خدمة مسعية برصية  00إلتقرير أأن  جّسلوقد  قضااي متعلقة ابلأشخا، يف  تمضموان تناول 222ت عىل إلأقل مضموان وإحدإ من أأصل بث

عاقة مضن برإمج إلفرتة الانتخابية، وماكنة هذه إلفئة يف إلس ياسات إلعمومية ومدى إس هتدإفدا مبقرتحات وحلول يف إلربإمج  وضعية إ 

ّ ل  غري أأن هذه إملضامني لالانتخابية للأحزإب إلس ياس ية.  ابملائة من إلعرض إملضاميين إملرصود ملوإكبة إلفرتة الانتخابية  .7.0سوى تَُمث

ّ مضموان(  82إملتعلق هبذه إلفئة إجملمتعية ) مضموان. أأكرث من نصف عدد إملضامني 7228وإلبالغ  ذإعة بث ته إخلدمات إلعمومية، كام سامهت إ 

عاقة رإديو بلوس أأاكدير لوحدها يف إلتطرق لقضااي إلأشخا، يف وضعية  مضموان. .2مضن  إ 

رشإك خشصيات من هذه إلفئة يف إلربإمج إملعنية ابلفرتة الانتخابية، فقد  عطاءوعىل مس توى إ  مة لشخصيات يف وضعية إللك مت تسجيل إ 

عاقة حبسب ما مت إلترصحي به من طرف م يمإ   02مضموان يف برإمج إخلدمات إلعمومية وإخلاصة، مهنا  72 ومنشطي إلربإمج، يف حدود قدَّ

ذإعية، علام أأنه مت الاستناد يف إعتبار إ 22متت عىل مس توى برإمج إخلدمات إلتلفزية يف مقابل  ية لشخص إس تضافات يف إخلدمات إل 

ةل عاقة عىل إل شارإت إليت يديل هبا م إملُتَدّخ  ممن ذوي إ   و إلربإمج أأثناء تعريف ضيوفدم.قدَّ

عاقة تناول: 7إخلطاطة رمق  رشإاك إملضامني إملتعلقة ابلأشخا، يف وضعية إ   وإ 

 

حصاء  ىل إملضامني إملتعلقة ابلنتخاابت، فقد مت إ  عاقة من إلولوج إ  ىل لغة  204وخبصو، متكني إلأشخا، يف وضعية إ  مضموان مرتجام إ 

ّ إل شارة مت  مضموان إس تعملت فيه لغة إل شارة،  202 بثّ ه يف إخلدمات إلتلفزية، وخاصة من طرف قناة إلأوىل إليت سامهت لوحدها يف بث

ىل أأن إملضامني إخلاصة هبذإ إملوضوع وإليت متكام جتدر إل ش  وىل.يف إخلدمات إلتلفزية إلأخرى يه موإد منقوةل عن إلقناة إلأ ا بثّ  ارة إ 

31عىل إلأقل 

عاقة إس تضافة لشخصيات يف وضعية إ 

101

عاقة مضموان تناول قضااي أأشخا، يف وضعية إ 

170

مضموان يف قناة إلأوىل إس تعمل لغة إل شارة

174

مضموان إس تعملت فيه لغة إل شارة يف إخلدمات إلتلفزية

عاقة إلأشخا، يف وضعية إ 
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عاقة كقضية وكفئة جممتعية: 12إجلدول رمق   عدد إملضامني إليت مهت إلأشخا، يف وضعية إ 

 
مضامني تناولت قضااي إلأشخا، 

عاقة يف  وضعية إ 
عاقة  إس تعامل لغة إل شارة مشاركة أأشخا، يف وضعية إ 

 إخلدمات
إلربإمج 

 إحلوإرية
 إلنرشإت

مجموع 

 إملضامني

إلربإمج 

 إحلوإرية
 إلنرشإت

مجموع 

 الاس تضافات

إلربإمج 

 إحلوإرية
 إلنرشإت

مجموع 

 إملضامني

 170 170 - 3 3 - 11 11 - إلقناة إلأوىل

 1 - 1 13 13 - 14 13 1 يت. يف. 2قناة ميدي 

 1 1  3 2 1 6 3 3 إلقناة إلثانية

 - - - 2 2 - 4 3 1 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 - - - - - - 15 2 13 رإديو بلوس أأاكدير

 - - - - - - 8 4 4 إل ذإعة إلوطنية

 - - - - - - 7 6 1 إل ذإعة إجلدوية لأاكدير

 - - - 2 2 - 4 3 1 قناة متازيغت

 - - - 2 - 2 6 1 5 اءإلبيض رإديو بلوس إدلإر

ذإعة أأطلنتيك  - - - - - - 5 4 1 إ 

ذإعة شدى إ ف إ م  - - - - - - 4 1 3 إ 

 - - - - - - 3 - 3 رإديو بلوس مرإكش

 - - - - - - 3 - 3 رإديو دوزمي

ذإعة إلرابط إدلولية  - - - - - - 2 2 - إ 

ف إ م ذإعة اكزإ إ   - - - 1 - 1 2 - 2 إ 

 - - - - - - 2 2 - لطنجةإل ذإعة إجلدوية 

ذإعة أأصوإت     4 3 1 1 1 - إ 

 - - - - - - 1 1 - إل ذإعة إجلدوية ملكناس

 - - - - - - 1 - 1 رإديو بلوس فاس

 - - - - - - 1 1 - لوكس رإديو

 - - - 1 - 1 1 - 1 ميد رإديو

 2 2 - - - - - - - قناة إلعيون إجلدوية

 174 173 1 31 25 6 101 58 43 إجملموع
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 الالزتإم بأأخالقيات إملدنة 

إبط و أأظدر إلتتبع إليويم خملتلف مضامني برإمج إلفرتة الانتخابية إلعمومية مهنا وإخلاصة، حر، إخلدمات إلسمعية إلبرصية عىل الالزتإم ابلض

ّ ، حيث مل يمت تسجيل ممارسات ميكن أأن تشلك مسا 70-02وإلقوإعد إليت وضعدا إلقرإر  س تور، أأو يف إدل ةإململكة كام يه حمددوإبت بث

 ُ لنيمسا ابلكرإمة إل نسانية وابحرتإم إلغري. كام أأن إخلطاب إلصادر عن إلفاعلني إحلزبيني أأو ابيق إمل ود إلتنافس الانتخايب ظل يف حد تدّخ 

 وإلتعبري عن إلرأأي. إلنََّظرإملوضوعي وإلزتم بتقدمي وهجات 

 إلرأأي إلعام إلتقرير، حر، إخلدمات إلسمعية إلبرصية عىل متكني جّسلختيارإت إلتحريرية للمتعددين، عن أأس لةل إجلودة والا إلنََّظروبغض 

فادإت(  بثّ من إخلرب إلصحيح، و  عالن عن مصادرها )بالغات حصفية، تقارير، إ  أأخبار موثوقة وغري مشكوك يف مصدإقيهتا، من خالل إل 

 ر.وتدعميدا بترصحيات لشخصيات معنية هبذه إلأخبا

 ،وكشفت إملعاينة أأنه يف جل إلربإمج إليت تناولت موإضيع الانتخاابت، مت تكذيب خربين زإئفني مت تروجيدام عرب منصات إلتوإصل الاجامتعي

م يف  ف إ  ذإعة شدى إ  ذإعة أأصوإت وإ  قلمي اتوانت بسبب إلتنافس الانتخايب وهو ما أأكدت لك من إ  يتعلق إلأول بقتل رئيس جامعة اب 

عدم حصته، وإخلرب إلثاين هيم تروجي صورة لوثيقة عىل أأهنا تسيب لورقة إلتصويت إلفريدة إليت  0202غشت  72ة ليوم أأكرث من نرش 

 زيف هذإ إخلرب وعدم حصته. 04، حيث أأكدت إلقناة إلثانية يف نرشهتا إل خبارية إملسائية ليوم 0202ش تنرب  6 يوم يف إس تحقاقات عمتدُ س تُ 
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نصافإإحملور إلثالث: ولوج إلأحزإب إلس ياس ية خلدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي وتفعيل قاعدة   ل 

ُ  70-02وفر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي من خالل إلقرإر  طارإ مرجعيا لتدبري إلولوج إمل فإ  للأحزإب إلس ياس ية، خالل إلفرتة  نص 

د  الانتخابية، من طرف إخلدمات إلسمعية إلبرصية، سوإء اكنت ذإت تغطية وطنية أأو م  صص ة إجلدات، مدعَّام بتعاريف وإحضة وحتعدُّ

  .مة، لتسديل همام إل عالم إلسمعي إلبرصي يف أأدإء دوره يف ظروف مشجعة وحمفزة وضامنة لالس تقاللية إلتحريريةقَّ رَ مُ 

هموبعد إملسح إلشامل مجليع إلربإمج إليت  ة ا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي، إلعموميون، وإخلوإ،، مببادرة مهنم خالل إلفرتة إملمتدقدَّ

ىل  22/26/0202من  ُ 20/21/0202إ  ل، 0202ش تنرب  26دة لنتخاابت دّ مَ ، هبدف إل سدام يف تنش يط إلفرتة الانتخابية إمل أأن  يُسّج 

حزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت، عرب تقدمي مرحشني يغطون خمتلف إدلوإئر وإللوإحئ الانتخابية إلترشيعية و/أأو إجلدوية مجيع إلأ 

جامل، من مدد   مع تسجيل تفاواتت حسب لك خدمة كام تفيد ذكل إملعطيات إلتفصيلية إلوإردة أأدانه. بثّ و/أأو إحمللية، قد إس تفادت، إ 

 إحلزيب مضن إلعرض إلسمعي إلبرصي إخلا، ابلنتخاابتحضور إخلطاب  

ذإعية وتلفزية سامهت يف تنش يط إلفرتة الانتخابية، 77أأدرجت عرشون خدمة مسعية برصية، من أأصل  ئدة إلأحزإب لفا بثّ مدد  خدمة إ 

 تإلعام إخملصص لتغطية الانتخاابإلعرض إلسمعي إلبرصي ة من ابملائ 48نس بة  إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية بثّ إلس ياس ية. وبلغت مدد إل 

 يف إلقطاعني معا.

ىل  ىل ترتفع ابملائة، و  40تنخفض هذه إلنس بة يف إخلدمات إلعمومية إ    خّصصت أأن إخلدمات إليت ياُلحظابملائة يف إخلدمات إخلاصة، و  7.إ 

يتفهيا حضور أأقل للخطاب إحلزيب، حيث  لجُسّ  أأكرب لتناول الانتخاابت  حزيإً زمنياً  ن خارج إلأحزإب إللكمة بشلك كبري للضيوف م ُأعط 

 إلس ياس ية كخربإء وحمللني قارين يف بعض إخلدمات وإلربإمج.

لأحزإب ل بثّ ابملائة من إملضامني إملرتبطة ابلنتخاابت لتقدمي مدد  06يت يف  2قناة ميديخّصصت   فعىل مس توى إخلدمات إلعمومية،

ذإعة ذإعة  بثّ ابملائة، يف حني إرتفعت نس بة مدد إل  .0إلوطنية بـ  إلس ياس ية، ونفس إملالحظة تسي عىل إل  إخلاصة ابلأحزإب يف إل 

ىل  إلأمازيغيّة ىل  00إ   ابملائة. 6.ابملائة، ويف قناة إلأوىل إ 
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 برإمج إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إلعمومية بثّ لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية مقابل مجموع مدة  بثّ مدد إل : 11إملبيان رمق 

 

ذإعة ميد رإديو  ُ أأما يف إخلدمات إخلاصة، وابس تثناء إ  للخدمات إخلاصة من حيث إحلجم إلزمين إخملصص لتناول الانتخاابت،  ةتصّدر إمل

ن أأغلب إخلدمات  02لفائدة إلأحزإب نس بة  بثّ وإليت مل تتجاوز فهيا مدد إل  ذإعة أأطلنتيك إليت حققت نفس إلنس بة، فا  ابملائة، وكذإ إ 

ذ وصلت هذه إلنس بةخّصصت   إخلاصة ابملائة يف  62 ىلإ   عىل إلأقل نصف إحلجم إلزمين لربإجمدا الانتخابية لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية، إ 

ذإعة رإديو بلوس أأاكدير ورإديو بلوس مرإكش، ذإعة أأصوإت. 01و إ   ابملائة يف إ 

 برإمج إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إخلاصة بثّ لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية مقابل مجموع مدة  بثّ مدد إل : 12إملبيان رمق 
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 للأحزإب إلس ياس ية ه  إملعطيات إلعامة للعرض إلسمعي إلبرصي إملوّج   

لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية  بثّ خدمة غطت إلشأأن الانتخايب، يف ختصيص مدد  77إخنرطت عرشون خدمة مسعية برصية من أأصل 

ذإعات( و  27إملشاركة يف الانتخاابت إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية إلعامة، وتتأألف من س بع خدمات معومية )أأربع قنوإت تلفزية وثالث إ 

ىل خدمة خاصة )من مضهنا قناة  يف  706حلقة، مهنا  01.تلفزية وإحدة(. وقد عبأأت ذلكل ش بكة من إلربإمج وصل تعدإد حلقاهتا إ 

 يف إخلدمات إخلاصة. 022إخلدمات إلعمومية و

ىل ختصيص مضامني إنتخابية  بثّ س تفاد من إلتطور إلزمين ملدد إل ويُ  إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية أأن إخلدمات إلعمومية اكنت س باقة إ 

ىل إلتكثيف من برجمهتا هاته مع إنطالق فرتة لفائدة  إلأحزإب إلس ياس ية منذ إنطالق إلفرتة الانتخابية، يف حني جلأأت إخلدمات إخلاصة إ 

 .0202غشت  08إمحلةل الانتخابية يف 

نتخابية )من الالأحزإب إلس ياس ية طيةل إلفرتة لإخلدمات إلعرشون  خّصصهتاويعكس إملبيان أأدانه، إخلا، بتطور الاس تضافات إليت 

ىل  سدام إلقطاعني إلعمويم وإخلا، يف تنش يط هذه إلفرتة.0202ش تنرب  0فاحت غشت إ   (، جحم إ 

 إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية خالل إلفرتة الانتخابية بني إلقطاعني إلعمويم وإخلا، بثّ تطور مدد إل : 13إملبيان رمق 

 

م إليتتشمل هذه إملدد إلزمنية خمتلف إلتغطيات وإحلوإرإت وإملدإخالت وإلترصحيات وإحملتوايت إلسمعية إلبرصية،  هتا إخلدمات إلسمعية قدَّ

عطاء إللكمة ملمثلهيا للرتإفع عن توهجاهتا وبرإجمدا الاإلبرصية مببادرة مهنا، هب نتخابية دف إلتعريف ابلأحزإب إلس ياس ية وبرإجمدا الانتخابية وإ 

كام مت تعديهل  0.-22ن رمق تؤطرها مقتضيات إلقانوطيةل إلفرتة الانتخابية. ول حتتسب مضن هذه إملدد برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية إليت 

 ظر هبذإ إلصدد إحملور إخلامس(.نأأ وتمتميه )

أأول،  بثّ ك  190:56:20ساعة، مهنا  231:02:53إخملصصة لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية من  بثّ وقد تشلك إلغالف إلزمين إل جاميل ملدد إل 

عادة  40:06:33و  .بثّ اك 



 

43 
 

، علام أأن 229:36:01فهيا ما مجموعه  بثّ إليت بلغت مدد إل  0228أأن هذإ إحلجم يفوق بقليل ما مت تسجيهل خالل ترشيعيات  ياُلحظو  

 خدمة. 00يوما نشطهتا  47إمتدت لـ  0228مدة إلفرتة الانتخابية يف إنتخاابت 

 لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية بثّ عدد حلقات برإمج إلفرتة الانتخابية إليت تضمنت مدد : 13إجلدول رمق 

 إجملموع حلقات إلربإمج إحلوإريةعدد  عدد حلقات إلنرشإت 

 706 208 2.0 إلقطاع إلعمويم

 022 202 31 إلقطاع إخلا،

 01. 748 267 إجملموع

يوما( أأن إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلعرشين إملعنية أأسدمت  76عىل إملدى إلزمين للفرتة الانتخابية ) بثّ يفيد توزيع إحلجم إلزمين ملدد إل 

نتاج و  يف إليوم إلوإحد من إحلوإرإت وإلترصحيات وإملعلومات إملمتحورة حول إلأحزإب إلس ياس ية، علام  6:08:26ما يعادل  بثّ يف تقدمي وإ 

 إلسمعي إلبرصي خالل إلفرتإت إلعادية ميثل حوإيل ساعة وإحدة يف إليوم. بثّ أأن إملعدل إليويم للمضمون إحلزيب يف إل 

حزاب( ابس تثناء حزب  72لبرصي مجليع إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت )إلتقرير إستيعاب هذإ إلعرض إلسمعي إ جّسلكام 

ا ومل يغط دوإئر يف خمتلف مس توايت هذه الاس تحقاقات الانتخابية إلترشيعية مهنإذلي مل يقدم مرحشني وإحد )حزب إلقوإت إملوإطنة( 

 . وإجلدوية أأو إمجلاعية

همإمج إلفرتة الانتخابية، يتخشصية حزبية عىل بر  460وتوإترت مدإخالت  مم إلأمني إلعام حلزب إلتقدَّ ، 3:58:36ا مجموعه والاشرتإكية مب قدَّ

. )إنظر لحئة إلشخصيات إحلزبية إلعرش 2:20.:22وعن إلشخصيات إلنسائية إلس يدة مين دلل عن حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر بـ 

 (.7رمق  ة يف إمللحقإلأوإئل إلأكرث تناول لللكمة يف إلربإمج الانتخابي

ىل إلتصال إلسمعي إلبرصي خالل إلفرتة الانتخابية   ولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ 

ساعة لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية طيةل  8:02.:212( خدمة تلفزية معومية وخاصة رصدت ما مجموعه 02تفيد إلنتاجئ إلهنائية أأن عرشين )

 إلفرتة الانتخابية.

لو   إخملصصة لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية يف إخلدمات إلعمومية مقارنة مع إلقطاع إخلا،، حيث بينت إلنتاجئ بثّ إلتقرير إرتفاع مدد إل  يُسّج 

دون إحتساب  بثّ ابملائة من مجموع مدد إل  .. نس بة وهو ما ميثل 105:38:12ما مجموعه  بثّ أأن إخلدمات إلعمومية إلس بع متكنت من 

 . بثّ ساعة مكدد  85:18:08( خدمة خاصة جممتعة 27إل عادإت، بي ام أأفردت ثالث عرشة )

َت طار إلربإمج إحلوإرية من طرف إلقطاعني معا نس بة ا بثّ  إليت مت بثّ مدد إل  شلكَّ  173:08:08وهو ما ميثل  بثّ من مجموع مدد إل  %91يف إ 

إلنرشإت  درجت مضنإليت أُ  بثّ ذكل بطبيعة ونوعية هذإ إلصنف من إلربإمج من حيث مدهتا، كام أأن أأغلب مدد إل  يَُفّس  ، و بثّ ساعة 

 فقط يف إخلدمات إخلاصة. 1:32:32مقابل  16:15:40إل خبارية اكنت من طرف إخلدمات إلعمومية مبا مجموعه 

ن تقيمي مسامهة لك خدمة عىل حدة من حيث إحلجم إلزمين م  ضايه ما، جيعل بعض إخلدمات إخلاصة تُ بثّ ملدد إل  ومع ذكل فا  ته قدَّ

 .خدمات معومية
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 نس بة إ سدام إلقطاعني إلعام وإخلا، يف ولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ ىل إلتصال إلسمعي إلبرصي: 14إملبيان رمق  

 

 

م وعىل مس توى جحم إل سدام إذلي  ذإعية تصّدرإلتقرير  جّسلته لك خدمة، قدَّ من  قناة إلأوىل ابيق خدمات إلقطب إلعمويم إلتلفزية وإل 

م من مجموع ما  %29ساعة، أأي ما يعادل نس بة  72إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية مبدة فاقت  بثّ حيث إحلجم إلزمين ملدد إل  ته إخلدمات قدَّ

ذإعة   %16دقيقة بنس بة  .4ساعة و 20يت يف مبا يقارب  2إلثالثة تأأيت قناة ميدي ، ويف إملرتبةإلأمازيغيّةإلعمومية، تلهيا بفارق ساعتني إل 

سابقة ل علام أأن هذه إخلدمة س بق لدا قبل إلفرتة الانتخابية أأن فتحت نقاشا مع إلأمناء إلعامني للأحزإب إلس ياس ية لتقيمي إلولية إلترشيعية إ

ذإ إلتقرير لأهنا ل تندرج يف نطاق إلفرتة الانتخابية كام حددها إلقرإر ويه مدد غري حمتس بة يف ه 1وإلكشف عن إس تعدإدها لالنتخاابت

02-70 2. 

من مجموع مسامهة  %11 س بةن  أأن إخلدمتني إلتابعتني لصورايد إلقناة إلثانية )إلقناة إلثانية ورإديو دوزمي( مل تتجاوز مسامههتام معا ياُلحظو  

 ت أأقل من عرش ساعات فقط، علام أأهنا قامت،جّسلأأن إل ذإعة إلوطنية  ياُلحظ. كام 11:09:46إلقطب إلعمويم ومبدة إس تقرت يف 

 .3بدورها، بربجمة حوإرإت مع إلأمناء إلعامني للأحزإب إلس ياس ية قبل إنطالق إلفرتة الانتخابية

ىل إلسطر" إذلي ت  جّسلو  ّ إلتقرير، حتويل إلربانمج إحلوإري "نقطة إ  ذإعة إلوطنية مرة يف إلأس بوع بث ىل صيغة متلفزة ملدة ساعة و ه إل  إحدة، إ 

ىل مرتني يف إلأس بوع.  عىل شاشة قناة إلأوىل بنفس إملدة مع رفع وتريته إ 

  

                                                           
حزإب إلس ياس ية مبشاركة حصافيني من منابر يف بث إلربانمج إحلوإري "م 0202يوليوز  8يت يف منذ  2رشعت قناة ميدي  1 قناع" إذلي إس تضافت فيه إلأمناء إلعامون للأ وإهجة لال 

عالمية أأخرى.  إ 

طار إلفرتة إلعادية إليت يؤطرها قرإر إجمللس إ جدير ابذلكر أأن 2  لالتصال إلسمعي إلبرصي عىل لأ مدد إلبث إخلاصة ابلأحزإب إلس ياس ية إليت مت بثا قبل إلفرتة الانتخابية، إحتسبت يف إ 

( بشأأن ضامن إلتعبري إلتعددي لتيارإت إلرأأي وإلفكر يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خارج فرتإت الانتخاابت إلعامة 0226يونيو  20) 2471رمضان  00إملؤرخ يف  02-26رمق 

 والاس تفتاءإت. تصدر بشأأهنا بياانت فصلية عن لك ثالثة أأشدر من إلبث.

 .0202ماي  21ل إلربانمج إحلوإري إلأس بوعي "لقاء مع إلصحافة" إذلي بثت إل ذإعة إلوطنية أأوىل حلقاته يوم وذكل من خال 3
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 إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية خالل إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إلعمومية بثّ مدد إل : 15إملبيان رمق 

 

ذإعة "رإديو بلوس أأاكدير" تصّدر  85:18:08إخملصصة فيه للأحزإب إلس ياس ية ما مجموعه  بثّ مدد إل أأما إلقطاع إخلا، فقد بلغت  هتا إ 

م بـ هذإ إحملتس بة يف  بثّ من مجموع مدد إل  %16بلغت  بثّ إجلدوية بتحقيقدا نس بة  إلتَّغطيةذإت  ف إ  ذإعة اكزإ إ  مث  %14إلقطاع، تلهيا إ 

ذإعة  ثّ ب. ومت تسجيل أأقل مدد %12لوكس رإديو بـ  ذإعة رإديو بلوس فاس وإ  وإملرتإوحة بني ساعتني وثالث ساعات يف لك من، إ 

ذإعة أأطلنتيك حيث إس تقرت نس بة إل  م وإ  ف إ   .%3يف هذه إخلدمات يف  بثّ مدينة إ 

م خبصو، مجموع خدمات لك متعدد عىل حدة أأن رشكة رإديو بلوس سّجةلإمل  تُبنّي  إلنتاجئو   بثّ ، مدد ةلأربعإت، عرب خدماهتا إل ذإعية قدَّ

يف إخلدمات إلتابعة للمتعددين إخلوإ،. كام أأن  بثّ من مدد إل  %38وهو ما ميثل نس بة  ،72:26:78لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية بلغت 

م" وإلتلفزية "شدى تيفي" حققت ما مجموعه  ف إ  ، أأما "رشكة %10بنس بة أأي  8:22.:20رشكة شدى رإديو خبدمتهيا إل ذإعية "شدى إ 

ذإعة وتلفزة" إملالكة  م إ  ف إ  م إ  ذإعية للقرب، فقد إكتفت بتقدمي مدد  لعدةإ  ف لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية عرب خدمة " بثّ خدمات إ  اكزإ إ 

م" فقط.  إ 
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 إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية خالل إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إخلاصة بثّ مدد إل : 16إملبيان رمق 

 

 إل نصافبني إجملموعات إحلزبية إلثالث وفق قاعدة  بثّ توزيع مدد إل  

ف بثّ للك إلأحزإب إملشاركة يف الاس تحقاقات الانتخابية، مدد  70-02يضمن إلقرإر  ة يف برإمج تشاهبنتظمة ورشوط برجمة مُ ة ومُ ُمنص 

ىل ثالث مجموعات )إملادة  ىل مس توى متثيليهتا يف غرفيت إلربملان. وعىل هذإ إلأساس مت تصنيف إلأحزإب إ  إلفرتة الانتخابية، إستنادإ إ 

إلعارشة(، تتكّون إلأوىل من إلأحزإب إليت تتوفر عىل فريق خا، هبا بأأحد جمليس إلربملان، أأو تتوفر عىل عدد من إلأعضاء ل يقل عن 

ىل إجملموعة إلأوىل، يفإلعدد إملط  لوب لتكوين فريق برملاين دإخل إجمللس إملعين، وتتكون إلثانية من إلأحزإب إملمثةل يف إلربملان ول تنمتي إ 

 حني تتأألف إجملموعة إلثالثة من إلأحزإب غري إملمثةل يف إلربملان.

 بثّ ملدد إل  سدا تقوم لك خدمة بتوزيع إحلجم إلزمين إل جاميلوتبعا لدذإ إلتصنيف، حدد إلقرإر، نس بة مرجعية للك مجموعة، وإليت عىل أأسا

هميف برإمج إلفرتة الانتخابية إليت تُ  قرإر نس بة قدَّ للمجموعة  %02للمجموعة إلثانية، و %72للمجموعة إلأوىل، و %2.ا، من خالل إ 

ََّساويإلثالثة، عىل أأن يمت توزيع لك نس بة اب  بني إلأحزإب إملكونة للك مجموعة. لت
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 بثّ حصص إجملموعات إلثالث من إجملموع إلعام ملدد إل  -

(، %72و %2.عىل إجملموعات إلثالث حصول إجملموعتني إلأوىل وإلثانية عىل أأقل من إلنسب إخملصص هلام ) بثّ أأفرز توزيع مجموع مدد إل 

 إملنصو، علهيا يف إلقرإر. %02عوض  %04.24ت نس بة حضور بلغت جّسلوهو ما إس تفادت منه أأحزإب إجملموعة إلثالثة إليت 

ضافية بلغت  بثّ وبذكل تكون إلأحزإب إملنمتية للمجموعة إلثالثة قد إس تفادت من مدد  يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية،  7:42:55إ 

 (.2:02:48( وإجملموعة إلثانية )5:40:07شلك هذه إملدة إخلصا، إلزمين إذلي ينقص إجملموعة إلأوىل )وتُ 

 إخلدمات إلسمعية إلبرصية لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية بثّ نس بة حضور إجملموعات إحلزبية إلثالث من مجموع مدد : 17إملبيان رمق 

 

 يف لك خدمة بثّ حصص إجملموعات إلثالث من مدد إل  -

 بثّ مدد ّصصت  خ بني إجملموعات إلثالث عىل مس توى لك خدمة من إخلدمات إليت بثّ تبني نتاجئ توزيع إحلجم إلزمين إل جاميل ملدد إل 

تالف فامي بيهنا مع إخ  إخلدمات نت حاةرة يف لكاكإلثالث  إحلزبية إجملموعاتلفائدة إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت أأن 

 .بثّ وكذإ إحلجم إل جاميل ملدد إل  بثّ خبصو، عدد إلأحزإب إملس تفيدة من إل 

نصاف كام يه منصو، علهيا  بثّ ومن خالل توزيع مدد إل  إحملتس بة عىل صعيد لك خدمة بني إجملموعات إلثالث وفق إلنسب إملرجعية لال 

لهيا ابخلطوط إملتقطعة إمحلرإء يف إملبيان  70-02يف إملادة إلعارشة من إلقرإر  (، يتضح أأن ثالث خدمات معومية "ميدي 26رمق )إملشار إ 

ذإعة  يت يف" 2 ذإعة إلوطنية إس تطاعت حتقيق مبدأأ إلأمازيغيّةو"إل  نصاف" وإل  ت نتاجئدا تطابقا مع جّسلبني إجملموعات إلثالث بعدما  إل 

ذإعتني  رشإكدام مجليع إلأحزإب ) إلأمازيغيّةإلنسب إملرجعية للقرإر، مع إمتياز لال   بثّ حزاب(، يف إلوقت إذلي إس تفاد من  72وإلوطنية اب 

حدى إجملموعات إلثالث عىل إلتقيُّدحزاب؛ فامي تأأرح إلتوزيع يف ابيق إخلدمات بني  72يت يف  2قناة ميدي  حساب ابلنس بة إملرجعية ل 

ىل إرتفاع نس بة مدد  إلتقيُّد، أأو عدم إملَُتبقيَّتنيإجملموعتني   خرى.مجموعة أأو مجموعتني عىل حساب أأ  بثّ بأأي نس بة مما يؤدي إ 
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 إل جاملية للك خدمة بثّ نس بة حضور إجملموعات إحلزبية إلثالث من مدد إل  :18إملبيان رمق 

 

وهكذإ اكنت حصص إجملموعة إلأوىل أأقل من إحلصص إملرجعية إحملددة لدا يف إخلدمات إلعمومية، ابس تثناء إلقناة إلثانية إليت إرتفعت 

ذإعة ميد رإديو بـ  جّسلخدمة مبدد أأعالها  27حصهتا بـست دقائق، بي ام إرتفعت يف مخس خدمات خاصة من أأصل  ويف  1:09:33يف إ 

ذإعة اكب رإديو بـ  ذإعة أأصوإت بـ  2:18:31، ومت تسجيل أأقوى إخنفاض لدا يف رإديو بلوس أأاكدير بـ 1:04:06إ   .1:38:58ويف إ 

نصاف ابلنس بة للمجموعة إلثانية ومدد إل  عمومية بني )زإئد إليت حصلت علهيا يف إخلدمات إل بثّ ترإوح إلفارق بني مدة إحلصة إملرجعية لال 

ذإعة رإديو دوزمي وإلقناة إلثانية من هجة، و)انقص  .7و دقيقة 47اثنية( و)زإئد  40دقيقة و 41  42دقيقة و 21اثنية( عىل إلتوإيل يف إ 

ذإعة لوكس رإديو بـ )انقص س جّسلاثنية( يف قناة إلأوىل. أأما إخلدمات إخلاصة فأأقوى إخنفاض حلصة إجملموعة إلثانية هبا  اعة ونصف، اب 

م بـ )زإئ جّسلوأأقوى إرتفاع  ف إ  ذإعة اكزإ إ   اثنية(. 48دقيقة و 7.د اب 

أأكرب من أأو تساوي إملدد  بثّ ( عىل مدد 02خدمة من أأصل  24أأما إجملموعة إلثالثة، فقد حصلت يف أأغلب إخلدمات إلعمومية وإخلاصة )

 يف لك خدمة. بثّ إملفرتضة لدا حبسب إحلجم إل جاميل ملدد إل 

حصصدا  إليت حصلت علهيا بعدم إس تفادة بعض إلأحزإب من بثّ إل   بني حصص إجملموعات إلثالث ومددسّجةلوميكن تفسري إلفوإرق إمل 

جياد حماورين، أأو أأن عدد إحللقات إملربجمة من طرف بعض إخلدمات مل يكن اكفيا لس تضافة مجيع إلأحزإب، حبيث  ما بسبب صعوبة إ  إ 

جاميل إخملصص ملدد إل  ياُلحظ رَ ضعيفا لكام  بثّ أأنه لكام اكن إحلجم إلزمين إل  نصافقيق حت  تَعذَّ ف )إلقناة إلثانية، رإدي إل  و دوزمي، مدينة إ 

ىل أأن إلتأأخر يف الاخنرإط يف تنش يط إلفرتة الانتخابية ضافة إ  ذإعة أأطلنتيك، لوكس رإديو، اكب رإديو، ميد رإديو(، إ  ذإعة أأصوإت، إ  م، إ   إ 

فرتة إخلدمات إلعمومية إليت إخنرطت منذ بدإية إل، وهو إلأسلوب إذلي إعمتدته بعض سّجةلحال دون إلتدخل لس تدرإك الاختاللت إمل 

الانتخابية يف إس تضافة إلأحزإب إلس ياس ية، وتوقفت مع بدإية إمحلةل إلرمسية، لكهنا عادت من جديد لربجمة بعض إحلصص لفائدة إلأحزإب 

 يت يف(. 2)قناة ميدي سّجلإلس ياس ية يف هناية إلفرتة الانتخابية لتدإرك إلنقص إمل 
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نصاف للك مجموعة وإملدة إحملصل علهيا يف لك خدمة : 14مق إجلدول ر  فارق إملدة بني إحلصة إملرجعية لال 

 إخلدمات
 (%02إجملموعة إلثالثة ) (%72إجملموعة إلثانية ) (%2.إجملموعة إلأوىل )

 بثّ مجموع مدد إل 
 إلفارق ابملدة إلنس بة إحملققة إلفارق ابملدة إلنس بة إحملققة إلفارق ابملدة إلنس بة إحملققة

 30:12:23 00:57:52 %23 00:19:41 %29 00:38:11 %48 إلقناة إلأوىل

 06:34:30 00:49:35 %7 00:43:35 %41 00:06:00 %52 إلقناة إلثانية

 08:29:28 00:33:38 %27 00:03:13 %31 00:36:51 %43 قناة متازيغت

 17:45:03 00:00:55 %20 00:01:30 %30 00:00:36 %50 يت. يف 2قناة ميدي 

 28:10:19 00:00:51 %20 00:00:19 %30 00:01:10 %50 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 09:51:13 00:01:34 %20 00:02:02 %30 00:03:37 %49 إل ذإعة إلوطنية

 04:35:16 00:36:48 %7 00:49:47 %48 00:12:59 %45 رإديو دوزمي

 03:58:17 00:01:10 %20 00:20:58 %21 00:19:48 %58 قناة شدى يت. يف

ذإعة أأصوإت  08:36:54 01:20:07 %36 00:18:51 %34 01:38:58 %31 إ 

ذإعة أأطلنتيك  02:29:10 00:18:54 %33 00:08:05 %25 00:10:49 %43 إ 

ذإعة شدى إ ف إ م  03:57:53 00:04:23 %22 00:15:14 %24 00:10:51 %55 إ 

ف إ م ذإعة اكزإ إ   11:57:52 00:15:57 %22 00:53:46 %37 01:09:43 %40 إ 

ذإعة مدينة إ ف إ م  02:20:06 00:15:55 %31 00:37:17 %3 00:21:22 %65 إ 

 13:26:39 02:14:59 %37 00:03:32 %30 02:18:31 %33 رإديو بلوس أأاكدير

 09:01:14 01:39:56 %38 00:35:21 %23 01:04:35 %38 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 02:13:23 00:00:13 %20 00:13:46 %20 00:13:58 %60 رإديو بلوس فاس

 06:27:20 00:40:06 %30 00:03:27 %29 00:36:39 %41 رإديو بلوس مرإكش

 03:24:24 00:29:43 %5 00:34:23 %13 01:04:06 %81 اكب رإديو

 09:49:05 02:03:19 %41 01:30:12 %15 00:33:07 %44 لوكس رإديو

 07:35:51 00:48:34 %9 00:20:59 %25 01:09:33 %65 رإديوميد 

 

ََّساويبني أأحزإب لك مجموعة حسب قاعدة  بثّ توزيع مدد إل    إلت

 ُ ىل إلتوزيع إمل ضافة إ  فإ   متساو بني إلأحزإب بشلك بثّ بني إجملموعات إلثالث، أأقر إجمللس إلأعىل بأأن يمت توزيع مدد إل  بثّ ملدد إل  نص 

إملكونة لنفس إجملموعة، حيث أأسفرت نتاجئ الاحتساب وتوزيعدا حبسب أأحزإب لك مجموعة يف إلقطاعني إلعمويم وإخلا، عن إملعطيات 

 إلتالية:
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 إلأوىل: عىل أأحزإب إجملموعة بثّ توزيع مدد إل  

ب إلتجمع أأن حز  ياُلحظيف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة. و  بثّ تتكون هذه إجملموعة من س تة أأحزإب س ياس ية، إس تفادت لكدا من مدد 

ليه أأعىل مدة  ( سوإء يف إخلدمات إلعمومية )تسع ساعات( أأو يف إخلدمات إخلاصة )س بع ساعات(، 28:22:21) بثّ إلوطين للأحرإر أ لت إ 

س تة وفق مدد أأيضا أأن ترتيب إلأحزإب إل يف هذه إجملموعة اكنت من نصيب حزب إحلركة إلشعبية. وتبني إملعطيات  بثّ بي ام أأقل مدد 

 إليت حصلت علهيا يف إخلدمات إلعمومية هو نفسه يف إخلدمات إخلاصة. بثّ إل 

 أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة بثّ مجموع مدد : 19إملبيان رمق 

 

  إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل: بثّ توزيع مدد 

ذإ ما مت إلأخذ بعني الاعتبار توزيع مجموع مدد إل  إحملتس بة يف إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب هذه إجملموعة وفق إلنسب إملرجعية،  بثّ إ 

ضافية تقدر بـزإئد  حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت دقيقة ونصف، يليه  00يتضح أأن حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر إس تفاد من مدد إ 

ت إلأحزإب إلثالثة إلأخرى نقصا جّسليف حني  اثنية، 44دقيقة ونصف، وحزب إلأصاةل وإملعارصة بـزإئد مثاين دقائق و 08إلشعبية بـزإئد 

اثنية  06دقيقة و 72اثنية، مهنا  42دقيقة و 2.إخلدمات إلعمومية، أأقوإها حلزب إحلركة إلشعبية بناقص  بثّ يف رصيدها من مجموع مدد 

 اثنية. 7.، وحزب الاس تقالل بناقص عرشة دقائق و عرش ثوإن، وحزب إلعدإةل وإلتمنية بناقص 1يف إلقناة إلثانية

                                                           
" 2020من برانمج "إنتخاابت  لثانيةبرر حزب "إحلركة إلشعبية"، حسب بالغ هل منشور عىل موقعه )إلرإبط يف إلأسفل(، حتفظه من إملشاركة يف إحللقة إليت خصصهتا هل إلقناة إ 1

ىل إس تضافة بعض رؤساء إلأحزإب بشلك فردي )رئيس حزب يف  قة وإحدة(، وإلبعض إل خر بشلك حلبأأن "إملقاربة إملعمتدة يف توجيه وبرجمة إحللقات مقاربة تفضيلية، حيث معدت إ 

 ثنايئ )رئيسا حزبني يف حلقة وإحدة(" وأأن إحلزب أأبلغ معد إلربانمج وإلقناة رمسيا بذكل.

ىل ، حرضها إلس يد محمد نبيل بنعبد هللا، إلأمني إلعام حلزب إلتقدم والاشرتإكية، أأشار مقدم إلربانمج أأنه متت دعوة إلس يد 0202غشت  20إحللقة إملذكورة، مت بثا يوم  وابلعودة إ 

ل أأنه إعتذر عن إملشاركة. كام أأن إلديأأة إلعليا لالتصال  عبية يف هذإ إلسمعي إلبرصي مل تتوصل بأأية شاكية من حزب إحلركة إلش إلأمني إلعام حلزب إحلركة إلشعبية "حمند إلعنرص" إ 

 إلشأأن.
https://alharaka.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/  

 

https://alharaka.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/
https://alharaka.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/
https://alharaka.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/
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 إحملتس بة يف مجموع إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل بثّ توزيع مدد إل : 20إملبيان رمق 

 

بني  بني أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إخلدمات إلعمومية، مع تسجيل بعض إلفوإرق بثّ توزيع مدد إل وعىل إلعموم، يس تفاد وجود تقارب يف 

 دقيقة.  02اثنية و 02إملدة إملفرتضة للك حزب وإملدة إليت إس تفاد مهنا فعليا، حيث ترإوحت هذه إلفوإرق بني 

ساعة ونصف تقريبا، واكنت قريبة من حتقيق  24لفائدة أأحزإب إجملوعة إلأوىل بـ  بثّ أأعىل مدد خّصصت   إليت قناة إلأوىل -

ّ ل  بني أأحزإب هذه إجملموعة، حيث بثّ إلتوزيع إملتساوي ملدد إل  دقيقة.  04إحلصة إملرجعية إملفرتضة للك حزب ساعتني وتَُمث

دقيقة، فامي حصل حزب إلأصاةل  02إيك للقوإت إلشعبية بـزإئد لفائدة حزب الاحتاد الاشرت  بثّ واكن أأعىل إرتفاع يف مدد إل 

 دقيقة تقريبا. 27إملعارصة عىل أأقل من حصته إملرجعية بناقص و 

ىل توزيع مدد  إلأمازيغيّةإل ذإعة  - ىل إلفارق  لنََّظرأأحزإب إجملموعة إلأوىل بشلك متساو فامي بيهنا، اب بثّ بدورها اكنت أأقرب إ  إ 

ّ ل  إليت حصل علهيا لك حزب، وإحلصة إملرجعية إملفرتضة هل وإليت بثّ إذلي يفصل بني مدد إل  دقيقة، وأأعىل  02 وساعتنيتَُمث

 20دقيقة، فامي حصل حزب الاس تقالل عىل أأقل من حصته بناقص  28فارق اكن لفائدة حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر بزإئد 

 دقيقة.

دقيقة تقريبا، ويفرتض تقس ميه بني  0.أأحزإب إجملموعة إلأوىل هبا مثاين ساعات و بثّ إس تغرقت مدد  يت يف 2قناة ميدي  -

ذ أأعىل  06يف حدود ساعة و بثّ إلأحزإب إلس تة أأن حيصل لك حزب عىل مدد  دقيقة، وهو ما اكنت إلقناة قريبة من حتقيقه إ 

ضايف اكن لصاحل حزب إلأصاةل وإملعارصة بزإئد   انقص مثاين دقائق ونصف اكن من رصيد دقيقة، وأأعىل فارق سلّب 20فارق إ 

 حزب إحلركة إلشعبية.

لأحزإب إجملموعة إلأوىل، أأي أأن لك حزب من  بثّ دقيقة تقريبا مكدد  76ما مجموعه ثالث ساعات وخّصصت   قناة متازيغت -

س تفادة زيع أأسفر عن إدقيقة تقريبا، وتفيد إلنتاجئ إحملققة أأن إلتو  78تعادل  بثّ إلأحزإب إلس تة يفرتض أأن يس تفيد من مدد 

ضافية بزإئد تسع دقائق، وأأقل رصيد من مدد إل  ة بناقص إملعارص و انهل حزب إلأصاةل  بثّ حزب الاحتاد الاشرتإيك من مدة إ 

 دقيقة ونصف. 27
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دقيقة، حيث وزعت هذإ  0.إحملتس بة لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل أأربع ساعات و بثّ إليت بلغت هبا مدد إل  إل ذإعة إلوطنية  -

ىل زإئد تسع دقائق لصاحل حزب  42دقيقة و 46رتضة )فإلغالف بني إلأحزإب إلس تة بفوإرق مع إحلصة إمل اثنية( وصلت إ 

 دقيقة من رصيد حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية. 26إلأصةل وإملعارصة وانقص 

دقيقة تقريبا، ويفرتض، ابعامتد مبدأأ إلتوزيع إملتساوي لدذإ  07لأحزإب إجملموعة إلأوىل ثالث ساعات وخّصصت   إلقناة إلثانية -

 7.دقيقة و 77يف حدود  بثّ إحلجم إلزمين عىل إلأحزإب إلس تة إليت تتكون مهنا إجملموعة، أأن حيصل لك حزب عىل مدد 

ل أأن حزب إحلركة إلشعبية  اثنية من إحلصة إملفرتضة  06دقيقة و 72اثنية أأي بناقص  .0حصل فقط عىل دقيقتني واثنية، إ 

م" وإليت رصَّح م0202هل، ويه إملدة إليت اكنت مربجمة هل مضن برانمج "إنتخاابت  إلربانمج بأأن إحلزب إعتذر عن حضورها،  قدَّ

 ابيق أأحزإب هذه بني بثّ فامي عرب إحلزب عن حتفظه من إملقاربة إليت إعمتدها إلربانمج يف الاس تضافات. أأما توزيع مدد إل 

 47دقيقة و 47دقيقة حلزب الاس تقالل كأدىن حصة و 78إليت حصل علهيا لك حزب بني  بثّ إجملموعة فقد ترإوحت مدد إل 

 ية كأعىل حصة حلزب إلتجمع إلوطين للأحرإر.اثن 

ن أأن لك حزب اكمن من إملفرتض أأ  ، أأي بثّ ساعتني وأأربع دقائق من مدد إل لأحزإب إجملموعة إلأوىل خّصصت   رإديو دوزمي -

كل تأأحزإب هذه إجملموعة ابس تثناء تاج تقارب مدد بث تفيد إلن اثنية. و  48دقيقة و 02حدود  تناهزحصة مرجعية حيصل عىل 

 دقيقة ونصف. 28إخلاصة حبزب الاس تقالل وإليت مل تزد عن 

 إحملتس بة يف لك خدمة من إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل بثّ توزيع مدد إل : 15إجلدول رمق 

 
الاحتاد 

 الاشرتإيك
 الاس تقالل

إلأصاةل 

 وإملعارصة

إلتجمع إلوطين 

 للأحرإر
 إجملموع إلعدإةل وإلتمنية إحلركة إلشعبية

 14:28:00 2:19:59 2:20:32 2:25:29 2:11:45 2:24:19 2:45:56 إلقناة إلأوىل

 14:03:59 2:15:53 2:16:14 2:37:03 2:28:09 2:08:14 2:18:26 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 8:51:56 1:24:22 1:20:10 1:23:15 1:45:49 1:23:09 1:35:11 يت. يف 2قناة ميدي 

 3:37:53 0:30:35 0:43:15 0:35:56 0:22:50 0:39:47 0:45:30 قناة متازيغت

 4:52:00 0:55:42 0:39:27 0:52:21 0:58:31 0:55:35 0:30:24 إل ذإعة إلوطنية

 3:23:15 0:42:20 0:02:25 0:43:43 0:36:45 0:35:53 0:42:09 إلقناة إلثانية

 2:04:39 0:23:53 0:19:54 0:23:19 0:18:32 0:16:30 0:22:31 رإديو دوزمي

 51:21:42 8:32:44 7:41:57 9:01:06 8:42:21 8:23:27 9:00:07 إجملموع
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  إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل بثّ توزيع مدد 

إخلدمات إخلاصة لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل، وإليت إنعكست عىل عدد إلأحزإب  خّصصهتاإليت  بثّ تباينت إلأجحام إلزمنية ملدد إل 

يف لك خدمة وكذإ إملدة إملفرتض ختصيصدا للك حزب يف لك خدمة. وهو ما أأدى، عند توزيع إحلجم إلزمين  بثّ إملس تفيدة من مدد إل 

ما تقارب بني حزبنييف إخلدمات إخلاصة إليت إس تفاد مهنا لك حزب من  بثّ إل جاميل ملدد إل  ىل تسجيل إ   أأحزإب إجملموعة إلأوىل، إ 

ع م متتابعني يف إلرتتيب )مثال: إلأصاةل وإملعارصة مع إلعدإةل وإلتمنية( أأو تفاوت بني حزبني متباعدين يف إلرتتيب )مثال: حزب الاس تقالل

 حزب إلعدإةل وإلتمنية(.

 إحملتس بة لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إخلدمات إخلاصة بثّ مجموع مدد إل : 21إملبيان رمق 

 

 ومن حيث نتاجئ توزيع حصص أأحزإب إجملموعة إلأوىل عىل مس توى لك خدمة خاصة ميكن تسجيل إلنتاجئ إلتالية:

ذإعة ميد رإديوت جّسل - (، غري أأن هذإ 4:57:29لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل وإليت انهزت مخس ساعات ) بثّ أأعىل مدد  إ 

رَ إحلجم إس تفادت منه مخسة أأحزإب من أأصل س تة، بعدما  ، 1عىل هذه إخلدمة إس تضافة إلأمني إلعام حلزب إلعدإةل وإلتمنية تَعذَّ

دقيقة للك حزب(، بي ام  6.و 2.أأحزإب )بني  هذه إلفئة من إلأحزإب بشلك متقارب بني أأربعة بثّ وقد وزعت إخلدمة مدد 

 .2إملفرتضة هل، وإليت دإمت نصف ساعة تقريبا بثّ إرتفعت حصة حزب إحلركة إلشعبية بعد نيهل أأكرث من مدد إل 

م - ف إ  ذإعة اكزإ إ  عىل مس توى إخلدمات إخلاصة فامي يتعلق ابجملموعة إلأوىل حبصيةل بلغت  بثّ اثين أأعىل مدة خّصصت   إ 

اثنية للك حزب. ومن خالل إلنتاجئ تبني أأن  20دقيقة و 46ومبشاركة مجيع إلأحزإب، وهو ما يقتيض ختصيص  4:49:13

                                                           
حزإب إلس  1  فادة مقدم هذإ إلربانمج  ياس ية، حسبإذلي اكن مربجما إس تضافته مضن إحللقة إلأوىل من إلربانمج إخلا، "إس توديو الانتخاابت" إخملصص لس تضافة إلأمناء إلعامني للأ إ 

 .0202ش تنرب  4إليت أأدىل هبا يف حلقة يوم 

إبتدإء من  20/21/0202إذلي إس تغرقته إس تضافة مرحش ابمس حزب إحلركة إلشعبية مضن إلربانمج إلصبايح للخدمة "قدوة إلصباح" يوم هذه إملدة إملضافة تشلك إحلزي إلزمين 2 

 .26:20:22إلساعة 
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ضافية تعادل  46و 42بني ا بثّ  مخسة أأحزإب ترإوحت مدد  .0دقيقة و 20دقيقة، بي ام إس تفاد حزب إلعدإةل وإلتمنية من مدة إ 

ّ اثنية بعدما إس تغرقت مدة   اثنية. 70وإحدة و ه يف هذه إخلدمة ساعةبث

ذإعات رإديو بلوسابلنس بة  - ، فقد متكنت خدماهتا إلأربع من ختصيص مدد بث للأحزإب إلس تة إملكونة للمجموعة جملموعة إ 

إلأوىل، لكن بأأجحام زمنية متفاوتة، وما يس تتبع ذكل من إختالف يف إملدة إملفرتضة للك حزب يف لك خدمة عىل حدة. وتشري 

ذإعة رإديو بلوس أأاكدير وزعت مجموع مدد إلبث فهيا ) إلنتاجئ عىل مس توى لك ( بشلك متقارب بني 4:24:48خدمة أأن إ 

اثنية.  .4دقيقة و 02ابس تثناء حزب إحلركة إلشعبية إذلي إس تفاد من مدة بث يف حدود  دقيقة( 0.و 40مخسة أأحزإب )بني 

دقيقة للك حزب من إلأحزإب إلس تة  76و 72( بني 3:26:02أأما رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء فرتإوح توزيع مدد إلبث فهيا )

اثنية. ويف رإديو بلوس مرإكش إذلي وصلت فيه مدد بث  02دقيقة و 74علام أأن مدة إلبث إملفرتضة يف هذه إخلدمة يه 

ىل  دقيقة يف إلوقت إذلي اكن يفرتض أأن  .7و 20لك حزب بني حصة ، ترإوحت فيه 2:37:01أأحزإب إجملموعة إلأوىل إ 

ذإعات رإديو  22دقيقة و 08حيصل لك حزب عىل  ثوإن. أأما رإديو بلوس فاس فسّجل أأقل مدد بث ابلنس بة لربإمج مجموعة إ 

فامي حصل دقيقة(،  02و 22وإليت مت توزيعدا عىل مخسة أأحزإب )بني  1:20:40بلوس إملوهجة لأحزإب إجملموعة إلأوىل بـ 

 اثنية. 00دقيقة و 27، علام أأن مدة إلبث إملفرتضة للحزب إلوإحد يه 1حزب إحلركة إلشعبية عىل دقيقتني وتسع ثوإن فقط

ذإعة لوكس رإديو بثّ إس تغرقت مدد إل  - اثنية. ومتكنت إخلدمة  74دقيقة و 47، أأي أأن إملدة إملفرتضة للك حزب يه 4:02:08 اب 

ىل  من ضامن ولوج أأحزإب إجملموعة  40و 07 ثالثة أأحزإب ما بني بثّ ا، لكن بنسب متفاوتة، حيث ترإوحت مدد بثّ إلأوىل إ 

 دقيقة. 24دقيقة وساعة و 7.دقيقة، وثالثة أأحزإب أأخرى بني 

-  ّ ذإعة بث ّ ب إس تفادة إلأحزإب  بثّ من مدد  2:46:18ما مجموعه  اكب رإديوت إ  خاصة بأأحزإب إجملموعة إلأوىل، وهو ما يرت

 ثّ باثنية للحزب إلوإحد. وأأسفرت إلنتاجئ عن إس تفادة أأربعة أأحزإب من مدد  47دقيقة و 00يف حدود  بثّ إلس تة من مدد 

حصل حزب الاحتاد اثنية، و  20دقيقة، بي ام حصل حزيب إلعدإةل وإلتمنية عىل مخس دقائق و 48دقيقة و 77ترإوحت بني 

 اثنية. 08الاشرتإيك عىل دقيقتني و

ذإعة أأصوإت بثّ بلغ مجموع مدد إل  - ََّساوي، توزيعدا اب2:39:29 اب  بني إلأحزإب إلس تة إملكونة للمجموعة إلأوىل، ويفرتض أأن  لت

ني ناك توزيعا متقاراب بأأن ه  ياُلحظللنتاجئ إحملققة،  لنََّظراثنية. واب .7دقيقة و 08يف حدود  بثّ يس تفيد لك حزب من مدد 

 .0:05:08حزب إلعدإةل وإلتمنية  بثّ دقيقة، بي ام مل تتجاوز مدة  70و .0بني ا بثّ  مخسة أأحزإب ترإوحت مدد

 72و .0، ُوزعت بنسب متقاربة بني مخسة أأحزإب )بني قناة شدى تيفييف  بثّ من مدد إل  2:18:57مت إحتساب ما مجموعه  -

 هذه إخلدمة. بثّ دقيقة(، فامي غاب حزب إلأصاةل وإملعارصة عن 

م - ف إ  ذإعة شدى إ  دقيقة(، يف  00و 07، إس تفاد مهنا بنسب متقاربة مخسة أأحزإب )بني بثّ من مدد إل  2:09:47حققت  إ 

 حلزب إلأصاةل وإملعارصة. 0:01:56حني مت ختصيص 

                                                           
عالن مقدمة برانمج "فاس حتت إجملدر" عن عدم متكن حزب إحلركة إلشعبية من إحلضور لتن1  صصة هل من اول إللكمة مضن إحللقة إخملهذه إملدة يه إحلزي إلزمين إذلي إس تغرقه إ 

 .22/21/0202إلربانمج، وذكل يوم 
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ذ  - مإ  ف إ  م إعة مدينة إ  لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل، إس تفادت مهنا مخسة أأحزإب:  بثّ من مدد إل  1:31:25ت ما مجموعه قدَّ

( أأي 22:72:20دقيقة، وحصل حزب وإحد )حزب الاس تقالل( عىل مدة ) .0و 28ثالثة أأحزإب بني  بثّ ترإوحت مدد 

اثنية، وغاب  22حصل حزب الاحتاد الاشرتإيك عىل دقيقتني و(، يف حني 0:15:14إملفرتضة للك حزب ) بثّ ضعف مدة إل 

 حزب إلأصاةل وإملعارصة.

ذإعة أأطلنتيكت جّسل - ، إس تفادت مهنا إلأحزإب 2:27:48يف إخلدمات إخلاصة للمجموعة إلأوىل بـ  بثّ أأقل حصيةل من مدد إل  إ 

موعة بني أأحزإب إجمل بثّ إلتوزيع إملتساوي ملدد إل  دقيقة، علام أأن تطبيق .2إلس تة إملكونة للمجموعة مبدد ترإوحت بني مثاين و

 اثنية. 76دقائق و 22يف حدود  بثّ إلأوىل يف هذه إخلدمة يتيح لدا الاس تفادة من مدد 

 إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل بثّ توزيع مدد إل : 16إجلدول رمق 

 إلثانيةإجملموعة عىل أأحزإب  بثّ توزيع مدد إل  

تتكون إجملموعة إلثانية من إلأحزإب إلتسعة إملمثةل يف إلربملان دون أأن تتوفر عىل عدد اكف لتكوين إلفريق بأأحد جملس يه. وقد إس تغرقت 

ّ ، 55:14:06إليت إس تفادت مهنا يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية  بثّ مدد إل  ساعة ودقيقتني، مقابل  77ت مهنا إخلدمات إلعمومية بث

دقيقة يف إخلدمات إخلاصة. مجموع مدد إلتناول إليت حصل علهيا لك حزب، تفيد وجود تفاوت فامي بني أأحزإب إجملموعة  22ساعة و 00

 
الاحتاد 

 الاشرتإيك
 الاس تقالل

إلأصاةل 

 وإملعارصة

إلتجمع إلوطين 

 للأحرإر

إحلركة 

 إلشعبية

إلعدإةل 

 وإلتمنية
 إجملموع

 4:57:29 - 1:22:25 0:54:14 0:50:25 0:52:03 0:58:22 ميد رإديو

ف إ م ذإعة اكزإ إ   4:49:13 1:00:37 0:40:19 0:47:01 0:48:21 0:47:21 0:45:34 إ 

 4:24:48 0:47:38 0:21:45 0:52:32 0:47:46 0:47:14 0:47:53 رإديو بلوس أأاكدير

 3:26:02 0:30:10 0:30:54 0:38:26 0:34:44 0:36:10 0:35:38 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 2:37:01 0:30:05 0:17:42 0:30:29 0:22:52 0:19:55 0:35:58 رإديو بلوس مرإكش

 1:20:40 0:20:26 0:02:09 0:13:58 0:12:21 0:11:30 0:20:16 رإديو بلوس فاس

 4:21:26 1:00:04 0:24:17 0:53:45 0:23:47 1:14:35 0:24:58 لوكس رإديو

 2:46:18 0:05:12 0:37:17 0:41:45 0:33:26 0:46:12 0:02:26 اكب رإديو

ذإعة أأصوإت  2:39:29 0:05:08 0:25:04 0:37:09 0:34:07 0:29:10 0:28:51 إ 

 2:18:57 0:27:10 0:27:51 0:27:09 - 0:31:14 0:25:33 قناة شدى يت. يف

ذإعة شدى إ ف إ م  2:09:47 0:26:32 0:27:01 0:24:36 0:01:56 0:26:03 0:23:39 إ 

ذإعة مدينة إ ف إ م  1:31:25 0:16:24 0:25:49 - 0:16:49 0:30:12 0:02:11 إ 

ذإعة أأطلنتيك  1:03:46 0:08:19 0:08:27 0:09:09 0:13:01 0:09:17 0:15:33 إ 

 38:26:21 5:37:45 6:11:00 7:10:13 5:39:35 7:40:56 6:06:52 إجملموع
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مللمجموعة )حزب إلت تصّدرإلثانية، حيث حصل إحلزب إمل  دقيقة يف إخلدمات إلعمومية ونفس  42عىل ست ساعات و والاشرتإكية( قدَّ

ميقرإطي( )حزب إلعدد إدل بثّ نتاجئ إخلدمات إخلاصة بأأكرث من مخس ساعات، فامي انل إحلزب إذلي حصل عىل أأقل مدد  تصّدرإحلزب 

لقة يف إخلدمات إخلاصة. كام دقي .0دقيقة يف إخلدمات إلعمومية، و 21حوإيل ساعة و  بثّ أأن إلأحزإب إليت إس تفادت من مدد  يُسّج 

ضافية يف إخلدمات إلعمومية يه نفسدا إملس تفيدة من مدد  ضافية يف إخلدمات إخلاصة. بثّ إ   إ 

ىل برإجمدا للفرتة الانتخابية، وك سّجلوميكن تفسري إلتفاوت إمل  ذإ بني أأحزإب هذه إجملموعة بعدد إخلدمات إليت إس تطاع لك حزب إلولوج إ 

 إليت إس تفاد مهنا إحلزب يف لك خدمة. بثّ مدد إل 

 أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة بثّ مجموع مدد : 22إملبيان رمق 

 

  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إخلدمات إلعمومية: بثّ مدد 

، وقد متكنت 33:02:13إملوهجة لأحزإب إجملموعة إلثانية إملكونة من تسعة أأحزإب يف إخلدمات إلعمومية  بثّ ميثل إلغالف إلزمين ملدد إل 

ني مجليع أأحزإب هذه إجملموعة، يف ح بثّ ( من ختصيص مدد إلأمازيغيّةيت يف، إل ذإعتان إلوطنية و  2أأربع خدمات )إلقنااتن إلأوىل وميدي

 غطت قناة متازيغت مثانية أأحزإب مقابل س بعة أأحزإب يف إلقناة إلثانية ورإديو دوزمي.

ضايف ملدد إل  بثّ أأسفر توزيع مدد إل  حزإب: لفائدة ثالثة أأ  ثّ بإل جاملية للخدمات إلعمومية بني إلأحزإب إملكونة للمجموعة إلثانية عن ترإمك إ 

محزب إلت  02دقيقة، وإحلزب الاشرتإيك إملوحد بـزإئد  47والاشرتإكية بزإئد ثالث ساعات، وحزب الاحتاد إدلس توري بزإئد ساعة و قدَّ

ساعات  تقل عن إحلصة إملرجعية )ثالث بثّ دقيقة تقريبا. وهو ما أأثَّر عىل حصص مخسة أأحزإب من إجملموعة، وإليت حصلت عىل مدد 

دقيقة حلزب إخلرض إملغريب. فامي حصل  02دقيقة حلزب إلعدد إدلميقرإطي وانقص  02ارق ترإوح بني انقص ساعتني ودقيقة( بف 42و

َّسَ اب بثّ دقيقة إليت تعادل إحلصة إملرجعية لتوزيع مدد إل  .4حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية عىل ما يقارب ثالث ساعات و بني  اويلت

 وع إخلدمات إلعمومية.أأحزإب إجملموعة إلثانية يف مجم
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 إحملتس بة يف إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلثانية بثّ توزيع مجموع مدد إل : 23إملبيان رمق 

 

  حسب لك خدمة، كام يو ح إجلدول أأسفهل، أأن:سّجةلإلتفصيلية إمل  تُبنّي  إلنتاجئو 

لفائدة مجيع أأحزإب هذه إجملموعة، غري أأن توزيع إحلجم إل جاميل لدذه إملدد يفيد إس تفادة لك  بثّ مدد خّصصت   قناة إلأوىل -

ممن حزب إلت دقيقة تقريبا وبزإئد ساعة وثالث دقائق، فامي  70والاشرتإكية والاحتاد إدلس توري عىل إلتوإيل بـزإئد ساعة و قدَّ

 ف.دقيقة ونص 47و 06ابيق إلأحزإب ما بني  بثّ ترإوحت مدد 

دقيقة، بي ام انل  24دقيقة وساعة و 7.ترإوحت بني  بثّ لامثنية أأحزإب من أأصل تسعة، مدد خّصصت   إلأمازيغيّةإل ذإعة  -

 .بثّ حزب إلعدد إدلميقرإطي دقيقة وإحدة مكدة 

 دقيقة. .4و 04للك أأحزإب هذه إجملموعة، ترإوحت ما بني  بثّ مدد خّصصت   يت يف 2قناة ميدي  -

دقيقة لأحزإب إجملموعة إلثانية ابس تثناء حزب إلعدد إدلميقرإطي. واكنت أأقل  78ما مجموعه ساعتني وصت  خّص  قناة متازيغت -

ماكنت لفائدة حزب إلت بثّ اثنية وأأعىل مدد  8.من نصيب حزب إل صالح وإلتمنية بدقيقتني و بثّ مدة   6.والاشرتإكية بـ  قدَّ

 اثنية. 2.دقيقة و

ني عرش هبا، ترإوحت ب بثّ ما يقارب ثالث ساعات، لك أأحزإب إجملموعة إلثانية حصلت عىل مدد خّصصت   إل ذإعة إلوطنية -

 دقيقة تقريبا لفائدة إحلزب الاشرتإيك إملوحد. 72دقائق كأقل مدة إليت اكنت من نصيب حزب إلعدد إدلميقرإطي، و

دقيقة، أأربعة أأحزإب مهنا ترإوحت  42ه ساعتني وهبا س بعة أأحزإب بغالف زمين مدت بثّ إليت إس تفاد من مدد إل  إلقناة إلثانية -

 42ل تتجاوز دقيقة و بثّ للأحزإب إلثالثة إلأخرى مدد خّصصت   ، فامي1دقيقة 44و 72إليت إس تفادت مهنا بني  بثّ مدد إل 

 دقيقة.

                                                           
، ويتعلق إلأمر بأأمناء إحلزب الاشرتإيك إملوحد، إلتقدم 0202إختارت إلقناة إلثانية إس تضافة إلأمناء إلعامون لأربعة أأحزإب من إجملموعة إلثانية مضن برانجمدا إحلوإري إخلا، ابنتخاابت  1

 الاحتاد إدلس توري، وإحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية.والاشرتإكية، و
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نية حلزب اث 02دقيقة و 24دقيقة، ترإوحت بني  20لفائدة س بعة أأحزإب، حبجم بلغ ساعتني و بثّ خصص مدد  رإديو دوزمي -

اثنية حلزب الاحتاد إدلس توري، فامي مل حيصل إحلزب الاشرتإيك إملوحد وحزب إلعدد  0.دقيقة و 00إلوحدة وإدلميقرإطية و

 إدلميقرإطي عىل أأية حصة يف هذه إخلدمة.

 إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثانية بني إخلدمات إلعمومية  بثّ توزيع مدد إل : 17إجلدول رمق 

 
الاشرتإيك 

 إملوحد

الاحتاد 

 إدلس توري

إل صالح 

 وإلتمنية
 إلأمل

مإلت  قدَّ

 والاشرتإكية

إحلركة 

 إدلميقرإطية

 الاجامتعية

إخلرض 

 إملغريب

إلعدد 

 إدلميقرإطي

إلوحدة 

 وإدلميقرإطية
 إجملموع

 8:44:02 0:31:04 0:31:00 0:42:21 0:42:15 2:31:06 0:28:32 0:32:38 2:01:35 0:43:31 إلقناة إلأوىل

 8:27:25 1:00:12 0:01:01 1:02:29 1:12:02 1:14:44 1:01:46 0:53:01 1:00:03 1:02:07 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 5:21:01 0:42:26 0:37:17 0:45:23 0:19:29 0:24:26 0:42:33 0:39:48 0:23:59 0:45:40 يت. يف 2قناة ميدي 

 2:36:03 0:12:44 - 0:12:56 0:22:15 0:58:51 0:03:00 0:02:56 0:30:09 0:13:12 قناة متازيغت

 2:59:24 0:26:55 0:09:36 0:19:45 0:15:23 0:26:39 0:10:07 0:16:03 0:23:59 0:30:57 إل ذإعة إلوطنية

 2:41:56 - - 0:01:42 0:31:44 0:45:01 0:01:17 0:01:20 0:36:18 0:44:34 إلقناة إلثانية

 2:12:22 0:14:20 - 0:15:23 0:22:42 0:19:56 0:15:36 0:16:33 0:27:52 - رإديو دوزمي

 33:02:13 3:07:41 1:18:54 3:19:59 3:45:50 6:40:43 2:42:51 2:42:19 5:23:55 4:00:01 إجملموع

  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إخلدمات إخلاصة: بثّ مدد 

، إخلدمة إلوحيدة إليت متكنت 22:11:53خدمة( ما مجموعه  27إجملموعة إلثانية )تسعة أأحزإب( يف إخلدمات إخلاصة ) بثّ إس تغرقت مدد 

م إليت حققت أأعىل جحم زمين ملدد إل  بثّ من ختصيص مدد  ف إ  ذإعة اكزإ إ  با، وأأدىن مدد بأأربع ساعات ونصف تقري  بثّ مجليع إلأحزإب يه إ 

م بأأربع دقائق وجّسل بثّ  ف إ  ذإعة مدينة إ   اثنية. .4هتا إ 

ميف إخلدمات إخلاصة عن إس تئثار حزب إلت بثّ ترتب عن توزيع إحلجم إل جاميل ملدد إل  ( مس تفيدإ 5:06:25ابملائة ) 07والاشرتإكية بـ  قدَّ

ضافية بزإئد ساعتني و بثّ بذكل من مدد  يف مجيع إخلدمات إخلاصة، وكذإ حصوهل  بثّ ، لكونه إحلزب إلوحيد إذلي إس تفاد من مدد إل 76إ 

م )زإئد 0:42:24تزيد عن إملدد إملفرتضة لدذه إلفئة من إلأحزإب يف خدمات: ميد رإديو )زإئد  بثّ عىل مدد  ف إ  ( 0:38:04( واكزإ إ 

 (.0:09:11( ورإديو بلوس فاس )زإئد 0:14:07و بلوس إدلإر إلبيضاء )زإئد ( ورإدي0:22:19ولوكس رإديو )زإئد 

ضافية انجتة عن ترإمك مدد  بثّ ابملائة(، حظي مبدد  24(، وبنس بة أأقل )3:17:24حزب الاحتاد إدلس توري بدوره ) خدمة  20يف  بثّ إ 

 دقيقة، وذكل ابلرمغ من عدم إس تضافته من طرف لوكس رإديو. 41بلغت زإئد 
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 إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلثانية بثّ توزيع مجموع مدد إل : 24بيان رمق إمل 

 

 إحملتس بة يف لك خدمة عىل إلأحزإب إلتسعة إملكونة للمجموعة إلثانية أأن: بثّ وتفيد إلنتاجئ إلتفصيلية لتوزيع مجموع مدد إل 

م - ف إ  ذإعة اكزإ إ  ُ  إ   ،لفائدة لك أأحزإب إجملموعة إلثانية )أأربع ساعات ونصف( بثّ لبايق إخلدمات من حيث مجموع مدد إل  ةتصّدر إمل

ّ ل  مفهيا إحلصة إملرجعية للك حزب نصف ساعة تقريبا. وابس تثناء حصول حزب إلتتَُمث بلغت  بثّ دد والاشرتإكية عىل م قدَّ

ضافية بثّ دقيقة مكدد  76ساعة وإحدة ومثانية دقائق، أأي بـ  ن ابيق إلأحزإب إس تفادت من مدد 1إ   20ترإوحت بني  بثّ ، فا 

دقيقة حلزب الاحتاد إدلس توري )زإئد  76اثنية( و 08دقيقة و 20اثنية للحزب الاشرتإيك إملوحد )بفارق انقص  06دقيقة و

 مثاين دقائق(.

ذإعات رإدي -  بأأكرث من مثاين ساعات ونصف، أأربع ساعات ومخس دقائق بثّ ملدد إل  زمنياً إلأربع حققت غالفا  و بلوسمجموعة إ 

ذإعة رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء ا بثّ  مهنا مت ذإعة رإديو بلوس أأاكدير لفائدة مثانية أأحزإب، وساعتني وس بع دقائق اب  من طرف إ 

ذإعة رإديو 0.لفائدة س بعة أأحزإب، وساعة و ذإعة  دقيقة اب  بلوس مرإكش لفائدة س بعة أأحزإب أأيضا، وأأقل مدة اكنت يف إ 

 دقيقة لفائدة ثالثة أأحزإب فقط. 08رإديو بلوس فاس بـ 

ذإعة أأصوإت -  21، أأي حبصة مرجعية للك حزب يف حدود بثّ دقيقة لفائدة مثانية أأحزإب من مدد إل  7.ساعتني وخّصصت   إ 

 2.اثنية( و 04اثنية حلزب إلأمل )بناقص س بع دقائق و ..دقيقة و 22بني  اثنية. وقد ترإوح توزيع هذه إملدد 21دقيقة و

 اثنية(. 40دقيقة و 72دقيقة لفائدة حزب إل صالح وإلتمنية )زإئد 

دقيقة، ترإوح توزيعدا بني إلأحزإب إملس تفيدة بني  ..لفائدة مخسة أأحزإب مبا مجموعه ساعة و بثّ مدد خّصصت   ميد رإديو -

ماثنية حلزب إلت 28دقيقة و ..ية حلزب إلوحدة وإدلميقرإطية واثن  00أأربع دقائق و  والاشرتإكية. قدَّ

لفائدة ثالثة أأحزإب من إجملموعة إلثانية )إحلزب الاشرتإيك  بثّ دقيقة من مدد إل  08ما مجموعه ساعة وخّصصت   لوكس رإديو -

مإملوحد، حزب إلت  دقيقة تقريبا. 70دقيقة و 08والاشرتإكية، حزب إلوحدة وإدلميقرإطية( مبدد ترإوحت بني  قدَّ

                                                           
م، وإذلي وقع 1  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إجملموعة إلأوىل.  إختياره عىل حماورة أأحزإبحزب إلتقدم والاشرتإكية هو إحلزب إلوحيد من هذه إجملموعة إذلي تناول إللكمة مضن برانمج "ديكريبتاج" اب 
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م بـ  بثّ " خصص مكدد شدى رإديوإملتعدد " - ف إ   8.لفائدة س تة أأحزإب من أأصل تسعة سوإء يف خدمته إل ذإعية شدى إ 

معا أأحزإب: الاشرتإيك إملوحد وإلعدد  إخلدمتني بثّ دقيقة ونصف، غاب عن  2.دقيقة أأو يف خدمته إلتلفزية شدى تيفي بـ 

م ف إ  ذإعية شدى إ  امتعية لفائدة إحلركة إدلميقرإطية الاج بثّ مدة خّصصت   إدلميقرإطي وإلوحدة وإدلميقرإطية، كام أأن إخلدمة إل 

 اثنية. 46بـ 

انية أأحزإب مبدد اثنية، إس تفادت مهنا مث 42دقيقة و 78إس تقرت فهيا  بثّ لأحزإب هده إجملموعة مدد خّصصت   أأطلنتيك -

 اثنية وست دقائق للحزب إلوإحد. 4.ترإوحت بني دقيقتني و

اثنية، توزعت بني مخس وس بع دقائق للك  8.دقيقة و 08لفائدة أأربعة أأحزإب مبا مجموعه  بثّ مدد خّصصت   اكب رإديو -

 حزب.

م - ف إ  ذإعة مدينة إ   بثّ اثنية. ويه عبارة عن مدد  .4لأحزإب هذ إجملموعة مل تتجاوز أأربعة دقائق و بثّ أأقل مدد خّصصت   إ 

 دون تناول لللكمة لفائدة ثالثة أأحزإب.

 إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثانية بني إخلدمات إخلاصة بثّ توزيع مدد إل : 18إجلدول رمق 

 
الاشرتإيك 

 إملوحد

الاحتاد 

 إدلس توري

إل صالح 

 وإلتمنية
 إلأمل

مإلت  قدَّ

 والاشرتإكية

إحلركة 

إدلميقرإطية 

 الاجامتعية

إخلرض 

 إملغريب

إلعدد 

 إدلميقرإطي

إلوحدة 

 وإدلميقرإطية
 إجملموع

ذإعة اكزإ إ ف إ م  4:29:08 0:22:45 0:20:32 0:20:02 0:28:30 1:07:58 0:26:58 0:26:57 0:37:58 0:17:28 إ 

 4:05:32 0:19:16 - 0:32:04 0:32:18 0:33:21 0:32:14 0:32:35 0:32:03 0:31:41 بلوس أأاكديررإديو 

ذإعة أأصوإت  2:53:55 0:13:58 - 0:15:34 0:14:34 0:26:11 0:11:55 0:51:06 0:26:19 0:14:18 إ 

 2:07:01 0:08:56 - 0:17:49 0:24:00 0:28:14 0:18:25 - 0:22:29 0:07:08 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 1:55:46 0:04:27 - - - 0:55:16 0:05:04 - 0:15:16 0:35:43 ميد رإديو

 1:52:45 0:13:41 - 0:15:33 0:14:30 0:16:22 0:17:54 - 0:17:52 0:16:53 رإديو بلوس مرإكش

 1:26:31 0:26:48 - - - 0:31:56 - - - 0:27:47 لوكس رإديو

ف إ م ذإعة شدى إ   0:56:08 - - 0:10:01 0:10:11 0:10:05 0:11:29 0:03:18 0:11:04 - إ 

 0:50:31 - - 0:10:39 0:00:48 0:11:07 0:11:22 0:04:20 0:12:15 - قناة شدى يت. يف

ذإعة أأطلنتيك  0:36:40 0:02:54 0:04:29 0:04:54 0:04:39 0:06:14 0:03:47 - 0:04:23 0:05:20 إ 

 0:26:56 - - 0:06:44 - 0:05:43 - - 0:07:10 0:07:19 اكب رإديو

 0:26:15 - - - - 0:12:06 - - 0:08:33 0:05:36 رإديو بلوس فاس

ذإعة مدينة إ ف إ م  0:04:45 - - - - 0:01:52 - - 0:02:02 0:00:51 إ 

 22:11:53 1:52:45 0:25:01 2:13:20 2:09:30 5:06:25 2:19:08 1:58:16 3:17:24 2:50:04 إجملموع
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 إلثالثةإجملموعة عىل أأحزإب  بثّ إل  توزيع مدد 

إذلي مل يقدم مرحشني ومل حزاب، وابس تثناء حزب إلقوإت إملوإطنة  20تتكون إجملموعة إلثالثة من إلأحزإب غري إملمثةل يف إلربملان، وعددها 

ن ابيق إلأحيغط دوإئر يف خمتلف مس توايت هذه الاس تحقاقات الانتخابية إلترشيعية مهنا وإجلدوية أأو إمجلاعية زإب إس تفادت من ، فا 

فائدة إلأحزإب ل بثّ دقيقة يف مجموع إخلدمات إلسمعي إلبرصية إلعرشين إليت سامهت يف ختصيص مدد إل  4.ساعة و .4بلغت  بثّ مدد 

 يف إخلدمات إخلاصة. 24:39:54ساعة يف إخلدمات إلعمومية و  21:14:17إلس ياس ية، توزع هذإ إلغالف بني 

إحملتس بة لفائدة إلأحزإب إلس تة عرش ظل متفاوات سوإء يف إخلدمات إلعمومية أأو إخلاصة، نتيجة إختالف  بثّ موع مدد إل إلتوزيع إلعام جمل

ضافية عن إملدد إملفرتضة لدا يف لك خدمة، وكذإ  لهيا لك حزب، وبسبب إس تفادة بعض إلأحزإب من ترإمك ملدد إ  عدد إخلدمات إليت وجل إ 

 ت إخلاصة مجليع إلأحزإب إملكونة للمجموعة. بسبب عدم تغطية أأغلب إخلدما

 أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة بثّ مجموع مدد : 25إملبيان رمق 

 

  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إخلدمات إلعمومية: بثّ مدد 

حزاب مشاراك بشلك فعيل يف إلعملية الانتخابية ابس تثناء  28تتكون إجملموعة إلثالثة من إلأحزإب غري إملمثةل يف إلربملان، وإلبالغ عددها 

ىل ذكل أأعاله. وإس تفادت هذه إلأحزإب من مدد  ف يف إخلدمات إلعمومية إلس بع بغال بثّ حزب إلقوإت إملوإطنة كام س بقت إل شارة إ 

 .21:14:17زمين بلغ 
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 إحملتس بة يف إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلثالثة بثّ توزيع مجموع مدد إل : 26إملبيان رمق 

 

ن طرف إخملصصة م بثّ وقد جاء توزيع هذإ إحلجم عىل إلأحزإب إلس تة عرشة متباينا من خدمة لأخرى، متأأثرإ من هجة مبجموع مدد إل 

 لك خدمة، ومن هجة أأخرى بعدد إلأحزإب إملغطاة.

ن .2:26:2 بثّ حلزب وإحد من هذه إجملموعة )حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة مبدة  بثّ ابس تثناء رإديو دوزمي إذلي خصص مدد  (، فا 

وعة ما عدإ حزب وإحد )حزب إجملمتع إدلميقرإطي( إلغائب يف قنايت متازيغت إخلدمات إلعمومية إلأخرى مشلت لك أأحزإب هذه إجملم بثّ 

رَ يت يف، ل  2وميدي فادة إلقناتني.  تَعذَّ إلتوإصل مع مسؤوليه حبسب إ 
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 إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثالثة بني إخلدمات إلعمومية بثّ توزيع مدد إل : 19إجلدول رمق 

 رإديو دوزمي إلقناة إلثانية إل ذإعة إلوطنية قناة متازيغت يت. يف 2قناة ميدي  إلأمازيغيّةإل ذإعة  إلقناة إلأوىل 
 إجملموع

 00:01:08 00:01:50 00:07:29 00:08:28 00:13:15 00:21:11 00:26:16 إملفرتضة للك حزب بثّ مدة إل 

 01:55:56 00:18:15 00:01:34 00:10:10 00:26:53 00:15:10 00:29:27 00:14:27 إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 01:50:57 - 00:03:23 00:09:21 00:29:08 00:08:43 00:29:31 00:30:51 جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 01:43:54 - 00:01:46 00:11:22 00:16:50 00:14:13 00:25:07 00:34:36 إلهنضة

 01:41:59 - 00:01:41 00:13:02 00:21:52 00:08:40 00:29:59 00:26:45 إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 01:38:49 - 00:01:29 00:10:14 00:14:55 00:23:11 00:26:24 00:22:36 إلهنضة وإلفضيةل

 01:35:42 - 00:01:44 00:16:02 00:02:04 00:08:51 00:28:57 00:38:04 إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 01:27:20 - 00:01:35 00:08:12 00:02:08 00:20:39 00:28:03 00:26:43 إدلميقرإطيني إجلدد

 01:26:04 - 00:01:47 00:05:00 00:09:59 00:22:18 00:20:38 00:26:22 إلعمل

 01:13:50 - 00:01:24 00:03:47 00:01:41 00:10:00 00:28:39 00:28:19 إلوسط الاجامتعي

 01:08:58 - 00:01:38 00:03:27 00:01:51 00:09:04 00:27:20 00:25:38 إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 01:05:04 - 00:01:51 00:04:56 00:01:14 00:13:32 00:13:12 00:30:19 إملغريب إحلر

 01:02:56 - 00:02:58 00:06:47 00:01:18 00:14:38 00:09:59 00:27:16 الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 01:01:46 - 00:01:42 00:03:38 00:01:17 00:20:17 00:10:13 00:24:39 إدلميقرإطي إلوطين

 00:57:22 - 00:01:25 00:02:31 00:02:22 00:14:08 00:11:09 00:25:47 إل نصاف

 00:54:09 - 00:01:49 00:03:47 00:02:00 00:08:42 00:09:47 00:28:04 إلشورى والاس تقالل

 00:29:31 - 00:01:33 00:07:33 - - 00:10:30 00:09:55 إجملمتع إدلميقرإطي

 - - - - - - - - إلقوإت إملوإطنة

 21:14:17 00:18:15 00:29:19 01:59:49 02:15:32 03:32:06 05:38:55 07:00:21 بثّ مجموع مدد إل 
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ن إملدد إليت إس تفاد مهنا لك حزب يف لك خدمة، قد تزيد أأو تنقص عن  بثّ ساوي ملدد إل إملدة إملفرتضة حبسب إلتوزيع إملت  تبعا ذلكل، فا 

 إل جاميل للخدمة، كام تو ح إملعطيات إلتالية:

دقيقة، أأغلب إلأحزإب إس تفادت مبا يقارب هذه إملدة بفوإرق بس يطة صعودإ  08حوإيل  قناة إلأوىلإملفرتضة يف  بثّ متثل مدة إل  -

ضافية اكنت من نصيب حزب إمل بثّ ونزول، أأطول مدة  اثنية، بي ام تقلصت مدة  46دقيقة و 22ؤمتر إلوطين الاحتادي بزإئد إ 

 اثنية. 02دقيقة و 28حزب إجملمتع إدلميقرإطي بناقص  بثّ 

( بعد قناة إلأوىل، يفرتض 5:38:55لدذه إلفئة من إلأحزإب ) بثّ اثين أأعىل جحم من مدد إل خّصصت   إليت إلأمازيغيّةإل ذإعة  -

ة، إملفرتض بثّ اثنية، وهو ما تأأىت لتسعة أأحزإب حصلت عىل أأكرث من مدة إل  22دقيقة و 02أأن تعادل حصة لك حزب هبا 

بفارق جتاوز مثانية دقائق بقليل دلى ثالثة أأحزإب مهنا، يف حني مل تمتكن س تة أأحزإب من الاس تفادة من إملدة إملفرتضة، بفارق 

 حتاد إملغريب لدلميقرإطية. دقيقة من رصيد حزب إلشورى والاس تقالل ورصيد حزب الا 22مدته انقص 

إملفرتضة لأحزإب إجملموعة إلس تة عرش ينبغي  بثّ ، أأي أأن مدة إل 3:32:06بلغ  بثّ رصيدإ ملدد إل  يت يف 2قناة ميديت جّسل  -

اثنية، تسعة أأحزإب مهنا إس تفادت عىل إلأقل من مدة تعادل إملدة إملفرتضة، مع تسجيل  .2دقيقة و 27أأن يكون يف حدود 

تة أأحزإب إملفرتضة، مقابل تقلص حصص س   بثّ إس تفادة حزب إلهنضة وإلفضيةل وحزب إلعمل بأأزيد من تسع دقائق من مدة إل 

 اثنية. .7مبدد أأقوإها يقل عن إملدة إملفرتضة بأأربع دقائق و

 2:15:32لصاحل مجيع أأحزإب هذه إجملموعة ابس تثناء حزب إجملمتع إدلميقرإطي، وصل مجموعدا  بثّ مدد خّصصت   قناة متازيغت -

ّ تقدر  بثّ وهو ما يَفرتض أأن حيصل لك حزب مهنا عىل مدة  حزإب من الاس تفادة اثنية، متكنت س تة أأ  06امنية دقائق وبث

دقيقة  26دقيقة لصاحل حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية، وأأكرث من  02إلاكمةل من هذه إحلصة، مع تسجيل جتاوزها بأأكرث من 

 حلزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة.

أأن يس تفيد من ، أأي أأن لك حزب يتعني 1:59:49ما مجموعه  ابل ذإعة إلوطنيةلأحزإب إجملموعة إلثالثة  بثّ إس تغرقت مدد إل  -

ن مثانية أأحزإب إس تفادت من مدة  01يف حدود س بع دقائق و بثّ مدد  ىل مدة تساوي أأو تزيد ع بثّ اثنية، وتبعا للنتاجئ، فا 

إملفرتضة يف إل ذإعة إلوطنية، مع تسجيل إس تفادة حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي بأأكرث من ضعف إملدة إملفرتضة هل )زإئد  بثّ إل 

 إلأحزإب إلامثنية إلأخرى ما بني دقيقتني ونصف ومخس دقائق. بثّ اثنية(، فامي ترإوحت مدد  77مثانية دقائق و

درإج مدد  إلقناة إلثانيةإكتفت  -  07اثنية وثالث دقائق و 04مجليع أأحزإب هذه إجملموعة ترإوحت مدهتا بني دقيقة و قصرية بثّ اب 

 اثنية.

  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إخلدمات إخلاصة: بثّ مدد 

ىل ما مجموعه  27يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية إخلاصة ) إحملتس بة لفائدة أأحزإب إجملموعة  بثّ مدد إل  24:39:54خدمة( إرتفعت إ 

رَ ( حزاب بعدما 28إلثالثة غري إملمثةل يف إلربملان، وإليت تتكون من س تة عرش ) وإت إملوإطنة إملشاركة كام س بقت عىل حزب إلق تَعذَّ

 إل شارة.
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(، 1:32:30أأسفر توزيع إحلجم إلزمين عىل إلأحزإب إلس تة عرش إملكونة لدذه إجملموعة عن حصول بعضدا عىل مدد أأكرث من إملدة إملفرتضة )

ضافية اكنت من نصيب حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية بزإئد  دقيقة، وأأقل  0.دقيقة متبوعا إملؤمتر إلوطين الاحتادي بزإئد  6.أأعىل مدة إ 

ضافية حصل علهيا حزب إلعمل بزإئد  . فامي اكنت حصص إلأحزإب إلتسعة إملتبقية أأقل من إملدة إملفرتض إحلصول علهيا دقيقة 20مدة إ 

ذ مت تسجيل أأكرب إخنفاض يف رصيد دلى إحلزب إدلميقرإطي إلوطين عىل مس توى مجم سدام إخلدمات إخلاصة لفائدة هذه إجملموعة، إ  وع إ 

ّ بناقص ساعة ودقيقتان بعدما بلغت مدد  ه نصف ساعة فقط، اثين أأقوى إخنفاض اكن من نصيب حزب إلشورى والاس تقالل بناقص بث

 دقائق. 22فدو حزب إلهنضة وإلفضيةل بناقص  بثّ حيث ممد إل  دقيقة ونصف، أأما إحلزب إلأقل نقصا من .7

 إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلثالثة بثّ توزيع مجموع مدد إل : 27إملبيان رمق 

 

ذإعة رإديو بلوس أأاكدير مبا يقارب مخس ساعات مجموع ما تصّدر وقد  م ت إ  نت ته إخلدمات إخلاصة لفائدة أأحزإب إجملموعة إلثالثة، ومتك قدَّ

 22هبا بني  بثّ  تقاراب من حيث توزيع مجموع مدد إل سّجةلحزاب( م  28لفائدة مجيع إلأحزإب إملكونة لدذه إجملموعة ) بثّ من ختصيص مدد 

ذإعة لوكس  6و 0إملتبقية )بني دقيقة( وتفاوات بني هذه إلأخرية ومخسة أأحزإب  07و 00بني ا بثّ  حزاب )ترإوحت مدد دقائق(. وإحتلت إ 

ذإعة رإديو بلوس إدلإر إلبيضبثّ رإديو إملرتبة إلثانية من حيث مجموع مدد إل  اء ، مع تسجيل الاقتصار عىل مثانية أأحزإب فقط، كام حققت إ 

ذإعة 24 بثّ حزاب، وإس تغرقت مدد  .2ما يقارب ثالث ساعات ونصف لفائدة   أأصوإت ثالث ساعات. حزاب من هذه إلفئة اب 

لو  فرإد مدد  بثّ أأن س بع خدمات مل تتجاوز مدد إل  يُسّج  لأكرث من  ثّ بفهيا سقف ساعة وإحدة، ابلرمغ من متكن ثالثة خدمات مهنا من إ 

ذإعة أأطلنتيك ) م ) 27نصف أأحزإب هذه إجملموعة: إ  ف إ  ذإعة شدى إ  م ) 27حزاب(، إ  ف إ  ذإعة جّسلحزاب(، و  20حزاب(، قناة شدى إ  ت إ 

 ثوإن لفائدة ثالثة أأحزإب. 22ودقيقة  22لدذه إجملموعة مبدة  بثّ ب رإديو أأدىن مدة اك
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 إليت إس تفادت مهنا أأحز إب إجملموعة إلثالثة بني إخلدمات إخلا، بثّ توزيع مدد إل : 20إجلدول رمق  
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عالمية إملوإكبة ليوم الاقرتإع إلتَّغطيةإحملور إلرإبع:   إل 

 ه عىل ثّ ب إخلدمات إلسمعية إلبرصية خالل يوم الاقرتإع، بطريقة تزإمنية، مع إحلر، عىل تتبع لك برانمج بعد  بثّ تتبعت إلديأأة إلعليا 

هيا ، من مدى إحرتإم هذه إخلدمات للقوإعد إملؤطرة لربإمج يوم الاقرتإع إملنصو، علتقنيا بساعة وإحدة، للتأأكد يف أأقرص مدة ممكنةإلأكرث 

د  إملتعلقة بضامن  70-02من إلقرإر  01و 06و 00يف إملوإد   ية إلتعبري إلس يايس يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خالل الانتخاابتتعدُّ

ن أأجل إلتفاعل إلفوري مع لك ما يمت رصده من إحامتلت الاس تعامل غري إحملايد ، وكذإ م0202إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية إلعامة لس نة 

 لوسائل إل عالم إلسمعية إلبرصية. 

ذإعية عن تسجيل مدة متابعة دإمت  00أأسفرت هذه إلعملية إليت مهت   2720، مشلت بثّ ساعة ونصف من إل  81خدمة تلفزية وإ 

خبارإ وحتس   يسا وتفسريإ لأمهيته وأأبعاده. مضموان متحور حول موضوع إلتصويت إ 

خبارية متوإصةل   خدمة إ 

خرب إنطالق معلية الاقرتإع مجيع إلنرشإت إل خبارية ليوم الاقرتإع، وذكل ابل حاةل عىل إلبالغ إلصادر عن وزإرة إدلإخلية بشأأن  تصّدر

إفتتاح ماكتب إلتصويت عىل إلساعة إلثامنة صباحا يف ظروف عادية، وأأن إلتصويت سيمت عىل أأساس بطاقة إلتعريف إلوطنية وسيس متر 

ىل إلبالغ إلصادر عن إملندوبية إلسامية للتخطيط حول عدد إلش باب إذلين يتوفرون  دون توقف حىت إلساعة ضافة إ  إلسابعة مساء. إ 

 عىل حق إلتصويت لأول مرة خالل هذه إلس نة.

ىل حدود منتصف إلهنار، وإليت بلغت  بثّ كام مت  اركة ابملائة عىل إلصعيد إلوطين، وكذإ نس بة إملش 20إلبالغ إملتعلق بنس بة إملشاركة إ 

د   عىل إلساعة إخلامسة مساء. وتكرر يف نرشإت م سّجةلإمل  حصاءإت تتعلق بعدد إدلوإئر وعدد إلأحزإب إملشاركة وإلكتةل  بثّ ة، تعدُّ إ 

 إلناخبة وعدد إملالحظني إملرإقبني لعملية إلتصويت.

إسلهيا يف خمتلف وذكل ابلتصال إملبارش مبر  فقرإت ميدإنية يف تغطية وموإكبة يوم الاقرتإع، بثّ وركزت أأغلب إلنرشإت إل خبارية عىل 

يح ملشاهد حول إفتتاح ماكتب إلتصويت ويه يف طور الافتتاح وإل عدإد لس تقبال إملصوتني مرورإ بسري معلية  بثّ مناطق إملغرب، و 

ذ مت رصد  ا بثّ  تغرقه حرضية، إس  مرإسةل مشلت مجيع هجات إملغرب إلثنيت عرش، وإملدن إلكبرية ومناطق قروية وش ب 420إلتصويت، إ 

 دقيقة. 70ساعة و 02

يتأُ كام حرصت تغطيات أأخرى عىل رصد حركية إلناخبني وكثافهتا، خصوصا يف إملناطق إجلنوبية. ويف إلربإمج إلتفاعلية إل ذإعية   عط 

 عني للتعبري عن جتربهتم بعد عودهتم من ماكتب إلتصويت.إللكمة للمس مت

 وصالت وكبسولت خاصة ابلقرتإع بثّ  

ولت ترشح للتحسيس مبعاين ودللت إملشاركة يف معلية إلتصويت، وكبسا بثّ  عرف يوم الاقرتإع كثافة من حيث عدد إلوصالت إليت مت

ّ مهنا  000خدمة،  02مرة يف  00.هذه إلوصالت  بثّ وإحلسانية، وقد تكرر  إلأمازيغيّةكيفية إلتعامل مع ورقة إلتصويت ابلعربية و  هتا بث
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ذإعة 02(، قناة إلأوىل )224أأربع خدمات معومية: إل ذإعة إلوطنية ) ذإعة اكزإ تصّدر (، فامي 71(، إلقناة إلثانية )87) إلأمازيغيّة(، إل  ت إ 

م إخلدمات إخلاصة بـ  ف إ   مرة. 71إ 

ىل إلتصويت   منشطو إلربإمج وإدلعوة إ 

ىل ت جّسل ىل حث إلناخبني عىل إملشاركة إل جيابية، ابلتوجه إ  إملعاينة مبادرة منشطي إملوإد إل عالمية إليت تزإمنت مع يوم الاقرتإع، إ 

ن إقتىض إحلال. وتكررت هذه إدلعوإت سوإء تعلق  ما للجدة إليت تس تحق أأو ابلتصويت إلأبيض إ  ماكتب إلتصويت، وإل دلء ابلصوت إ 

 مع يوم الاقرتإع. ا بثّ  وتنش يط إملوإد إملعتادة وإليت تزإمن بثّ ابلاكمل لتغطية يوم الاقرتإع أأو أأثناء خّصصت   إلأمر ابلربإمج إليت

 إلش باب وفعل إلتصويت 

دلء بأأصوإهتم، وأأخذ إرتساماهتم  .0و 26خمتلف إخلدمات عدة روبورطاجات ميدإنية تعكس توإفد إلش باب ما بني  خّصصت  س نة لال 

 إلعملية لأول مرة يف حياهتم. ومه يقومون هبذه

 تنويع أأساليب إلتناول 

حاولت إخلدمات إلسمعية إلبرصية أأن توظف أأساليب جديدة ملوإكبة يوم الاقرتإع، مهنا من إعمتد برجمة خاصة وحية طيةل إليوم، وأأخرى 

خالل قطع  وخدمات أأخرى مزجت بيهنام منحافظت عىل برجمهتا إلعادية، مع إلتذكري بني إلفينة وإلأخرى بأأن إليوم هو يوم تصويت، 

درإج برإمج خاصة ل عطاء معلومات جديدة )نسب إملشاركة، وصف يح لكيفية مرور معلية إلتصويت(. ومن إخلدمات  برجمهتا إلعادية وإ 

ىل إملتلقي. حصاءإت وإملعلومات إملتوفرة دلهيا لتسديل وصولدا إ   إلتلفزية من أأدرجت شاشات تفاعلية لتقدمي إل 

 إلشدادإت وإلترصحيات ثّ ب 

يت إللكمة يف إلعديد من إلتغطيات لرؤساء ماكتب إلتصويت، إذلين وصفوإ إملرإحل إليت متر مهنا معلية إلتصويت، وكذإ إلرشوط  ُأعط 

جرإءإت الاحرتإزية  بة بفريوس كوفيد اللحفاظ عىل سالمة إلناخبني من إل ص إملُتََّخذةإلقانونية إلسارية إملفعول دإخل ماكتب إلتصويت، وإل 

لضامن حسن سري معلية إلتصويت وسالمهتا. كام حرصت إلتغطيات أأيضا عىل نقل شدادإت موإطنني  إملُعتَمدة، وإلرشوط إلقانونية 21

د  يف مناطق م حول ظروف إلتصويت أأدلوإ بأأصوإهتم   ة ، ومدى إحرتإم تدإبري إلسالمة إلصحية.تعدُّ

قدإم مجموعة من إملوإطنني إملغاربة إملقميني  إملغربية إجلالية جملس يف وإس تقت بعض إخلدمات ترصحيات مسؤول ابخلارج للحديث عن إ 

 ابخلارج عىل مسطرة تفويض إلتصويت.

 مالحظات ومعاينات إملرإسلني 

ىل أأن ماكتب إلتصويت مزودة مبوإد إلتعقمي، ومت فهيا إحرتإم إلرشوط إلصحية إليت حتول دون  نتشار وابء كوفيد إأأغلب إملرإسلني، أأشاروإ إ 

إلسن. وهناك من عاين معليات إلتصويت  كبار ت إملرإسالت، معاينة توإفد موإطنني من فئة إلش باب وإلنساء وكذإ إلأشخا،جّسل. كام 21

ىل  لهيا موإطنون مغاربة مقميون ابخلارج للتعبري عن مشاركهتم يف هذه الاس تحقاقات. وتطرقت بعض إملرإسالت إ  ابلتفويض إليت جلأأ إ 
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عاقهتم من ذكل، مع أأخذ ترصحياهتم. ومن إملرإ ىل ةرورة  سلني منمشاركة إلأشخا، ذوي إل عاقة يف معلية الاقرتإع دون أأن متنعدم إ  نبه إ 

 توفري ولوجيات لدذه إلفئة حىت يمتكنوإ من أأدإء وإجهبم إلوطين اكعامتد قاعات يف إلطوإبق إلأرضية ملاكتب للتصويت. 

 تمنية إلثقافة إلس ياس ية 

درإج موإد ذإت بعد تثقيفي يف إجملال إلقانوين حول إلأدوإر إمل قدإم بعض إخلدمات، عىل إ  لمنتخبني أأو إلمتيزي بني وكوةل ل متزي يوم الاقرتإع اب 

برإز اترخي إملامرسة إلس ياس ية إدلميوقرإطية يف إملغرب من خالل إلتذكري ابلس تحقاقات ليت إ أأدوإر إلربملاين وإملستشار إمجلاعي وإجلدوي، وإ 

 أأجريت يف إملغرب منذ الاس تقالل، سوإء اكنت إنتخاابت ترشيعية أأو جامعية.

 س يد فعل إلتصويتزعامء إلأحزإب إلس ياس ية وجت  

ذإعية كام  ّ وإكبت إخلدمات إل  دلهئم بأأصوإهتم يف إملاكتب  تبث إخلدمات إلتلفزية تغطيات مصورة، لزعامء بعض إلأحزإب إلس ياس ية أأثناء إ 

تقالل، عزيز أأخنوش الاس  لأصاةل وإملعارصة، نزإر بركة إلأمني إلعام حلزب إني هبا، من قبيل: عبد إللطيف وهّب إلأمني إلعام حلزب سّجلإمل 

دريس لشكر إلاكتب إلأول حلزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية، سعد إدلين إلعامثين إلأمني إلعام  رئيس إلتجمع إلوطين للأحرإر، إ 

محلزب إلعدإةل وإلتمنية، محمد نبيل بنعبد هللا إلأمني إلعام حلزب إلت  كة إلشعبية...(ر والاشرتإكية، حمند إلعنرص إلأمني حلزب إحل قدَّ

 إجملايل تنوُّعتغطية إلقرب وإل  

إلعديد من إلتغطيات وإملرإسالت ركزت عىل إلعامل إلقروي وإملناطق إجلبلية، حيث مت أأخذ ترصحيات ساكنة هذه إملناطق وإنتظارإهتم من 

د  إملؤسسات إملنتخبة إملقبةل، إعامتدإ عىل ش بكة من إملرإسلني، ومن مناطق م   رب ربوع إململكة.ة ومنترشة عتعدُّ

 توزيع مضامني تغطية يوم الاقرتإع حبسب هجات إململكة: 28إملبيان رمق 
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 حتاليل وتعليقات 

كرإهات إليت ميكهنا أأن تنجم عن  جرإء إ  مهت أأساسا إلتعليق عىل نس بة إملشاركة إملعلن عهنا عىل إلساعة إلثانية عرشة زوالا، وكذإ بعض إل 

ثالثة إس تحقاقات إنتخابية يف يوم وإحد من قبيل توقع كرثة إلأورإق إمللغاة، أأو إلتعبري عن إلفر، إليت تتيحدا إلتعديالت إليت طالت 

جرإء الاس تحقاقات إلثالث يف ي م و إلنظام الانتخايب كتوقع إرتفاع متثيلية إلنساء يف إجملالس إملنتخبة، وإرتفاع نس بة إلتصويت بعد قرإر إ 

 ب ابحثني وأأساتذة جامعيني.إوإحد، حيث مت لدذإ إلغرض إس تجو 

 بثّ إلتحمك يف إل  

ممت رصد مجموعة من إحلالت إليت جلأأ فهيا م ىل إلتحمك يف إل قدَّ اعلني مع بعض إلربإمج ، وتتعلق أأساسا بترصحيات ملس متعني متفبثّ و إلربإمج إ 

ذإعية عربوإ فهيا عن موإقف منحازة أأو شككت يف جدوى  .إلعملية الانتخابية إل 

  يوم الاقرتإعسّجةلإحلالت إمل  

ذإعة أأطلنتيك: وإليت  - ّ حاةل اب  " les décodeurs d’Atlanticمن برانمج " 0202ش تنرب  26ت مضن حلقة يوم إلأربعاء بث

ّ توقعات لنتاجئ إلعملية الانتخابية إجلارية، جاءت عىل لسان أأحد ضيوفدا، وقد  وجزها إل خباري مت إعتذإرإ عن ذكل مضن بث

 وإلنصف صباحا، معتربة أأن هذه إلتوقعات يه جمرد أ رإء خشصية ل تعكس موقف إملتعدد. ةللساعة إحلادية عرش 

عادة  - هذه إلقناة يوم الاقرتإع حللقة من برانمج "مساء إخلري اي مغرب" بني إلساعة  بثّ حاةل بقناة شدى يت يف: وتتعلق اب 

يف الاس تحقاقات الانتخابية  حزاب س ياس يا مشاراك 20صباحا وإذلي إس تضاف ممثلني عن  24:44:70وإلساعة  27:24:77

ىل أأربع دقائق برإجمدم الانتخابية. ّ وقد  وإذلين إس تعرضوإ يف ثالث إ   02:21:20ش تنرب يف نفس إلربانمج من  26ت إلقناة يوم بث

ىل  مإعتذإرإ عىل لسان م .02:20:4إ  عادة إحللقة "سقطت سدوإ وهو مشلك إرتبط مبا هو تقين  قدَّ إلربانمج إعترب فهيا أأن إ 

 فقط".

 إلشاكايت إملتوصل هبا 

، بشاكية من حزب إلعدإةل وإلتمنية، خبصو، وصةل حتسيس ية 0202ش تنرب  26توصلت إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي، بتارخي 

 ّ . وتفيد إلشاكية إملتوصل هبا أأن، "إخلدمة 0202ش تنرب  26هتا إخلدمة إلتلفزية "إلقناة إلثانية" مبناس بة الاس تحقاقات الانتخابية، بتارخي بث

 إحلياد والاس مترإر إلضمين يف إمحلةل الانتخابية حلزب س يايس خالل يوم الاقرتإع، من خالل ظدور أأ "إلقناة إلثانية"، خرقت مبد إلتلفزية

ىل إملشاركة يف الانتخاابت خالل يوم الاقرتإع إليت  حدى إلوصالت إلتحسيس ية لدلعوة إ  ّ ب إلفنانة "فضيةل بمنوىس" يف إ  هتا إلقناة، كام أأن ث

 ة اكنت منخرطة يف إمحلةل الانتخابية لفائدة حزب س يايس معني".هذه إلفنان

موتبني أأن إلقناة إلثانية، وإرتباطا مبوضوع إلشاكية،  عالميتني بعنوإن "أأان موإطن، أأان أأصوت" قدَّ ّ ت مادتني إ  ش تنرب  26 ام خالل يومهتبث

خبارية خاصة بتغطية إنتخاابت 0202امة لس نة إملوإفق ليوم الاقرتإع إخلا، ابلنتخاابت إلترشيعية وإمجلاعية إلع 0202 ، إلأوىل مضن نرشة إ 

ىل إلتصويت"، ويه  26 ش تنرب، وإلثانية مضن "نرشة إلظدرية"، إعتربت إلقناة مضموهنام "رسائل عفوية نتوصل هبا حتث عىل إدلعوة إ 
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ىل إملشاركة يف إلعملية الانت دلء ابلصوت معبارة عن دعوإت لشخصيات فنية ورايضية )س بع خشصيات( إ  ن مضهنا إلفنانة خابية عرب إل 

 .1"فضيةل بمنوىس"

ىل رشكة صورايد 0202ش تنرب  07ويف إجامتعه إملنعقد بتارخي  ، قرر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي، توجيه طلب توضيحات إ 

، أأن إملعنية ابلأمر 0202أأكتوبر  24وبعد درإسة جوإب صورايد دوزمي، إعترب إجمللس إلأعىل، خالل إجامتعه إملنعقد بتارخي  إلقناة إلثانية.

شاركت يف إلوصلتني إلتحسيس يتني بعنوإن "أأان موإطن، أأان أأصوت"، كشخصية معومية ميكن أأن تكون معروفة دلى بعض إلرشإحئ من 

ىل ةرورة إحرتإم إملقتضيات إلقانونية وإلتنظميية إمل إمجلدور ابنامتهئا لتنظمي حزيب ؤطرة للحمةل موإز؛ وقرر إجمللس إلأعىل لفت إنتباه إملتعدد إ 

 الانتخابية، وكذإ إلعمل عىل متكني إمجلدور من الاطالع عىل مصدر إلوصالت إلتحسيس ية وإلتوعوية مىت اكنت صادرة عن هجات رمسية. 

 

  

                                                           
  ملعنية ابلأمرإ إلتجمع إلوطين إلأحرإر، تأأسيس إلفيدرإلية إملغربية للفنانني إلتجمعيني مكنظمة موإزية اتبعة هل، تضّم مجموعة من إلفنانني، من بيهنم، أأعلن حزب 0202يونيو  08بتارخي  1

 (hashtag.ma) هاش تاغ -تأأسيس إلفيدرإلية إملغربية للفنانني إلتجمعيني إلرإبط إل لكرتوين: 

حرإر -يف إلس ياسة للهنوض بقطاع إلفن وإلثقافة وحتسني أأوضاع همنييه  فنانون يؤكدون أأمهية الاخنرإط    (rni.ma)إلتجمع إلوطين للأ

https://hashtag.ma/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
https://rni.ma/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
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 برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية إحملور إخلامس: نتاجئ تتبع

إملتعلق ابللوإحئ الانتخابية إلعامة ومعليات الاس تفتاء وإس تعامل  0.22.إنسجاما مع إملقتضيات إلقانونية إملنصو، علهيا يف إلقانون رمق 

؛ ويف 1منه 226ة  ملادوتمتميه خاصة إوسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية والاس تفتائية، كام مت تغيريه 

إملتعلق ابس تعامل وسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية، تضمن قرإر إجمللس إلأعىل  0.22.822إملرسوم رمق 

سمعي إلبرصي مات إلتصال إل ، تفصيال للقوإعد إملطبقة عىل برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية يف خد70.02لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق 

 (.70-72-72إلعمويم وإملنصو، علهيا يف إلفصل إلرإبع من نفس إلقرإر )إملوإد 

ىل إنفرإد إلرشاكت إلوطنية لالتصال إلسمعي إلبرصي إلعمويم ب  لزإمية  إلربإمج إملعدة للحمةل الانتخابية بثّ وأأشارت هذه إملوإد إ  إلرمسية، وإ 

خبار إلديأأة إلعليا كتابيا من طرف إلرشاكت إلوطنية لالتصال إلسمعي إلبرصي إلعمويم مبوإعيد  للحمةل الانتخابية  إلربإمج إملعدة بثّ إ 

لحمةل الانتخابية ىل جانب عدم تضمني إلربإمج إملعدة لإلرمسية أأربعا وعرشين ساعة عىل إلأقل قبل بدإية فرتة إمحلةل الانتخابية إلرمسية، إ  

لهيا أأعاله، بأأي شلك من إلأشاكل موإدإ من شأأهنا إس تعامل إلرموز إلوطنية؛  226كام هو منصو، عليه يف إلفقرة إلأوىل من إملادة  إملشار إ 

ة أأو  ح دإخل إملقرإت إلرمسية سوإء اكنت حمليوإلظدور يف أأماكن إلعبادة وأأي إس تعامل لكي أأو جزيئ لدذه إلأماكن؛ وإلظدور بشلك وإ

ظدار عنارص أأو أأماكن أأو مقرإت ميكن أأن تشلك عالمة جتارية. ومل ت   ضيات.أأي مالحظة تفيد إل خالل هبذه إملقت  سّجلهجوية أأو وطنية؛ وإ 

 إب إلس ياس ية من طرف إخلدمات" إحلصص إخملصصة للأحز بثّ " أأو "عدم بثّ ، اتبعت إلديأأة إلعليا "70.02من إلقرإر  72ووفق إملادة 

ىل2إلسمعية إلبرصية إملعنية توزيع تدخالت إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت يف إخلدمات إلسمعية  نتاجئ قرعة ، إستنادإ إ 

 .0202يوليوز  .2إلبرصية إليت جرت يوم 

                                                           
 0.-22من إلقانون  226إملادة 1 

 :جيب أأل تتضمن برإمج إلفرتة الانتخابية وإلربإمج إملعدة للحمةل الانتخابية بأأي شلك من إلأشاكل موإدإ من شأأهنا

 يه حمددة يف إدلس تور؛إل خالل بثوإبت إلأمة كام  -

 إملس ابلنظام إلعام؛ -

 إملس ابلكرإمة إل نسانية أأو إحلياة إخلاصة أأو ابحرتإم إلغري؛ -

 إملس ابملعطيات وإلبياانت إحملمية ابلقانون؛ -

ىل إلقيام حبمةل مجلع إلأموإل؛ -  إدلعوة إ 

  .إلتحريض عىل إلعنرصية أأو إلكرإهية أأو إلعنف -

 :كام جيب أأل تتضمن هذه إلربإمج

 إس تعامل إلرموز إلوطنية؛ -

 الاس تعامل إجلزيئ أأو إللكي للنش يد إلوطين؛ -

 إلظدور يف أأماكن إلعبادة أأو أأي إس تعامل لكي أأو جزيئ لدذه إلأماكن؛ -

 إلظدور بشلك وإ ح دإخل إملقرإت إلرمسية، سوإء اكنت حملية أأو هجوية أأو وطنية؛ -

ظدار عنارص أأو أأماكن أأو مقرإت ميكن أأن تشلك عالمة  -   .جتاريةإ 

   الانتخابية.جيوز إس تعامل عمل إململكة وإلنش يد إلوطين وإلصورة إلرمسية جلالةل إملكل إملثبتة يف إلقاعات إليت حتتضن الاجامتعات إملتعلقة ابمحلةل

 اري هبا إلعمل.خملوةل لدا مبقتىض إلقوإنني إجلتسدر إلديلة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي عىل إحرتإم إملقتضيات إملنصو، علهيا يف هذه إملادة طبقا لالختصاصات إ
ذإعة وإلتلفزة )قناة إلأوىل، قناة متازيغت، إل ذإعة إلأمازيغية، إل ذإعة إلوطنية( ورشكة صورايد )إلقناة إلثانية 2  2يت )قناة ميدي  2ورإديو دوزمي( ورشكة ميدي  إلرشكة إلوطنية لال 

 يت يف(.
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 إلسمعية إلبرصية إلعمومية إملعطيات إلمكية لعملية تتبع برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية يف إخلدمات 

" حصصدا إدلعائية لربإجمدا عىل إلقنوإت "إلأوىل" و"إلثانية" و"متازيغت بثّ إملشاركة يف الانتخاابت من فرصة  70إس تفادت إلأحزإب إل 

ملتلفزة" و"تغطية وإ "، وذكل عرب ثالثة أأصناف من إلربإمج يه "إلتدخالت إملذإعةإلأمازيغيّةيت يف"، وإل ذإعتني "إلوطنية" و" 2و"ميدي 

ىل أأن إلصنف إلأخري ل تس تفيد منه أأحزإب إجملموعة إلثالثة.  إلتجمعات الانتخابية" و"ضيف إلنرشإت إل خبارية"، مع إل شارة إ 

ن عددها بلغ  ذإعتني وأأربع قنوإت تلفزية معومية، فا   إلأصناف حصة موزعة بني 6.6ووفق لحئة إلربإمج إخلاصة ابمحلةل إلرمسية إملربجمة عىل إ 

لهيا أأعاله بوإقع  حصة يف صنف "تغطية إلتجمعات الانتخابية"  210حصة يف صنف "إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة"، و 08.إلثالث إملشار إ 

ََّساويحصة يف صنف "ضيف إلنرشإت إل خبارية". وتوزعت هذه إحلصص اب 12و  ست.بني إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلعمومية إل  لت

 إحلصص إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية بثّ إلتوزيع إملرجعي ل : 21إجلدول رمق 

  إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة تغطية إلتجمعات الانتخابية ضيف إلنرشإت إل خبارية إجملموع

 إلأمازيغيّةإل ذإعة  96 32 15 143

 إل ذإعة إلوطنية 96 32 15 143

 إلأوىلإلقناة  96 32 15 143

 إلقناة إلثانية 96 32 15 143

 قناة متازيغت 96 32 15 143

 يت يف 2قناة ميدي  96 32 15 143

 إجملموع 576 192 90 858

ّ وحسب نتاجئ إملتابعة إليومية للحصص إمل   08 وثة عىل إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلست، وإليت مهت فرتة إمحلةل الانتخابية )ما بنيبث

نه من أأصل 0202ش تنرب  0غشت و حصة من برإمج إمحلةل  2. بثّ ، مل يمت 0202يوليوز  .2حصة إملربجمة بناء عىل قرعة يوم  6.6(، فا 

ش تنرب رمغ ورود إمسه يف نتاجئ إلقرعة، يف حني توزعت  0رك يف إنتخاابت مهنا تؤول حلزب إلقوإت إملوإطنة إذلي مل يشا 04الانتخابية، 

 حزاب. 22إملتبقية بني  08إحلصص 
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 إحلصص إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية حسب إلعدد يف إخلدمات إملعنية بثّ توزيع : 22إجلدول رمق 

 أأصناف إحلصص إملربجمة إحلصص وثةبثّ إحلصص إمل  وثةبثّ إحلصص غري إمل 

 إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة 576 555 21

 تغطية إلتجمعات الانتخابية 192 168 24

 ضيف إلنرشإت الاخبارية 90 85 5

 إجملموع 858 808 50

ُ  وابس تثناء حزب إلقوإت إملوإطنة، تتوزع إحلصص غري مإمل ( حصص .) حصة مهت "تغطية إلتجمعات الانتخابية" ومخس 26بني ة قدَّ

ىل ثالث ) ىل صنف "إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة". 7ختص "ضيف إلنرشإت إل خبارية" ابل ضافة إ   حصص( تنمتي إ 

ّ توزيع إلربإمج غري إمل : 23إجلدول رمق   وثة حسب لك حزب وصنفبث

 إجملموع إلنرشإت إل خباريةضيف  تغطية إلتجمعات الانتخابية إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة  

 6 - 6 - حزب إخلرض إملغريب

 3 - 3 - حزب الاحتاد إدلس توري

 4 - 2 2 حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 2 - 2 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 5 4 1 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 1 - 1 - حزب إلعمل

 1 - 1 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 1 - 1 - إحلزب إملغريب إحلر

 1 - 1 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 1 1 - - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

محزب إلت  1 - - 1 والاشرتإكية قدَّ

 26 5 18 3 إجملموع

     

 24 - 6 18 حزب إلقوإت إملوإطنة

 50 5 24 21 إجملموع إل جاميل
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جرإءإت 1حصة خاصة بـ "تغطية إلتجمعات الانتخابية" لتسعة ) 26 بثّ ويرتبط عدم  ىل رغبهتا يف الانضباط لال  ( أأحزإب، ابلأساس، إ 

ليه إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلست. كام مل يمت  21الاحرتإزية إملتعلقة بوابء كوفيد  الطو مخس إس تضافات يف ب بثّ تبعا ملا أأشارت إ 

رإمج للتعبري ثالث ب بثّ امسة مهت حزب إلوحدة وإدلميقرإطية. كام مت تسجيل غياب إخلزب إلعدد و إلنرشإت إل خبارية، أأربع مهنا حل

مإملبارش مهت الك من حزيب إلت  يت يف". 2والاشرتإكية وإجملمتع إدلميوقرإطي عىل قناة "ميدي  قدَّ

 إلثالثة مبا فهيا تكل إملرتبطة حبزب إلقوإت إملوإطنة بثّ أأصناف إل وثة حسب بثّ توزيع إحلصص غري إمل : 29إملبيان رمق 

 

ض إحلصص إملربجمة بع بثّ إحلصص إخملصصة للحمةل إلرمسية للأحزإب، جند أأن إخلدمات إلست مل ت  بثّ عىل مس توى إخلدمات إليت مل تَ 

موزعة عىل إلأصناف  1أأحزإب 0حصة هتم  20ابملائة بوإقع  04يت يف" بـ  2لدا بعدد متباين. وجاءت عىل رأأس إلقامئة قناة "ميدي 

ية تغط أأحزإب موزعة عىل صنفي "إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة" و" 8حصص هتم  22ابملائة بوإقع  02إلثالث، متبوعة ابل ذإعة "إلوطنية" بـ 

حصص للك مهنام هتم إلأصناف  6ابملائة بوإقع  28" جفاءت حصصدا بنس بة إلأمازيغيّةإلتجمعات الانتخابية". أأما قناة "متازيغت" وإل ذإعة "

ذ مل ت  ذإعة حصصا هتم  بثّ مقابل عدم  2أأحزإب 4إلقناة حصصا هتم  بثّ إلثالثة، إ  ابملائة( جاءت قناات  20. وبنفس إلنس بة )3أأحزإب .إل 

 يف إخلدمتني معا يف إلأصناف إلثالثة. 4أأحزإب 7حصص هتم  8"إلأوىل" و"إلثانية" بوإقع 

  

                                                           
حزب إلقوإت  –رض إملغريبحزب إخل–حزب إجملمتع إدلميوقرإطي وإحلزب إدلميوقرإطي إلوطين وحزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة  –إلتقدم والاشرتإكيةإلعدد إدلميوقرإطي وحزب حزب  1

 إملوإطنة.
 إلقوإت إملوإطنة وحزب الاحتاد إدلس توري وحزب إخلرض إملغريب وحزب إلعدد إدلميوقرإطي. حزب 2
 الاحتاد إدلس توري وإخلرض إملغريب وإلوحدة وإدلميوقرإطية. -إحلر إلقوإت إملوإطنة وإملغريب  3

 حزب إلقوإت إملوإطنة وحزب إخلرض إملغريب وحزب إلعدد إدلميوقرإطي.4 
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 وثة عىل إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلستبثّ توزيع إحلصص غري إمل : 30إملبيان رمق 

 

 

 

 

 

ذإ اكن عدد إلأحزإب، إليت مل تس تفد من حصصدا بشلك اكمل أأو  ن إملدإخالت إلـ  22حصة(، قد بلغ  2.جزيئ )وإ  إملربجمة  04حزاب، فا 

حلزب إلقوإت إملوإطنة عىل إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلست، يف صنفي "إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة" و"تغطية إلتجمعات الانتخابية"، 

ّ ابملائة من مجموع إحلصص غري إمل  41تشلك نس بة  ىل أأن بث خاابت إحلزب مل ينرش أأي بالغ هيّم إملشاركة من عدهما يف الانتوثة، مع إل شارة إ 

 إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية إلعامة عكس الانتخاابت إلسابقة.

ن مخسة أأحزإب ىل بقية إلأحزإب، فا  مل  2حصص وحصتان، مقابل مخسة أأحزإب 8مل تس تفد من حصصدا بعدد يرتإوح ما بني  1ابلنس بة إ 

 إملربجمة لدا. حصة وإحدة من إحلصص بثّ ت 

 وثة عىل إلأحزإببثّ توزيع إحلصص غري إمل : 31إملبيان رمق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حزب إخلرض إملغريب وحزب إلعدد إدلميوقرإطي وحزب إجملمتع إدلميوقرإطي وحزب الاحتاد إدلس توري وحزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة. 1
 لوحدة وإدلميوقرإطية وحزب إدلميوقرإطي إلوطين وإحلزب إملغريب إحلر وحزب إلعمل.حزب إ 2
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ّ حصصدا إملربجمة بني إجملموعتني "إلثانية" و"إلثالثة " يف حني  بثّ وتوزعت إلأحزإب إليت مل ت  لكة للمجموعة "إلأوىل" ت إلأحزإب إملشبث

طار إمحلةل الانتخابية إلرمسية، ويه إلأحزإب إملمثةل يف إلربملان وتتوفر عىل فريق برملاين.لك إحلصص إخملصصة لدا   يف إ 

أأحزإب، ويه أأحزإب ممثةل يف إلربملان ول تتوفر عىل فريق، مقابل  .مجيع حصصدا مضن إجملموعة "إلثانية"  بثّ وبلغ عدد إلأحزإب إليت مل ت 

 زإب غري ممثةل يف إلربملان.أأحزإب من إجملموعة "إلثالثة"، ويه أأح 0

ّ توزيع إحلصص غري إمل : 24إجلدول رمق   وثة عىل إلأحزإب حسب إجملموعات إلثالثبث

ةوثبثّ إحلصص غري إمل   إجملموعات إلأحزإب إلعدد مقابل عدد أأحزإب لك مجموعة 

2 8/8  2إجملموعة  - 

8 

./1 

 إخلرض إملغريب

 0إجملموعة 

 إلعدد إدلميوقرإطي .

 الاحتاد إدلس توري 7

مإلت 2  والاشرتإكية قدَّ

 إلوحدة وإدلميوقرإطية 2

04 

0/20 

 حزب إلقوإت إملوإطنة

 7إجملموعة 

 حزب إجملمتع إدلميقرإطي 4

 حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة 0

 حزب إلعمل 2

 إحلزب إملغريب إحلر 2

 وإلعدإةل الاجامتعيةحزب إحلرية  2

 إحلزب إدلميقرإطي إلوطين 2

ع ىل جانب  20حصة هتم  2. بثّ ت أأس باب عدم تنوُّ حصة خاصة حبزب إلقوإت إملوإطنة بسبب عدم مشاركته يف  04حزاب، فا 

ن أأس باب عدم إل  دلى إلأحزإب إلأخرى ترإوحت ما بني تنازل إحلزب عن حصته، وضيق إلوقت، وإل جرإءإت  بثّ الانتخاابت، فا 

الاحرتإزية بسبب وابء كوروان )إلتجمعات إخلطابية(، وإعتذإر إحلزب عن إحلضور، وغياب أأي توإصل من إحلزب مع إخلدمة إلسمعية 

 إلبرصية.
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 0.-22إلقانون من  226تفعيل مقتضيات إلفقرة إلثانية من إملادة  

 0202 غشت 06وإحدة ظدرت خاللدا بناية مسجد بشلك متكرر خالل إلتجمع إخلطايب للحزب إملغريب إحلر يوم  مت تسجيل حاةل

ّ ، فقد 27:28:71يت" إبتدإء من إلساعة  2عىل قناة "ميدي  ت إلقناة يف نرشهتا إل خبارية روبورطاجا لتجمع إحلزب بدوإر إلعسكر بث

ذ  ابلرابط. ومن خالل إملعاينة، مت تسجيل ظدور بناية مسجد بشلك لكي وجزيئ يف س تة مقاطع من إلروبورطاج إذلي دإم دقيقتني، إ 

د   ىل  لنََّظرت زوإاي وأأشاكل إلتقاط صور إلبناية ابتعدُّ إ 

حولدا طيةل مدة إلروبورطاج. متركز إلتجمع إخلطايب 

ىل إجمللس  واكنت هذه إحلاةل موضوع تقرير مت رفعه إ 

لالتصال إلسمعي إلبرصي إذلي إعترب يف قرإر رمق  إلأعىل

أأن هذإ إلروبورطاج ل حيرتم إملقتضيات إلقانونية  02-82

وقرر  0.22.من إلقانون  226إملنصو، علهيا يف إملادة 

ىل ةرو يات إلقانونية ابملقتض  إلتقيُّدرة لفت إنتباه إملتعدد إ 

لهيا أأعاله يف إملضامني إل عالمية ذإت إلصةل بتغطية  إملشار إ 

أأنشطة ومحالت إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف 

 الانتخاابت.

ت حالتان مل تكوان موضوع تقرير، إلأوىل هتم تدخال جّسلكام 

 8وم يمتلفزإ لـتحالف فيدرإلية إليسار عىل إلقناة "إلثانية" 

ذ مت تسجيل 8:44.:02إبتدإء من إلساعة  0202ش تنرب  ، إ 

ظدار إمسدا وفوقه عمل  ظدور ابب مدرسة معومية دون إ 

إململكة خالل ترصحي لعضو حتالف فيدرإلية إليسار عن 

 مشالك إلتعلمي.

أأما إحلاةل إلثانية، فهتم تدخال متلفزإ حلزب إحلركة إلشعبية 

إبتدإء من إلساعة  0202رب ش تن 0عىل إلقناة "إلثانية" يوم 

ظدار عمل إململكة إملغربية من بعيد وشارة 02:20:21 ذ مت إ  ، إ 

 مؤسسة محمد إخلامس للتضامن.
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  مالحظات نوعية حول برإمج إمحلةل الانتخابية 

رشإك إلنساء وإلش باب و  عاقة  ولوجموإزإة مع معاينة وتتبع برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية مت رصد إلأبعاد إملرتبطة اب  إلأشخا، يف وضعية إ 

 وإس تعامل لغة إل شارة يف مضامني برإمج إمحلةل الانتخابية.

 حتقيق إملساوإة بني إجلنسني وإ رشإك إلنساء يف برإمج إمحلةل الانتخابية  

ا فهي لجسّ مهنا مل تتضمن حضورإ نسائيا. ومضن إحلصص إليت  400حصة، مقابل  778بلغ عدد إحلصص إملتضمنة ملدإخالت نسائية 

التحضور نسايئ، بلغ عدد  ابملائة. ومتزيت بعض إلتدخالت، خصوصا "إملذإعة وإملتلفزة" و"تغطية  70متدخةل بنس بة  412 إملُتدّخ 

ن تدخال متلفزإ خاصا حبزب إلأصاةل وإملعارصة تضمن مدإخةل لـ  إمرأأة دفعة  24إلتجمعات الانتخابية"، بتقدمي أأكرث من متدخةل، بل إ 

ّ وإحدة، مت   اثنية. 72دقائق و .مدته وبلغت  1ه عىل قناة "إلأوىل" مرة وإحدةبث

 ُ لنيوعىل مس توى إمل ن حضورمه  تدّخ  مهنا مل تتضمن حضورإ من إلرجال. ومضن هذه إحلصص  227حصة، مقابل  .02يف  جّسلإذلكور، فا 

 ُ لنيبلغ عدد إمل ُ  86متدخال بنس بة  2246 تدّخ  لنيابملائة، حيث بلغ عدد إمل لنييف بعض إحلصص س تة  تدّخ   .2إحدةو يف إحلصة إل ُمتدّخ 

ىل أأن  لنيحصة شددت حضورإ متساواي لل  64يشار إ  التو  ُمتدّخ  لني 7رتإوح بني وإحد ويبعدد  إملُتدّخ   ومتدخالت. ُمتدّخ 

 نس بة حضور إلنساء يف برإمج إمحلةل الانتخابية: 32إملبيان رمق 

 

  

                                                           
ىل  .07:72:2من إلساعة  0202ش تنرب  20قناة "إلأوىل" بتارخي  1  .2.:.07:7إ 
ىل  00:24:20من إلساعة  0202ش تنرب  20"إلأمازيغية" بتارخي  إل ذإعة 2  .00:20:24إ 



 

80 
 

رشإك إلش باب يف برإمج إمحلةل الانتخابية    إ 

ُ  بلغ لنيعدد إحلصص إليت تضمنت حضورإ للش باب مضن إمل ابملائة،  2.أأي بنس بة  626حصة من أأصل  421يف خمتلف إلأصناف  تدّخ 

 حصة غاب عهنا إلش باب. 711مقابل 

 س بة حضور إلش باب يف برإمج إمحلةل الانتخابية: ن 33إملبيان رمق 

 

شخا، يف وضعية   ىل برإمج إمحلةل الانتخابيةولوج إلأ عاقة إ   إ 

ّ بلغ عدد إلأحزإب إليت  عاقة بث حصة موزعة بني صنفي "إلتدخالت إملذإعة  20أأحزإب مضن  0ت تدخالهتا حبضور أأشخا، يف وضعية إ 

ذإعية ابس تثناء إل ذإعة "إلوطنية".   وإملتلفزة" وتغطية إلتجمعات الانتخابية" عىل إخلدمات إلتلفزية وإل 

عاقة عن صنف "ضيف إلنرشإت إل خبارية"، مقابل حضور ضعيف يف صنف "تغطية وقد مت  تسجيل غياب إلأشخا، يف وضعية إ 

مدإخةل مخلسة أأحزإب يف صنف "إلتدخالت إملذإعة  .2إلتجمعات الانتخابية" مبدإخلتني عىل قناة "إلأوىل"، يف حني مت تسجيل 

 وإملتلفزة".
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 إلثالث بثّ توزيع إحلصص حسب أأصناف إل : 34إملبيان رمق 

 

عاقة يف برإجمدا، من قبيل حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر  ّ وحرصت بعض إلأحزإب عىل دمج إلأشخا، يف وضعية إ  نية حصص من امبث

محصة، متبوعا حبزب إلت 20أأصل  الث حصص وحزب الاصاةل وإملعارصة حبصتني، وحصة وإحدة للك من حزيب بثّ والاشرتإكية  قدَّ

 إلأمل وإجملمتع إدلميوقرإطي. 

عاقة حسب إلأحزإب: 35إملبيان رمق   توزيع حضور إلأشخا، يف وضعية إ 

 

ذإعة " ّ " إلأمازيغيّةواكنت إل  عاقة يعاين صعوبة يف إلنطق، يف حني بث ذإعيا حلزب إجملمتع إدلميوقرإطي لشخص يف وضعية إ  ّ ب ت تدخال إ  ت ث

عاقة حركية ومتدخال أ خر فاقدإ للبرص.  .2إلقنوإت إلتلفزية إلأربع   متدخال يعاين من إ 
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ىل لغة إل شارة أأو إلكتابة أأسفل إلشاشة أأو أأية وس يةل أأخرى يف برإمج   إمحلةل الانتخابية  توفري إلرتمجة إ 

مرة مضن إلتدخالت إملتلفزة حلزب الاس تقالل لوحده عىل إخلدمات  20إس تعامل لغة إل شارة يف إحلصص إخملصصة للحمةل إلرمسية  مت

ُّغةنفس إلكبسوةل، إليت بلغت مدهتا س بع دقائق، عىل خمتلف إخلدمات إلتلفزية مع تقدميدا اب بثّ بع. ومت  إلتلفزية إلأر عىل قناة  إلأمازيغيّة لل

 "متازيغت".
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 إحملور إلسادس: إلنتاجئ إلتفصيلية وإملونغرإفيات إخلاصة بلك خدمة

 48 إلقناة إلأوىل

 09 قناة متازيغت

 09 إلقناة إلثانية

 291 يت يف 2قناة ميدي 

 290 إجلدويةقناة إلعيون 

 222 إل ذإعة لوطنية

 221 إل ذإعة إلأمازيغيّة

ذإعة إلرابط إدلولية  211 إ 

 219 رإديو دوزمي

ذإعة وإلتلفزة  212 إخلدمات إل ذإعية إجلدوية للرشكة إلوطنية لال 

 211 قناة شدى تيفي

ذإعة أأطلنتيك  289 إ 

ذإعة  289 أأصوإت إ 

ذإعة شدى إ ف إ م  211 إ 

ذإعة مدينة إ ف إ م  214 إ 

ذإعة اكب   291 رإديوإ 

ذإعة لوكس رإديو  290 إ 

ذإعة ميد رإديو  218 إ 

ف إ م ذإعة اكزإ إ   249 إ 

 241 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 209 رإديو بلوس أأاكدير

 201 رإديو بلوس فاس

 192 رإديو بلوس مرإكش
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 إلقناة إلأوىل

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 22:.24:2 .1 2:27.:74 01. 288 إلنرشإت إل خبارية

 0:20.:.2 02 4:00.:28 02 02 إلربإمج إحلوإرية

 30:12:23 .22 51:49:05 2.. 268 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 14:28:00 11:54:26 2:33:34 إجملموعة إلأوىل

 8:44:02 7:25:18 1:18:44 إجملموعة إلثانية

 7:00:21 5:53:48 1:06:33 إجملموعة إلثالثة

 30:12:23 25:13:32 4:58:51 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %19,12 2:45:56 1:28:19 1:17:37 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %16,76 2:25:29 1:21:46 1:03:43 للأحرإرحزب إلتجمع إلوطين 

 %16,63 2:24:19 1:23:56 1:00:23 حزب الاس تقالل

 %16,19 2:20:32 1:24:12 0:56:20 حزب إحلركة إلشعبية

 %16,13 2:19:59 1:14:53 1:05:06 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %15,18 2:11:45 1:13:25 0:58:20 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %47,89 14:28:00 8:06:31 6:21:29 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %28,83 2:31:06 1:27:15 1:03:51 والاشرتإكية قدَّ

 %23,20 2:01:35 1:03:09 0:58:26 حزب الاحتاد إدلس توري

 %8,30 0:43:31 0:24:22 0:19:09 إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %8,08 0:42:21 0:22:53 0:19:28 حزب إخلرض إملغريب

 %8,06 0:42:15 0:18:57 0:23:18 حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %6,23 0:32:38 0:13:48 0:18:50 حزب إل صالح وإلتمنية

 %5,93 0:31:04 0:12:36 0:18:28 حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %5,92 0:31:00 0:12:29 0:18:31 حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %5,44 0:28:32 0:12:12 0:16:20 حزب إلأمل

 %28,91 8:44:02 4:27:41 4:16:21 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مدد إل مجموع    إلنس بة 

 %9,06 0:38:04 0:23:53 0:14:11 حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %8,23 0:34:36 0:21:07 0:13:29 حزب إلهنضة

 %7,34 0:30:51 0:15:16 0:15:35 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %7,21 0:30:19 0:14:47 0:15:32 إحلزب إملغريب إحلر

 %6,74 0:28:19 0:14:10 0:14:09 حزب إلوسط الاجامتعي

 %6,68 0:28:04 0:11:56 0:16:08 حزب إلشورى والاس تقالل

 %6,49 0:27:16 0:14:29 0:12:47 حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %6,36 0:26:45 0:12:53 0:13:52 حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %6,36 0:26:43 0:12:34 0:14:09 حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %6,27 0:26:22 0:10:49 0:15:33 حزب إلعمل

 %6,13 0:25:47 0:11:29 0:14:18 إل نصافحزب 

 %6,10 0:25:38 0:11:01 0:14:37 حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %5,86 0:24:39 0:10:23 0:14:16 إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %5,38 0:22:36 0:08:18 0:14:18 حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %3,44 0:14:27 - 0:14:27 إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة حزب

 %2,36 0:09:55 0:09:55 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %23,19 7:00:21 3:23:00 3:37:21 إجملموع

 

  



 إلقناة إلأوىل 

87 
 

 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إنامتءإهتا أأو جمال خربهتاإس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب    -أأ 

 قناة إلأوىل

ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

نس بة  إجملموع إذلكور إل انث

 إل انث

نس بة  إجملموع إذلكور إل انث

 إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %06 36 26 10 %28 21 16 3 إ 

 %0 192 178 14 %7 8. 48 8 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %.0 4 1 3 %75 7 1 2 حصافيون

 %00 26 19 7 %27 24 11 3 فاعلون همنيون ونقابيون

 %.2 233 199 34 %15 14 73 21 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %01 99 70 29 %29 7. 39 14 منظامت إجملمتع إملدين

 %28 590 417 10 %16 071 266 2. إجملموع

 

عطاء إللكمة  -ب  أأو إلتصالت إلداتفيةإمليكروطروطوإر إملوإطنني يف إ طار  للموإطنات وإ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 08 7 07 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 24% %1 %13 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 286 22 2.6 إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب عدد

 %60 %2 %29 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  22 2 22 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 0 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  7 2 7 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2% 2% 2% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 27 2 27 إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج عدد

 %0 2 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 0 2 0 ن يف إخلارجامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميوعدد إملض

 %2 2% %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 6:26:24 .7 70 إلنرشة إلليلية

 7:38:04 70 76 إلنرشة إملسائية ابلفرنس ية

 7:11:28 6 6 رؤى وموإقف

 2:58:02 0 0 ش باب يف إلوإهجة

 7:09:38 0 0 قضااي وأ رإء

 7:43:03 00 76 نرشة إلأخبار إلزوإلية

 24:24:04 70 76 نرشة إلأخبار إملسائية

 4:39:28 .7 76 لأمازيغيّةنرشة إلأخبار اب

 6:35:14 6 6 نقطة إ ىل إلسطر

 2:45:25. 268 021 إجملموع
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 قناة متازيغت

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة إلأحزإب  بثّ ملدد 

 إلس ياس ية

لفائدة  بثّ مجموع مدد إل 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 22:28:02 7 3:07:00 12 02 إلنرشإت إل خبارية

 8:23:08 71 19:56:35 .6 40 إلربإمج إحلوإرية

 8:29:28 40 23:03:35 208 200 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 03:37:53 03:05:35 00:32:18 إجملموعة إلأوىل

 02:36:03 02:16:51 00:19:12 إجملموعة إلثانية

 02:15:32 01:57:46 00:17:46 إجملموعة إلثالثة

 08:29:28 7:20:12 1:09:16 إجملموع
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  إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %8,93 00:45:30 00:45:30 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %8,49 00:43:15 00:43:15 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %7,81 00:39:47 00:38:11 00:01:36 حزب الاس تقالل

 %7,05 00:35:56 00:35:56 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %6,00 00:30:35 00:30:35 - حزب إحلركة إلشعبية

 %4,48 00:22:50 00:21:09 00:01:41 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %42,77 03:37:53 03:34:36 00:03:17 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  إلثانيةأأحزإب إجملموعة 

محزب إلت  %11,55 00:58:51 00:57:31 00:01:20 والاشرتإكية قدَّ

 %5,92 00:30:09 00:30:09 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %4,37 00:22:15 00:22:15 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %2,59 00:13:12 00:13:12 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %2,54 00:12:56 00:12:56 - حزب إخلرض إملغريب

 %2,50 00:12:44 00:12:44 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,59 00:03:00 00:03:00 - حزب إلأمل

 %0,58 00:02:56 00:02:56 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %30,63 02:36:03 02:34:43 00:01:20 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة

 %5,72 00:29:08 00:29:08 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %5,28 00:26:53 00:26:53 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %4,29 00:21:52 00:21:52 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %3,30 00:16:50 0:16:50 - حزب إلهنضة

 %2,93 00:14:55 00:13:12 00:01:43 حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %1,96 00:09:59 00:09:59 - حزب إلعمل

 %0,46 00:02:22 00:02:22 - إل نصافحزب 

 %0,42 00:02:08 00:02:08 - إدلميقرإطيني إجلددحزب 

 %0,41 00:02:04 00:02:04 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,39 00:02:00 00:02:00 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,36 00:01:51 00:01:51 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,33 00:01:41 00:01:41 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,26 00:01:18 00:01:18 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,25 00:01:17 00:01:17 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,24 00:01:14 00:01:14 - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - -  - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - -  - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %26,60 02:15:32 02:13:49 00:01:43 إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا   -أأ 

 قناة متازيغت

ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  توزيع عدد إلشخصيات إملتدخل  إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %13 6 7 1 %27 8 7 1 إ 

 %0 74 34 0 %2 14 14 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون

 %17 8 5 1 %20 6 5 1 فاعلون همنيون ونقابيون

 %13 81 60 9 %27 53 46 7 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %15 02 17 3 %22 18 16 2 منظامت إجملمتع إملدين

 %10 270 207 24 %22 99 66 22 إجملموع

 

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية    -ب  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 1 . 4 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %. %4 %8 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 22 1 0  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %8 %22 %0 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقةعدد إملضامني   4 2 7 إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة   %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

2% 

 

0% 

عاقة  0 2 0 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إخلارجإملغاربة إملقميون يف  .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 0 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %0 %2 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 2% %2 %2 إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارجنس بة 

 

  



 قناة متازيغت                      
 

95 
 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة

 الانتخابية
 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات

 2:50:38 2 0 إلأمازيغيّةأأضوإء عىل 

 2:27:20 2 2 إلشأأن إحمليل

 7:07:59 8 8 إلطريق إ ىل الانتخاابت

 2:59:42 2 7 هجات

 2:24:37 2 2 سول تفدم

 4:39:03 7 . طريق إملوإطنة

 2:11:37 2 2 مبادرإت

 2:26:45 06 06 مسار حزب

 40:51:. 07 07 مع إحمللل

 0:08:03 02 02 مع إملوإطن

 2:58:48 22 27 07:22نرشة إلأخبار 

 0:01:06 .0 76 نرشة إلأخبار إملسائية

 2:07:06 8 02 نرشة إخلامسة

 23:03:35 200 282 إجملموع
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 إلقناة إلثانية

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

مجموع مدة 

 تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

دة لفائ بثّ مجموع مدد إل 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 0:58:07 72 7:44:52 202 61 إلنرشإت إل خبارية

 5:36:23 0 8:47:01 6 6 إلربإمج إحلوإرية

 6:34:30 70 16:31:53 206 10 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 3:23:15 3:07:22 0:15:53 إجملموعة إلأوىل

 2:41:56 2:29:01 0:12:55 إجملموعة إلثانية

 0:29:19 - 0:29:19 إجملموعة إلثالثة

 06:34:30 05:36:23 00:58:07 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %21,51 0:43:43 0:41:44 0:01:59 إلتجمع إلوطين للأحرإرحزب 

 %20,83 0:42:20 0:42:20 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %20,74 0:42:09 0:38:45 0:03:24 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %18,08 0:36:45 0:33:33 0:03:12 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %17,65 0:35:53 0:30:49 0:05:04 حزب الاس تقالل

 %1,19 0:02:25 0:00:11 0:02:14 حزب إحلركة إلشعبية

 %51,52 3:23:15 3:07:22 0:15:53 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %27,80 0:45:01 0:42:07 0:02:54 والاشرتإكية قدَّ

 %27,52 0:44:34 0:42:25 0:02:09 إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %22,42 0:36:18 0:34:17 0:02:01 حزب الاحتاد إدلس توري

 %19,60 0:31:44 0:30:12 0:01:32 حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %1,05 0:01:42 - 0:01:42 حزب إخلرض إملغريب

 %0,82 0:01:20 - 0:01:20 وإلتمنيةحزب إل صالح 

 %0,79 0:01:17 - 0:01:17 حزب إلأمل

 %0,00 - - - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %41,05 2:41:56 2:29:01 0:12:55 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %11,54 0:03:23 - 0:03:23 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %10,12 0:02:58 - 0:02:58 حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %6,31 0:01:51 - 0:01:51 إحلزب إملغريب إحلر

 %6,20 0:01:49 - 0:01:49 حزب إلشورى والاس تقالل

 %6,08 0:01:47 - 0:01:47 حزب إلعمل

 %6,03 0:01:46 - 0:01:46 حزب إلهنضة

 %5,91 0:01:44 - 0:01:44 حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %5,80 0:01:42 - 0:01:42 إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %5,74 0:01:41 - 0:01:41 حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %5,57 0:01:38 - 0:01:38 حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %5,40 0:01:35 - 0:01:35 حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %5,34 0:01:34 - 0:01:34 حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %5,29 0:01:33 - 0:01:33 حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %5,06 0:01:29 - 0:01:29 حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %4,83 0:01:25 - 0:01:25 إل نصافحزب 

 %4,78 0:01:24 - 0:01:24 حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %7,43 0:29:19 - 0:29:19 إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية: .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 إلقناة إلثانية

ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 إجملموع إذلكور إل انث
نس بة 

 إل انث
 إجملموع إذلكور إل انث

نس بة 

 إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %18 20 14 3 %.0 12 9 3 إ 

 %11 04 66 8 %20 52 46 6 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %40 . 3 2 %42 5 3 2 حصافيون

 %7 .2 14 1 %1 11 10 1 نونقابيو فاعلون همنيون

 %14 24 12 2 %26 11 9 2 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %42 76 22 16 %77 33 22 11 منظامت إجملمتع إملدين

 %20 163 131 32 %20 124 99 25 إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار  -ب  أأو إلتصالت إلداتفيةإمليكروطروطوإر إ 
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 إلش باب وتناول قضاايمهإ رشإك  .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 20 0 22 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %22 %66 %8 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 74 0 00  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %21 %4 %.2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  8 7 7 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %7 %0 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة عدد إملضامني إليت شارك فهيا  7 0 2 أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 1,1% %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 0 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجنس بة إملضامني إليت تناولت 

 1 2 1 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 1% %2 1% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات ملوإكبة إلفرتة الانتخابيةلحئة إلربإمج إملوهجة 

 6:33:01 0 0 0202إنتخاابت 

 2:14:00 2 0 برانمج خا،

 2:58:41 07 71 .20:4نرشة إلأخبار 

 7:06:40 70 76 نرشة إلأخبار إملسائية ابلعربية

 2:24:14 .2 76 ابلفرنس يةنرشة إلأخبار إملسائية 

 2:15:17 27 76 لأمازيغيّةنرشة إلأخبار اب

 28:31:53 18 280 إجملموع
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 يت يف 2قناة ميدي 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

إحللقات إليت عدد 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 00:38:15 27 .77:4:.7 764 746 إلنرشإت إل خبارية

 17:06:48 78 00:46:42 2. 2. إحلوإرية إلربإمج

 17:45:03 41 87:00:08 474 716 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 8:51:56 8:13:41 0:38:15 إجملموعة إلأوىل

 5:21:01 5:21:01 - إجملموعة إلثانية

 3:32:06 3:32:06 - إجملموعة إلثالثة

 17:45:03 17:06:48 0:38:15 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %19,89 1:45:49 1:35:18 0:10:31 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %17,89 1:35:11 1:20:57 0:14:14 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %15,86 1:24:22 1:23:33 0:00:49 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %15,65 1:23:15 1:12:24 0:10:51 حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %15,63 1:23:09 1:22:10 0:00:59 حزب الاس تقالل

 %15,07 1:20:10 1:19:19 0:00:51 حزب إحلركة إلشعبية

 %49,94 8:51:56 8:13:41 0:38:15 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %14,23 0:45:40 0:45:40 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %14,14 0:45:23 0:45:23 - حزب إخلرض إملغريب

 %13,25 0:42:33 0:42:33 - حزب إلأمل

 %13,22 0:42:26 0:42:26 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %12,40 0:39:48 0:39:48 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %11,61 0:37:17 0:37:17 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

محزب إلت  %7,61 0:24:26 0:24:26 - والاشرتإكية قدَّ

 %7,47 0:23:59 0:23:59 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %6,07 0:19:29 0:19:29 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %30,14 5:21:01 5:21:01 - إجملموع

 
 

  



 يت. يف. 2 قناة ميدي 

104 
 

 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %10,93 0:23:11 0:23:11 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %10,51 0:22:18 0:22:18 - حزب إلعمل

 %9,74 0:20:39 0:20:39 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %9,56 0:20:17 0:20:17 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %7,15 0:15:10 0:15:10 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %6,90 0:14:38 0:14:38 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %6,70 0:14:13 0:14:13 - حزب إلهنضة

 %6,66 0:14:08 0:14:08 - إل نصافحزب 

 %6,38 0:13:32 0:13:32 - إحلزب إملغريب إحلر

 %4,71 0:10:00 0:10:00 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %4,27 0:09:04 0:09:04 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %4,17 0:08:51 0:08:51 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %4,11 0:08:43 0:08:43 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %4,10 0:08:42 0:08:42 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %4,09 0:08:40 0:08:40 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %19,91 3:32:06 3:32:06 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 يت. يف. 2قناة ميدي 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع  إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %4 40 45 2 %02 5 4 1 إ 

 %5 ..0 243 12 %6 26 24 2 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 22 11 2 %2 3 3 0 حصافيون

 %0 08 26 2 %2 2 2 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %26 221 88 31 %08 62 46 16 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %55 6. 26 32 %76 8 5 3 منظامت إجملمتع إملدين

 %15 28. 471 00 %02 107 .6 00 إجملموع

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار   -ب  أأو إلتصالت إلداتفيةإمليكروطروطوإر إ 
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 وتناول قضاايمهإ رشإك إلش باب  .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 .6 88 21 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %02 %76 %20 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 44 8 76  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %22 %2 %1 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية ولوج .6  إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  24 2 27 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %7 %0,2 %7 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةعدد إملضامني إليت شارك فهيا   27 2 27 أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %7 %7 %3,0 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج نس بة إملضامني إليت تناولت

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

عدد  ملوإكبة إلفرتة الانتخابيةلحئة إلربإمج إملوهجة 

 إحللقات
 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت

 2:06:33 2 2 برانمج خا،

 2:15:49 0 22 نرشة إلثالثة زوالا

 2:28:07 20 72 نرشة إخلامسة زوالا

 0:16:26 26 70 نرشة إلسادسة مساءإ

 2:11:31 8 78 نرشة إلسابعة صباحا

 2:10:57 . 01 20:72نرشة إلأخبار 

 2:24:00 26 70 نرشة إلثامنة صباحا

 2:24:23 20 .0 26:72نرشة إلأخبار 

 2:08:57 7 07 نرشة إلتاسعة وإلنصف صباحا

 2:58:46 .2 76 نرشة إلعارشة صباحا

 2:16:01 .2 01 نرشة إحلادية عرشة وإلنصف صباحا

 0:15:22 02 76 نرشة إلثانية عرش زوالا

 0:58:37 21 76 نرشة إلوإحدة زوالا

 0:02:48 28 70 وإلنصف زوالانرشة إلوإحدة 

 0:00:34 28 70 وإلنصف زوالانرشة إلثالثة 

 2:51:40 8 22 وإلنصف مساءإنرشة إلسادسة 

 0:11:06 26 76 نرشة إلسابعة مساء

 0:26:26 02 76 نرشة إلثامنة مساءإ

 2:30:04 20 .7 وإلنصف مساءإنرشة إلثامنة 

 2:11:17 8 78 نرشة إلتاسعة صباحا

 2:38:00 21 .7 عرشة صباحانرشة إحلادية 

 2:56:15 24 77 20:72نرشة إلأخبار 

 2:39:45 . 22 وإلنصف زوالانرشة إلثانية 

 2:59:57 .2 77 نرشة إلرإبعة زوالا

 2:13:23 22 01 وإلنصف زوالانرشة إلرإبعة 

 2:56:22 1 20 مساءإ نرشة إلسابعة وإلنصف

 2:13:17 0 70 نرشة إلتاسعة مساءإ



 يت. يف. 2 قناة ميدي 

108 
 

 22:40:01 .2 00 ما ورإء إحلدث

 2:34:29 0 26 وإلنصف صباحانرشة إلعارشة 

 2:04:10 0 4 نرشة إلثامنة وإلنصف صباحا

 2:03:46 0 4 نرشة إلثانية زوالا

 03:58:. 26 26 ضيف إلتحرير

Le debrief 27 20 .:49:04 

 2:43:17 22 22  ونصف مساءإنرشة إحلادية عرشة 

 2:18:09 0 0 وإلنصف زوالانرشة إخلامسة 

قناع  09:05:. 4 4 موإهجة لال 

 2:10:04 0 0 إلعارشة وإلنصف مساءإنرشة 

 87:22:26 716 661 إجملموع
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 قناة إلعيون إجلدوية

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

01 26 26 إلنرشإت إل خبارية :.6:46  
مدد خاصة  بثّ مل يمت 

ابلأحزإب إلس ياس ية يف 

طار إلربإمج إل خبارية  إ 

مدد  بثّ مل يمت 

خاصة ابلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 2 إلربإمج إحلوإرية

 6:46.:22 26 26 إجملموع

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 قناة إلعيون إجلدوية
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %19 26 15 3 %21 16 13 3 إ 

 %0 . 5 0 %2 4 4 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %100 2 0 1 %222 1 0 1 حصافيون

 %0 2 0 0 %0 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %0 2 0 0 %0 0 0 0 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %40 22 6 4 %42 10 6 4 منظامت إجملمتع إملدين

 %26 74 08 6 %08 31 07 6 إجملموع

عطاء إللكمة  -ب  للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفيةإ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .2

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 7 2 7 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %20 %2 %20 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 2 - 2  إملضامني إليت شارك فهيا إلش بابعدد 

 %8 %2 %8 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .3  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة   %2 %2 %2 إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .4

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجعدد 

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .5

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 6:46.:22 26 42 00:72نرشة أأخبار 

 6:46.:22 26 42 إجملموع
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 لوطنيةإعة ذإل  

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

دة لفائ بثّ مجموع مدة إل 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 22:22:40 7 6.:.28:2 240 220 إلنرشإت إل خبارية

 1:71:72 20 20:40:22 70 08 إلربإمج إحلوإرية

 2:27.:1 27 07:46:21 204 247 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 4:52:00 4:42:48 0:09:12 إجملموعة إلأوىل

 2:59:24 2:58:14 0:01:10 إجملموعة إلثانية

 1:59:49 1:58:29 0:01:20 إجملموعة إلثالثة

 2:27.:1 09:39:31 22:22:40 إجملموع
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  إلأوىلإجملموعة 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %20,04 0:58:31 0:54:18 0:04:13 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %19,08 0:55:42 0:53:40 0:02:02 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %19,04 0:55:35 0:54:16 0:01:19 حزب الاس تقالل

 %17,93 0:52:21 0:52:21 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %13,51 0:39:27 0:39:27 - حزب إحلركة إلشعبية

 %10,41 0:30:24 0:28:46 0:01:38 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %49,39 4:52:00 4:42:48 0:09:12 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية

 %17,25 0:30:57 0:30:57 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %15,00 0:26:55 0:26:55 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

محزب إلت  %14,86 0:26:39 0:25:29 0:01:10 والاشرتإكية قدَّ

 %13,37 0:23:59 0:23:59 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %11,01 0:19:45 0:19:45 - حزب إخلرض إملغريب

 %8,95 0:16:03 0:16:03 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %8,57 0:15:23 0:15:23 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %5,64 0:10:07 0:10:07 - حزب إلأمل

 %5,35 0:09:36 0:09:36 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %30,34 2:59:24 2:58:14 0:01:10 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة

 %13,38 0:16:02 0:16:02 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %10,88 0:13:02 0:13:02 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %9,49 0:11:22 0:11:22 - حزب إلهنضة

 %8,54 0:10:14 0:10:14 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %8,49 0:10:10 0:10:10 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %7,80 0:09:21 0:08:01 0:01:20 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %6,84 0:08:12 0:08:12 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %6,30 0:07:33 0:07:33 - إجملمتع إدلميقرإطيحزب 

 %5,66 0:06:47 0:06:47 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %4,17 0:05:00 0:05:00 - حزب إلعمل

 %4,12 0:04:56 0:04:56 - إحلزب إملغريب إحلر

 %3,16 0:03:47 0:03:47 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %3,16 0:03:47 0:03:47 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %3,03 0:03:38 0:03:38 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %2,88 0:03:27 0:03:27 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %2,10 0:02:31 0:02:31 - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %20,27 1:59:49 1:58:29 0:01:20 إجملموع
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 إلفرتة الانتخابية مشاركة إلنساء يف برإمج .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 إل ذإعة إلوطنية
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث  إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %22 26 14 4 %02 14 11 3 إ 

 %1 227 102 1 %4 27 26 1 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 2 1 - %2 1 1 0 حصافيون

 %0 0 2 - %2 1 1 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %10 81 62 7 %27 55 48 7 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %20 22 8 2 %01 7 5 2 منظامت إجملمتع إملدين

 %7 027 261 24 %20 105 10 27 إجملموع

 

طار    -ب عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ   أأو إلتصالت إلداتفيةإمليكروطروطوإر إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
إجملموع من عدد إحللقات إليت 

 تناولت الانتخاابت

 74 02 24 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

02% 87% 22% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب  

 22 7 0  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 8% 4% 0% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
إحللقات إليت إجملموع من عدد 

 تناولت الانتخاابت

عاقة  6 4 4 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة %0 0% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ   %.  

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف   2% 2% 2% وضعية إ 

  ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
إجملموع من عدد إحللقات إليت 

 تناولت الانتخاابت

 6 7 . عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 1% 1% 1% خلارجإنس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

%2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج  2%  2%  

 

  



ذإعة إلوطنية  إل 

116 
 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 1:27:25 1 5 بصيغة أأخرى

 0:37:30 5 5 تدخالت إلأحزإب ما قبل إمحلةل الانتخابية إلرمسية

 1:43:54 1 1 خا، عن الانتخاابت

 0:10:06 1 36 ضيف إلصباح

 3:45:44 4 4 لقاء مع إلصحافة

 3:47:47 3 13 إلوطنيةمساءإت إل ذإعة 

 1:03:53 3 3 من قلب إلربملان

 1:41:22 4 4 مناظرة

 3:24:30 4 4 موعد للنقاش

 1:30:54 27 38 20:22نرشة إلأخبار 

 1:15:40 24 38 27:22نرشة إلأخبار 

 1:10:09 20 38 28:22نرشة إلأخبار 

 1:17:08 23 38 02:22نرشة إلأخبار 

 0:52:07 23 38 07:22نرشة إلأخبار 

 23:48:09 143 .26 إجملموع
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 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 0:06:05 4 2:71.:24 222 48 إلنرشإت إل خبارية

 28:04:14 40 6:01.:72 48 .0 إلربإمج إحلوإرية

 28:10:19 2. 78:41:26 248 202 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 14:03:59 13:59:29 0:04:30 إجملموعة إلأوىل

 8:27:25 8:27:25 - إجملموعة إلثانية

إلثالثةإجملموعة   0:01:35 5:37:20 5:38:55 

 28:22:21 28:24:24 .00:28:2 إجملموع

 



ذإعة إلأمازيغية   إل 

 

118 
 

 إجملموعة إلأوىل 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %18,61 2:37:03 2:37:03 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

وإملعارصةحزب إلأصاةل   0:00:55 2:27:14 2:28:09 17,55% 

 %16,40 2:18:26 2:16:35 0:01:51 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %16,14 2:16:14 2:16:14 - حزب إحلركة إلشعبية

 %16,10 2:15:53 2:15:53 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %15,19 2:08:14 2:06:30 0:01:44 حزب الاس تقالل

 %49,93 14:03:59 13:59:29 0:04:30 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت والاشرتإكية قدَّ  - 1:14:44 1:14:44 14,73% 

 %14,20 1:12:02 1:12:02 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %12,31 1:02:29 1:02:29 - حزب إخلرض إملغريب

 %12,24 1:02:07 1:02:07 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %12,17 1:01:46 1:01:46 - حزب إلأمل

 %11,86 1:00:12 1:00:12 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %11,83 1:00:03 1:00:03 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %10,45 0:53:01 0:53:01 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,20 0:01:01 0:01:01 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %30,02 8:27:25 8:27:25 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %8,85 0:29:59 0:29:59 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %8,71 0:29:31 0:27:56 0:01:35 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %8,69 0:29:27 0:29:27 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %8,54 0:28:57 0:28:57 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %8,45 0:28:39 0:28:39 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %8,28 0:28:03 0:28:03 - إجلددحزب إدلميقرإطيني 

 %8,06 0:27:20 0:27:20 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %7,79 0:26:24 0:26:24 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %7,41 0:25:07 0:25:07 - حزب إلهنضة

 %6,09 0:20:38 0:20:38 - حزب إلعمل

 %3,89 0:13:12 0:13:12 - إحلزب إملغريب إحلر

 %3,29 0:11:09 0:11:09 - إل نصافحزب 

 %3,10 0:10:30 0:10:30 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %3,01 0:10:13 0:10:13 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %2,95 0:09:59 0:09:59 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %2,89 0:09:47 0:09:47 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %20,05 5:38:55 5:37:20 0:01:35 إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 
ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  توزيع عدد إلشخصيات إملتدخل  إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث  إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %.0 20 15 5 %20 22 8 2 إ 

 %0 49 48 1 %5 02 19 1 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %2 1 1 - %0 2 1 0 حصافيون

 %2 1 1 - %0 2 1 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %06 127 92 35 %27 227 82 31 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %22 19 17 2 %14 24 12 2 منظامت إجملمتع إملدين

 %02 217 204 47 %23 2.1 207 78 إجملموع

طار    -ب عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ   أأو إلتصالت إلداتفيةإمليكروطروطوإر إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه ..

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
من عدد إحللقات إليت إجملموع 

 تناولت الانتخاابت

 48 .7 22 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 70% 08% 22% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 04% 08% 1% إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب عدد

 04% 0.% 1% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابيةولوج إلأشخا، يف وضعية  .8  إ 

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
إجملموع من عدد إحللقات إليت 

 تناولت الانتخاابت

عاقة  4 2 7 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  7% 0% 7% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةعدد إملضامني   0 2 0 إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %1,4 2% %1 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .0

 إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 
إجملموع من عدد إحللقات إليت 

 تناولت الانتخاابت

 6 0 2 جإملقميني يف إخلار عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة 

 %4 %4 4% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 2% 2% 2% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابيةلحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف  .6

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 0:18:42 7 7 أ فاق وحتدايت )اتريفيت(

 0:19:26 7 7 أأكرإو ناميلس )متازيغت(

 7:11:09 4 4 إحلوإر إلس يايس )تشلحيت(

 2:25:39 .0 76 (27إلنرشة إل خبارية إملفصةل )س

 2:51:46 .0 76 (26إلنرشة إل خبارية إملفصةل )س

 2:33:14 .0 76 (07إلنرشة إل خبارية إملفصةل )س

 2:24:45 2 4 برانمج خا،

 2:50:31 2 2 اتغالغالت ن إ فوس

 0:25:24 7 4 تريسال )متازيغت(

 0:14:41 7 7 )تشلحيت( 0.2ش باب 

 2:32:16 0 0 شؤون برملانية )تشلحيت(

 0:37:49 7 7 طريق إدلميقرإطية )متازيغت(

 7:11:47 4 4 مع إلش باب )متازيغت(

 2:15:49 7 7 مع إلناخب )اتريفيت(

 2:13:59 7 7 مع إلناخب )تشلحيت(

 2:43:00 4 4 مع إلناخب )متازيغت(

 0:56:08 4 4 ملفات للنقاش )اتريفيت(

 7:43:03 . . إلش باب )اتريفيت(منرب 

842 إجملموع  202 78:41:26 
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 إ ذإعة إلرابط إدلولية

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج
 عدد إحللقات إليت تناولت

 موضوع الانتخاابت

موضوع عدد إملضامني إليت تناولت 

 الانتخاابت

مجموع مدة تناول 

 الانتخاابت

 24:02:06 227 227 إلنرشإت إل خبارية

 28:.22:0 2 2 إلربإمج إحلوإرية

 24:48:44 224 224 إجملموع

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -ت

 إل ذإعة إدلولية
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %80 7 2 0 %80 3 1 2 إ 

 %7 80 .8 0 %7 62 60 2 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %2 2 2 2 %2 1 1 2 حصافيون

 %2 7 7 2 %2 2 2 2 فاعلون همنيون ونقابيون

 %22 22 1 2 %22 22 9 2 منظامت إجملمتع إملدين

 %8 60 01 . %. 77 73 4 إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية -ث  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .2

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 تناولت قضااي إلش باب عدد إملضامني إليت

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 0 2 0  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %0 %2 %0 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .3  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إحلوإريةإلربإمج  إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 0 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 %2 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .4

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 0 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %0 %2 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 0 2 0 يف إخلارجعدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون 

 %7 %2 %7 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 

  



ذإعة إلرابط إدلولية  إ 

125 
 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .5

 الانتخاابتمدة تناول  عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

Carrefour de la rédaction 

  
22 1 0:25:16 

Journal en Anglais 13:45 39 9 0:18:35 

Journal en Espagnol 13:30 42 16 0:53:15 

JR 07 H 00 40 13 0:32:41 

JR 08 H 00 39 14 0:34:11 

JR 13 H 00 38 19 0:46:33 

JR 16 H 00 38 16 0:39:56 

JR 20 H 00 39 16 0:36:17 

 4:46:44 104 010 إجملموع
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 رإديو دوزمي

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 تناولمجموع مدة 

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 0:30:32 27 20 إلنرشإت إل خبارية

 4:35:16 0 17:03:42 23 6 إلربإمج إحلوإرية

 4:35:16 0 17:34:14 78 20 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 2:04:39 1:56:37 0:08:02 إجملموعة إلأوىل

 2:12:22 1:48:06 0:24:16 إجملموعة إلثانية

 0:18:15 0:15:55 0:02:20 إجملموعة إلثالثة

 4:35:16 4:00:38 0:34:38 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %19,16 0:23:53 0:23:53 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %18,71 0:23:19 0:23:19 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %18,06 0:22:31 0:22:31 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %15,96 0:19:54 0:19:54 - حزب إحلركة إلشعبية

 %14,87 0:18:32 0:18:32 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %13,24 0:16:30 0:16:30 - حزب الاس تقالل

 %45,28 2:04:39 2:04:39 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %21,05 0:27:52 0:27:52 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %17,15 0:22:42 0:22:42 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

محزب إلت  %15,06 0:19:56 0:19:56 - والاشرتإكية قدَّ

 %12,50 0:16:33 0:16:33 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %11,79 0:15:36 0:15:36 - حزب إلأمل

 %11,62 0:15:23 0:15:23 - حزب إخلرض إملغريب

 %10,83 0:14:20 0:14:20 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %48,09 2:12:22 2:12:22 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %100,00 0:18:15 0:18:15 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %0,00 - - - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %0,00 - - - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلعمل

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %6,63 0:18:15 0:18:15 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 رإديو دوزمي
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %10 2 0 1 %22 10 9 1 إ 

%2 22 11   %2 0 0 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  

 %29 24 10 4 %01 14 10 4 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %0 2 1 0 %2 1 1 0 منظامت إجملمتع إملدين

 %20 00 00 . %02 25 02 . إجملموع

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية -ب  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 20 11 1 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %77 %48 %8 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 22 10 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %06 %47 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة عدد إملضامني  2 7 2 إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة %27 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ   6%  

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إخلارجإملغاربة إملقميون يف  .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %7 %4 %2 إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارجنس بة 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 7:10:39 . 22 عامثنإلصباحية مع 

 27:53:03 7 . إللكمة لمك

 2:09:42 . 70 لأمازيغيّةنرشة إلأخبار اب

 2:20:50 0 70 20:22نرشة إلأخبار ابلعربية 

 20:34:14 02 61 إجملموع
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 للرشكة إلوطنية لال ذإعة وإلتلفزةإخلدمات إل ذإعية إجلدوية 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

إخلدمات إل ذإعية إجلدوية 

.ت  للش.و.إ 

ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %19 00 41 31 %21 16 13 3 إ 

 %7 2.1 154 5 %0 55 51 4 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 2 0 0 %0 0 -  0 حصافيون

 %0 4 4 0 %2 3 3 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %0 2 0 0 %0 0 0 0 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %38 02 14 7 %76 13 8 5 منظامت إجملمتع إملدين

 %14 0.8 027 47 %24 87 .0 20 إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية -ب  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .2

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2. 21 70 إملضامني إليت تناولت قضااي إلش بابعدد 

 %22 %.7 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %0 %27 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .3  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقةعدد إحللقات   22 2 1 إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 %0 %0 نس بة إحللقات إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إحللقات إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إحللقات إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .4

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 0 2 عدد إحللقات إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2376 %4 %2 نس بة إحللقات إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 0 0 2 يف إخلارج مقميونعدد إحللقات إليت شارك فهيا مغاربة 

 %2376 %4 %2 يف إخلارج مقميوننس بة إحللقات إليت شارك فهيا مغاربة 
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إل ذإعات إجلدوية لتنش يط إلفرتة الانتخابية .5

 إخلدمة
لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تطرقت 

 لالنتخاابت
 الانتخاابتمدة تناول 

  إل ذإعة إجلدوية لأاكدير

  

  

  

  

  

  

  

 0:24:51 12 37 21:22إلنرشة إل خبارية إجلدوية 

 0:30:14 11 38 22:22إلنرشة إل خبارية إجلدوية 

 0:23:31 11 38 22:.2إلنرشة إل خبارية إجلدوية 

 0:35:01 13 38 20:22إلنرشة إل خبارية إجلدوية 

 0:28:50 13 38 02:22إجلدوية إلنرشة إل خبارية 

 0:32:22 12 38 07:22إلنرشة إل خبارية إجلدوية 

 1:43:54 2 3 عني عىل إجلدة 

 4:41:09 5 6 يف إلشأأن إحمليل

 إل ذإعة إجلدوية لتطوإن

  

  

  

  

  

 إل ذإعة إجلدوية لطنجة

  

  

  

  

  

 4:11:30 6 18 حدث إليوم ابجلدة 

 0:28:40 14 37 21:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 0:29:00 15 37 22:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 0:30:03 16 37 22:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 0:31:56 18 37 20:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 0:28:53 15 33 .27:4نرشة إلأخبار إجلدوية 

 0:10:35 10 38 21:22إلنرشة إجلدوية 

 0:13:20 9 38 22:22إلنرشة إجلدوية 

 0:36:56 11 36 24:22إلنرشة إجلدوية 

 1:41:39 3 4 دإئرة ضوء

 إل ذإعة إجلدوية لفاس

  

  

  

  

  

 2:23:39 2 2 خا، ابل س تحقاقات إملقبةل

 1:22:51 4 31 نس مي إلصباح

 0:28:32 10 37 26:22نرشة أأخبار 

 0:27:03 10 38 24:22نرشة أأخبار 

 0:32:54 12 37 26:22نرشة أأخبار 

 إل ذإعة إجلدوية للحس مية

  

  

  

  

 0:32:04 1 1 أأس لةل قانونية

 0:06:01 6 34 نرشة إلثالثة زوالا

 0:05:40 7 36 نرشة إخلامسة زوالا
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 إل ذإعة إجلدوية لدلإخةل

  

  

 0:18:42 4 4 صباح إخلري إدلإخةل

 1:46:46 5 5 عن قرب

 0:11:45 8 37 22:22نرشة إلأخبار إجلدوية  

 إل ذإعة إجلدوية لدلإر إلبيضاء

  

  

  

  

 2:59:33 4 4 مع إحلدث

 1:23:32 17 37 27:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 1:21:53 18 38 28:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 1:32:09 20 41 26:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 إل ذإعة إجلدوية للعيون

  

  

 1:41:24 3 3 عىل هامش إحلدث

 1:24:25 24 44 22:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 1:24:55 24 39 00:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 إل ذإعة إجلدوية ملرإكش

 0:32:28 16 34 22:22إلأخبار إجلدوية 

 0:36:59 15 34 22:22إلأخبار إجلدوية 

 0:44:19 17 34 20:22إلأخبار إجلدوية 

 0:33:40 13 32 21:22إلأخبار إجلدوية 

 0:40:22 15 31 00:22إلأخبار إجلدوية 

 1:22:09 2 2 إلربملان أأدوإر وهمامت

 1:22:52 2 2 خا، عن إلربملان إملغريب

 2:51:47 4 15 ملفات للنقاش

 إل ذإعة إجلدوية ملكناس

  

  

  

  

  

 4:53:37 4 4 من مصمي إلوإقع

 0:25:07 7 37 24:22نرشة أأخبار 

 1:19:32 14 37 20:22نرشة أأخبار 

 0:07:30 2 39 26:22 لأمازيغيّةنرشة إلأخبار اب

 إل ذإعة إجلدوية لوجدة

  

  

  

  

 0:15:58 7 25 22:22إلأخبار إجلدوية 

 0:17:58 8 26 20:22إلأخبار إجلدوية 

 0:11:49 5 19 24:22إلأخبار إجلدوية 

 1:31:21 2 2 إنتظارإت

 56:33:40 508 2710 إجملموع 
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 قناة شدى تيفي

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 الانتخاابتموضوع 

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 - 2 2 إلنرشإت إل خبارية

 03:58:17 . 4.:04:.2 74 8 إلربإمج إحلوإرية

 03:58:17 2 4.:04:.2 74 8 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 2:18:57 2:18:57 - إجملموعة إلأوىل

 0:50:31 0:50:31 - إجملموعة إلثانية

 0:48:49 0:48:49 - إجملموعة إلثالثة

 03:58:17 03:58:17 - إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %22,48 0:31:14 0:31:14 - حزب الاس تقالل

 %20,04 0:27:51 0:27:51 - حزب إحلركة إلشعبية

 %19,55 0:27:10 0:27:10 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %19,54 0:27:09 0:27:09 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %18,39 0:25:33 0:25:33 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %0,00 - - - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %58,31 2:18:57 2:18:57 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %24,25 0:12:15 0:12:15 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %22,50 0:11:22 0:11:22 - حزب إخلرض إملغريب

 %22,01 0:11:07 0:11:07 - حزب إلأمل

 %21,08 0:10:39 0:10:39 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %8,58 0:04:20 0:04:20 - إل صالح وإلتمنيةحزب 

 %1,58 0:00:48 0:00:48 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

محزب إلت  %0,00 - - - والاشرتإكية قدَّ

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إدلس توري

 %0,00 - - - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %21,20 0:50:31 0:50:31 - إجملموع
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  إلثالثةإجملموعة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %11,13 0:05:26 0:05:26 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %10,72 0:05:14 0:05:14 - حزب إلعمل

 %9,12 0:04:27 0:04:27 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %8,54 0:04:10 0:04:10 - إلوطينإحلزب إدلميقرإطي 

 %8,36 0:04:05 0:04:05 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %8,13 0:03:58 0:03:58 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %8,13 0:03:58 0:03:58 - حزب إلهنضة

 %7,89 0:03:51 0:03:51 - إل نصافحزب 

 %7,75 0:03:47 0:03:47 - إحلزب إملغريب إحلر

 %7,51 0:03:40 0:03:40 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %6,38 0:03:07 0:03:07 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %6,35 0:03:06 0:03:06 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - إدلميقرإطي الاشرتإيكحزب إلطليعة 

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %20,49 0:48:49 0:48:49 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 قناة شدى يت. يف
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 إ   0 0 0 2% 

%2 2 0 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  0 0 0 2% 

%2 2 0 0 حصافيون  0 0 0 2% 

%2 2 0 0 همنيون ونقابيونفاعلون   0 0 0 2% 

 %00 32 25 7 %27 00 16 6 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

%2 2 0 0 منظامت إجملمتع إملدين  0 0 0 2% 

 %00 32 .0 0 %27 00 28 8 إجملموع

 

طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية   -ب عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ   إ 
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 إلش باب وتناول قضاايمهإ رشإك  .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 0 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %02 %02 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 0 0 2  عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %8 %8 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية ولوج .6  إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا،  2 2 2 يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 إملغاربة إملقميني يف إخلارجنس بة إملضامني إليت تناولت قضااي 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة 

 إلفرتة الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 5:24:54 8 22 مساء إخلري اي مغرب
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 أأطلنتيكإ ذإعة 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

إليت عدد إحللقات 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 0:09:11 . 3:58:46 12 60 إلنرشإت إل خبارية

 2:19:59 20 8:31:32 08 08 إلربإمج إحلوإرية

 2:29:10 00 12:30:18 228 227 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 1:03:46 0:51:12 0:12:27 إجملموعة إلأوىل

 0:36:40 0:31:04 0:05:36 إلثانيةإجملموعة 

 0:48:44 0:39:53 0:08:51 إجملموعة إلثالثة

 2:29:10 2:02:16 0:26:54 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %24,39 0:15:33 0:15:33 - عبيةإلش حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت 

 %20,41 0:13:01 0:09:33 0:03:28 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %14,56 0:09:17 0:09:17 - حزب الاس تقالل

 %14,35 0:09:09 0:09:09 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %13,25 0:08:27 0:06:35 0:01:52 حزب إحلركة إلشعبية

 %13,04 0:08:19 0:08:19 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %42,75 1:03:46 0:58:26 0:05:20 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %17,00 0:06:14 0:04:04 0:02:10 والاشرتإكية قدَّ

 %14,55 0:05:20 0:05:20 - إملوحدإحلزب الاشرتإيك 

 %13,36 0:04:54 0:04:54 - حزب إخلرض إملغريب

 %12,68 0:04:39 0:04:39 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %12,23 0:04:29 0:04:29 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %11,95 0:04:23 0:04:23 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %10,32 0:03:47 0:03:47 - حزب إلأمل

 %7,91 0:02:54 0:02:54 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %24,58 0:36:40 0:34:30 0:02:10 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %15,32 0:07:28 0:07:28 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %11,39 0:05:33 0:05:33 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %10,47 0:05:06 0:05:06 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %8,58 0:04:11 0:04:11 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %8,45 0:04:07 0:02:26 0:01:41 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %7,97 0:03:53 0:03:53 - حزب إلعمل

 %7,90 0:03:51 0:03:51 - حزب إلهنضة

 %7,73 0:03:46 0:03:46 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %6,57 0:03:12 0:03:12 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %6,22 0:03:02 0:03:02 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %4,31 0:02:06 0:02:06 - إلوسط الاجامتعيحزب 

 %3,93 0:01:55 0:01:55 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %1,16 0:00:34 0:00:34 - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %32,67 0:48:44 0:47:03 0:01:41 إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية  .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

ذإعة أأطلنتيك  إ 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث  إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %0 22 11 0 %2 3 3 0 إ 

 %0 41 49 0 %2 11 11 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  

 %28 6. 42 16 %08 38 28 10 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %22 26 14 4 %.0 4 3 1 منظامت إجملمتع إملدين

 %15 278 228 02 %02 56 .4 22 إجملموع

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية    -ب  إ 

 

  



ذإعة    أأطلنتيكإ 

 

144 
 

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 04 8 26 إملضامني إليت تناولت قضااي إلش بابعدد 

 %02 %07 %02 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 8 4 0 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %. %6 %4 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إل خباريةإلنرشإت  

عاقة  . 2 4 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %4 %4 %4 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  4 2 7 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف   %7 %4 %7 وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 فهيا مغاربة مقميون يف إخلارجعدد إملضامني إليت شارك 

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت الانتخاابتعدد إحللقات إليت تناولت  عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

JR 07 H 00 70 22 2:24:13 

JR 07 H 30 00 6 2:17:02 

JR 08 H 00 00 6 2:20:03 

JR 08 H 30 01 0 2:14:40 

JR 09 H 00 7. 8 2:12:06 

JR 12 H 00 76 27 2:25:39 

JR 12 H 30 20 0 2:09:09 

JR 17 H 00 00 4 2:08:29 

JR 17 H 30 00 6 2:17:20 

JR 18 H 00 70 8 2:11:09 

JR 18 H 30 71 22 2:18:56 

L'invité du matin 0 0 2:23:12 

Polémique 4 4 .:36:58 

 0:18:53 28 28 إلأجندة إحلزبية

 2:12:29 4 6 مبادرإت مدنية

 20:30:18 227 782 إجملموع

 

 

 

 



ذإعة  أأصوإت إ 

 

146 
 

 أأصوإت إ ذإعة

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية   .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 0:00:26 2 0:23:51 02 02 إلنرشإت إل خبارية

 8:36:28 07 10:30:59 00 06 إلربإمج إحلوإرية

 8:36:54 04 10:54:50 40 40 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ ىل رإديو أأصوإت عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 2:39:29 2:07:05 0:32:24 إجملموعة إلأوىل

 2:53:55 2:40:44 0:13:11 إجملموعة إلثانية

 3:03:30 2:41:38 0:21:52 إجملموعة إلثالثة

 8:36:54 7:29:27 1:07:27 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %23,29 0:37:09 0:37:09 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %21,39 0:34:07 0:34:07 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %18,29 0:29:10 0:29:10 - حزب الاس تقالل

 %18,09 0:28:51 0:28:51 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %15,72 0:25:04 0:25:04 - حزب إحلركة إلشعبية

 %3,22 0:05:08 0:04:42 0:00:26 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %30,85 2:39:29 2:39:03 0:00:26 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %29,38 0:51:06 0:51:06 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %15,13 0:26:19 0:26:19 - حزب الاحتاد إدلس توري

محزب إلت  %15,06 0:26:11 0:26:11 - والاشرتإكية قدَّ

 %8,95 0:15:34 0:15:34 - حزب إخلرض إملغريب

 %8,38 0:14:34 0:14:34 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %8,22 0:14:18 0:14:18 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %8,03 0:13:58 0:13:58 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %6,85 0:11:55 0:11:55 - حزب إلأمل

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %33,65 2:53:55 2:53:55 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  ةيف إلربإمج إحلوإري بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ إل مدد  أأحزإب إجملموعة إلثالثة

 %13,31 0:24:25 0:24:25 - إل نصافحزب 

 %10,96 0:20:07 0:20:07 0:01:35 حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %10,14 0:18:36 0:18:36 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %8,66 0:15:53 0:15:53 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %8,41 0:15:26 0:15:26 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %8,26 0:15:09 0:15:09 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %7,51 0:13:47 0:13:47 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %6,78 0:12:27 0:12:27 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %6,58 0:12:04 0:12:04 - لدلميقرإطيةحزب الاحتاد إملغريب 

 %6,29 0:11:33 0:11:33 - حزب إلعمل

 %6,18 0:11:20 0:11:20 - إحلزب إملغريب إحلر

 %4,92 0:09:02 0:09:02 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %1,82 0:03:20 0:03:20 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %0,19 0:00:21 0:00:21 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %35,50 3:03:30 3:03:30 0:01:35 إجملموع

 

  



ذإعة  أأصوإت إ 
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

ذإعة أأصوإت  إ 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %0 0 0 0 %0 2 0 0 إ 

 %0 3 3 0 %0 0 2 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 حصافيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 همنيون ونقابيونفاعلون 

 %22 27 24 3 %11 00 24 3 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 منظامت إجملمتع إملدين

 %22 30 00 7 %10 01 08 7 إجملموع

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني -ب  إ 

  



ذإعة  أأصوإت إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إحلوإريةإلربإمج  إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %4 %7 2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 2 1 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %0 %4 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 %5 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة إملضامني إليت شارك فهيا   %2 %2 %2 أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارجعدد إملضامني 

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

  



ذإعة  أأصوإت إ 
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

تناولت عدد إحللقات إليت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 2:35:56 .2 .2 أأخبار الانتخاابت

 1:55:03 20 20 صوت إلناخب

 2:04:43 0 00 21:22نرشة إلأخبار 

 2:06:18 0 22 20:22نرشة إلأخبار 

 2:01:14 0 00 27:22نرشة إلأخبار 

 2:01:57 2 1 24:22نرشة إلأخبار 

 2:05:52 . 07 21:22نرشة إلأخبار 

 2:03:47 7 0 02:22نرشة إلأخبار 

 22:54:50 40 207 إجملموع

 



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 إ ذإعة شدى إ ف إ م

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

مجموع مدة 

 تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 01:56:00 2 22:01:46 47 01 إلنرشإت إل خبارية

 03:55:57 1 5:33:09 01 22 إلربإمج إحلوإرية

 03:57:53 22 7:02:57 .0 42 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

01 0:14:12 إجملموعة إلأوىل :..:7.  2:09:47 

 0:56:08 0:51:56 0:04:12 إجملموعة إلثانية

 0:51:58 0:47:33 0:04:25 إجملموعة إلثالثة

 03:57:53 03:35:04 00:22:49 إجملموع

 

  



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %20,82 0:27:01 0:27:01 - حزب إحلركة إلشعبية

 %20,44 0:26:32 0:26:32 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %20,07 0:26:03 0:26:03 - حزب الاس تقالل

 %18,95 0:24:36 0:24:36 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %18,22 0:23:39 0:23:39 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %1,49 0:01:56  0:01:56 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %54,56 2:09:47 2:07:51 0:01:56 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %20,46 0:11:29 0:11:29 - حزب إلأمل

 %19,71 0:11:04 0:11:04 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %18,14 0:10:11 0:10:11 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

محزب إلت  %17,96 0:10:05 0:10:05 - والاشرتإكية قدَّ

 %17,84 0:10:01 0:10:01 - حزب إخلرض إملغريب

 %5,88 0:03:18 0:03:18 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 -  - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 -  - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 -  - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %23,60 0:56:08 0:56:08 - إجملموع

 

  



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %9,88 0:05:08 0:05:08 - إل نصافحزب 

 %8,63 0:04:29 0:04:29 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %8,53 0:04:26 0:04:26 - وإلفضيةلحزب إلهنضة 

 %8,37 0:04:21 0:04:21 - إحلزب إملغريب إحلر

 %8,34 0:04:20 0:04:20 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %8,15 0:04:14 0:04:14 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %7,89 0:04:06 0:04:06 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %7,54 0:03:55 0:03:55 - حزب إلعمل

 %7,34 0:03:49 0:03:49 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %7,22 0:03:45 0:03:45 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %6,90 0:03:35 0:03:35 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %6,13 0:03:11 0:03:11 - حزب إلهنضة

 %5,10 0:02:39 0:02:39 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %0,00 - - - إلقوإت إملوإطنةحزب 

 %0,00 - - - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %21,85 0:51:58 0:51:58 - إجملموع

 

  



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا  .أأ 

ذإعة شدى إ ف إ م  إ 

ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث  إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %0 0 0 0 %0 2 0 0 إ 

 %2 5 5 0 %0 4 4 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 حصافيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %20 25 22 3 %12 .0 22 3 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %77 3 2 1 %33 7 2 1 منظامت إجملمتع إملدين

 %20 33 01 4 %13 70 06 4 إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات .ب  وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية إ 

 

  



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 6 6 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %22 %.0 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 8 8 2 فهيا إلش بابعدد إملضامني إليت شارك 

 %7 %8 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  4 7 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة إملضامني إليت تناولت   %0 %1 %0 قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجعدد إملضامني إليت تناولت 

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 

  



م  ف إ  ذإعة شدى إ   إ 
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 إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابيةلحئة إلربإمج إليت  .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 2:48:02 2 0 برملان إلشعب

 4:45:07 22 22 0202خا، ابنتخاابت 

 

 2:30:44 20 08 نرشة إلسابعة مساءإ

 2:59:04 20 77 نرشة منتصف إلهنار

 7:02:57 42 71 إجملموع

 

 



ذإعة مد مإ  ف إ   ينة إ 
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 إ ذإعة مدينة إ ف إ م

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 0:12:43 1 22:20:72 77 00 إلنرشإت إل خبارية

 2:07:23 7 .8:4.:24 4 4 إلربإمج إحلوإرية

 2:20:06 20 .1:2.:.2 70 72 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 
 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 1:31:25 1:24:09 0:07:16 إجملموعة إلأوىل

 0:04:45 - 0:04:45 إجملموعة إلثانية

 0:43:56 0:43:14 0:00:42 إجملموعة إلثالثة

 2:20:06 2:07:23 0:12:43 إجملموع

 

  



ذإعة مد مإ  ف إ   ينة إ 
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %2,39 0:02:11 - 0:02:11 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %33,04 0:30:12 0:27:54 0:02:18 حزب الاس تقالل

 %18,40 0:16:49 0:14:46 0:02:03 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %0,00 - - - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %28,24 0:25:49 0:25:49 - حزب إحلركة إلشعبية

 %17,94 0:16:24 0:15:40 0:00:44 حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %65,25 1:31:25 1:24:09 0:07:16 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %17,89 0:00:51 - 0:00:51 إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %42,81 0:02:02 - 0:02:02 حزب الاحتاد إدلس توري

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - حزب إلأمل

محزب إلت  %39,30 0:01:52 - 0:01:52 والاشرتإكية قدَّ

 %0,00 - - - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إخلرض إملغريب

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %3,39 0:04:45 - 0:04:45 إجملموع

 

  



ذإعة مد مإ  ف إ   ينة إ 
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 إلثالثة إجملموعة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - إحلزب إملغريب إحلر

 %57,66 0:25:20 0:25:20 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,00 - - - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %1,59 0:00:42 - 0:00:42 حزب إلعمل

 %0,00 - - - إجملمتع إدلميقرإطيحزب 

 %0,00 - - - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %0,00 - - - حزب إلوسط الاجامتعي

 %40,74 0:17:54 0:17:54 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %31,36 0:43:56 0:43:14 0:00:42 إجملموع

 

  



ذإعة مد مإ  ف إ   ينة إ 
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا

ذإعة مدينة إ ف إ م  إ 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافة إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %67 8 2 4 %80 3 1 2 إ 

 %100 0 2 0 %222 2 0 2 خربإء وأأساتذة جامعيون

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  

 %18 22 9 2 %26 11 9 2 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %0 2 1 0 %2 1 1 0 إملدينمنظامت إجملمتع 

 %35 02 22 0 %.7 17 22 8 إجملموع

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 0 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %5 %50 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 2 0 2 إلش بابعدد إملضامني إليت شارك فهيا 

 %2 %0 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة إملضامني إليت تناولت قضااي   %0 %0 %2 إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 %0 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 
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 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 إملغاربة إملقميني يف إخلارجعدد إملضامني إليت تناولت قضااي 

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %0 %0 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابيةلحئة إلربإمج إليت إعمتدت من  .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

 2:22:38 22 08 02:22نرشة إلأخبار 

 2:39:52 00 70 20:22نرشة إلأخبار 

 4:56:45 22 22 يال خنتارو

 59:15:. 47 07 إجملموع
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 عة اكب رإديوذإإ  

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 0:10:04 .2 .2 إلنرشإت إل خبارية

 27:04:04 20 6:55:58 20 20 إلربإمج إحلوإرية

 27:04:04 27 7:06:02 70 70 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 2:46:18 2:46:18 - إجملموعة إلأوىل

 0:26:56 0:26:56 - إجملموعة إلثانية

 0:11:10 0:11:10 - إجملموعة إلثالثة

 27:04:04 27:04:04 - إجملموع

 

  



ذإعة اكب رإديو  إ 

 

164 
 

 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %27,78 0:46:12 0:46:12 - حزب الاس تقالل

 %25,11 0:41:45 0:41:45 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %22,42 0:37:17 0:37:17 - حزب إحلركة إلشعبية

 %20,10 0:33:26 0:33:26 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %3,13 0:05:12 0:05:12 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %1,46 0:02:26 0:02:26 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %81,36 2:46:18 2:46:18 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %27,17 0:07:19 0:07:19 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %26,61 0:07:10 0:07:10 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %25,00 0:06:44 0:06:44 - حزب إخلرض إملغريب

محزب إلت  %21,23 0:05:43 0:05:43 - والاشرتإكية قدَّ

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إلأمل

 %13,18 0:26:56 0:26:56 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %48,96 0:05:28 0:05:28 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %32,54 0:03:38 0:03:38 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %18,51 0:02:04 0:02:04 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - إملغريب لدلميقرإطيةحزب الاحتاد 

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - إلهنضة وإلفضيةلحزب 

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلعمل

 %5,46 0:11:10 0:11:10 - إجملموع
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 الانتخابيةمشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة  .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا .أأ 

 اكب رإديو
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع  إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 %2 2 2 0 إ   

%2 8 6  %2 0 0 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  

 %15 27 11 2 %.2 13 11 2 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %0 2 1 0 %2 1 1 0 منظامت إجملمتع إملدين

 %10 02 26 0 %27 16 24 0 إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية    .ب  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 7 7 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %18 %18 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %2 %2 %2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 0 %0 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 2% %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج عدد

 %2 2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 2% %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 22:01:49 7 71 أأخبار إلصباح

 22:03:02 4 00 لأمازيغيّةإلأخبار اب

 22:01:28 0 06 27:22أأمه إلأنباء 

 22:03:45 8 78 28:22أأمه إلأنباء 

 22:56:40 2 2 ساعة للنقاش

 27:29:49 . 00 جممتعنا

 22:58:03 1 00 مع إخلرب

 22:31:26 0 0 مني ذقام

 0:06:02 70 260 إجملموع
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ذإعة لوكس رإديو  إ 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة إلأحزإب  بثّ ملدد 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

  0:23:18 9 1 إلنرشإت إل خبارية

4 

 

0:27:51 

  15:12:19 30 08 إلربإمج إحلوإرية

2. 
9:21:14 

 9:49:05 21 15:35:37 39 35 إجملموع

ذإعة لوكس رإديو عىل أأساس قاعديت  .2  وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ ىل إ 

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 4:21:26 4:20:35 0:00:51 إجملموعة إلأوىل

 1:26:31 1:19:08 0:07:23 إجملموعة إلثانية

 4:01:08 3:41:31 0:19:37 إجملموعة إلثالثة

 9:49:05 9:21:14 0:27:51 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  إجملموعة إلأوىلأأحزإب 

 %28,53 1:14:35 1:14:35 - حزب الاس تقالل

 %22,98 1:00:04 1:00:04 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %20,56 0:53:45 0:53:45 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %9,55 0:24:58 0:24:58 - للقوإت إلشعبيةحزب الاحتاد الاشرتإيك 

 %9,29 0:24:17 0:24:17 - حزب إحلركة إلشعبية

 %9,10 0:23:47 0:22:56 0:00:51 حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %44,38 4:21:26 4:20:35 0:00:51 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  ةيف إلربإمج إحلوإري بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية

محزب إلت  %36,91 0:31:56 0:31:56 - والاشرتإكية قدَّ

 %32,11 0:27:47 0:27:47 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %30,98 0:26:48 0:19:25 0:07:23 حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إخلرض إملغريب

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - حزب إلأمل

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إدلس توري

 %0,00 - - - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %14,69 1:26:31 1:19:08 0:07:23 إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  ةيف إلربإمج إحلوإري بثّ إل مدد  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة

 %20,36 0:49:05 0:49:05 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %15,95 0:38:27 0:38:27 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %15,66 0:37:45 0:37:45 - إل نصافحزب 

 %12,75 0:30:45 0:18:48 0:11:57 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %12,03 0:29:00 0:21:20 0:07:40 حزب إلعمل

 %8,26 0:19:55 0:19:55 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %7,85 0:18:56 0:18:56 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %7,15 0:17:15 0:17:15 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - وإلفضيةلحزب إلهنضة 

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %40,93 4:01:08 3:41:31 0:19:37 إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية ل ذإعة لوكس رإديو .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا

 لوكس رإديو
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع  إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 إ   0 0 0 2% 

 %0 27 25 2 %8 27 12 1 خربإء وأأساتذة جامعيون

%2 2 0 0 حصافيون  0 0 0 2% 

 %2 2 2 0 %0 0 2 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %02 30 24 6 %22 07 18 5 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %2 1 1 0 %0 2 1 0 منظامت إجملمتع إملدين

 %27 60 0. 6 %15 71 77 8 إجملموع

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 8 4 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %15 %13 %22 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %3 %2 0 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 1 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةنس بة   %11 2 %11 إملضامني إليت تناولت قضااي أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 
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 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 2 2 إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجعدد 

 %7 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 
%5 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية

Avec ou sans parure 22 8 1:23:34 

Heure essentielle 20 6 2:11:58 

Les matins luxe 20 20 .:36:47 

 2:05:37 . 00 22:72نرشة إلأخبار 

 2:17:41 4 06 27:72نرشة إلأخبار 

 15:35:37 35 90 إجملموع

 

 



ذإعة ميد رإديو  إ 
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ذإعة ميد رإديو  إ 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

إحللقات إليت عدد 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 0:36:30 1 1:11:46 20 72 إلنرشإت إل خبارية

 6:59:21 1 36:54:43 74 20 إحلوإريةإلربإمج 

 7:35:51 26 38:06:29 2. 40 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 4:57:29 4:57:29 - إجملموعة إلأوىل

 1:55:46 1:46:15 0:09:31 إجملموعة إلثانية

 0:42:36 0:15:37 0:26:59 إجملموعة إلثالثة

 7:35:51 6:59:21 0:36:30 إجملموع

 

  



ذإعة ميد رإديو  إ 
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %27,70 1:22:25 1:22:25 - حزب إحلركة إلشعبية

 %19,62 0:58:22 0:58:22 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %18,23 0:54:14 0:54:14 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %17,50 0:52:03 0:52:03 - حزب الاس تقالل

 %16,95 0:50:25 0:50:25 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %0,00 -  - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %65,26 4:57:29 4:57:29 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %47,74 0:55:16 0:55:16 - والاشرتإكية قدَّ

 %30,85 0:35:43 0:35:43 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %13,19 0:15:16 0:15:16 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %4,38 0:05:04 - 0:05:04 حزب إلأمل

 %3,84 0:04:27 - 0:04:27 حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إخلرض إملغريب

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - الاجامتعيةحزب إحلركة إدلميقرإطية 

 %25,40 1:55:46 1:46:15 0:09:31 إجملموع

 

  



ذإعة ميد رإديو  إ 
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %44,95 0:19:09 0:15:37 0:03:32 حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %14,71 0:06:16 - 0:06:16 إل نصافحزب 

 %13,93 0:05:56 - 0:05:56 حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %10,02 0:04:16 - 0:04:16 حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %9,39 0:04:00 - 0:04:00 حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %7,00 0:02:59 - 0:02:59 حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - لدلميقرإطيةحزب الاحتاد إملغريب 

 %0,00 - - - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - إملوإطنةحزب إلقوإت 

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - حزب إلعمل

 %9,35 0:42:36 0:15:37 0:26:59 إجملموع

 

  



ذإعة ميد رإديو  إ 
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا -أأ 

 ميد رإديو
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 إ   0 0 0 2% 

 %77 3 2 1 %33 7 2 1 خربإء وأأساتذة جامعيون

%2 2 0 0 حصافيون  0 0 0 2% 

%2 2 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  0 0 0 2% 

 %.2 20 17 3 %15 02 17 3 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %222 1 0 1 %100 2 0 1 منظامت إجملمتع إملدين

 %02 24 21 . %21 04 21 . إجملموع

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار إمليكروطروطوإر أأو إلتصالت إلداتفية -أأ   إ 

 

  



ذإعة ميد رإديو  إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 22 7 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %00 %.8 1% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 0 5 0 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %24 %01 %8 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  0% 6% 2% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةعدد إملضامني إليت شارك   2 2 2 فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  0% 8% 2% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

2% تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجنس بة إملضامني إليت   %6 %0 

 0 8 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

7% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج  %7. %24 

 

  



ذإعة ميد رإديو  إ 
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 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 مدة تناول الانتخاابت عدد إحللقات إليت تناولت الانتخاابت عدد إحللقات إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابيةلحئة 

 20:05:44 6 6 إس توديو الانتخاابت

 2:07:20 22 76 21:22إلنرشة إل خبارية 

 2:00:35 28 76 27:22إلنرشة إل خبارية 

 2:03:51 7 02 02:22إلنرشة إل خبارية 

 04:48:59 1 1 قدوة إلصباح

 76:06:29 40 227 إجملموع

 

 



م  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 
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ذإعة اكزإ إ ف إ م  إ 

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 الانتخاابتموضوع 

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة ملدد 

لفائدة إلأحزإب  بثّ 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - - - - - إلنرشإت إل خبارية

 11:57:52 24 17:54:07 48 07 إلربإمج إحلوإرية

 11:57:52 24 17:54:07 48 00 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 4:49:13 4:29:08 - إجملموعة إلأوىل

 4:29:08 4:49:13 - إجملموعة إلثانية

 2:39:31 2:39:31 - إجملموعة إلثالثة

 11:57:52 11:57:52 - إجملموع

 

  



م  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %20,96 1:00:37 1:00:37 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %16,72 0:48:21 0:48:21 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %16,37 0:47:21 0:47:21 - حزب الاس تقالل

 %16,26 0:47:01 0:47:01 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %15,76 0:45:34 0:45:34 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %13,94 0:40:19 0:40:19 - حزب إحلركة إلشعبية

 %40,29 4:49:13 4:49:13 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  إلثانيةأأحزإب إجملموعة  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %25,25 1:07:58 1:07:58 - والاشرتإكية قدَّ

 %14,11 0:37:58 0:37:58 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %10,59 0:28:30 0:28:30 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %10,02 0:26:58 0:26:58 - حزب إلأمل

 %10,01 0:26:57 0:26:57 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %8,45 0:22:45 0:22:45 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %7,63 0:20:32 0:20:32 - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %7,44 0:20:02 0:20:02 - حزب إخلرض إملغريب

 %6,49 0:17:28 0:17:28 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %37,49 4:29:08 4:29:08 - إجملموع

 
 

  



م  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %7,47 0:11:55 0:11:55 - إحلزب إملغريب إحلر

 %7,36 0:11:44 0:11:44 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %7,26 0:11:35 0:11:35 - وإلتمنية إملس تدإمةحزب إلبيئة 

 %6,84 0:10:55 0:10:55 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %6,79 0:10:50 0:10:50 - حزب إلعمل

 %6,49 0:10:21 0:10:21 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %6,43 0:10:15 0:10:15 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %6,31 0:10:04 0:10:04 - إملغريب لدلميقرإطيةحزب الاحتاد 

 %6,25 0:09:58 0:09:58 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %6,09 0:09:43 0:09:43 - حزب إلهنضة

 %5,99 0:09:33 0:09:33 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %5,95 0:09:29 0:09:29 - إل نصافحزب 

 %5,95 0:09:29 0:09:29 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %5,67 0:09:03 0:09:03 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %4,93 0:07:52 0:07:52 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %4,23 0:06:45 0:06:45 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %22,22 2:39:31 2:39:31 - إجملموع

  



م  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 
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 إلفرتة الانتخابيةمشاركة إلنساء يف برإمج  .4

  إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا   -أأ 

ذإعة اكزإ  إ ف إ م  إ 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع  إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات   %0 0 0 0 %0 2 0 0 معوميةإ 

 %2 29 29 0 %0 8 6 0 خربإء وأأساتذة جامعيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 حصافيون

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %27 46 40 6 %13 48 40 6 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 منظامت إجملمتع إملدين

 %6 75 81 8 %12 0. 48 8 إجملموع

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 26 26 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %71 %71 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 0 0 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %.2 %.2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  0 0 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %4 %4 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقةعدد إملضامني إليت   2 2 2 شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %0 %0 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %0 %0 %2 تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجنس بة إملضامني إليت 

 2 2 2 يف إخلارج مقميونعدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 %0 %0 %2 يف إخلارجمقميون نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8



م  ف إ  ذإعة اكزإ إ   إ 
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ة إملوهجة ملوإكبة إلفرت لحئة إلربإمج 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 2:46:53 . 1 أأش وإقع

 7:43:19 22 22 برانمج خا،

 4:54:27 0 22 ديكريبتاج

 4:20.:20 07 72 إجملموع

 

 



 إدلإر إلبيضاءرإديو بلوس 
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 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج
 عدد إحللقات إليت تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة إلأحزإب  بثّ ملدد 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 0:37:37 .0 .0 إلنرشإت إل خبارية

 9:01:14 00 11:58:14 01 04 إلربإمج إحلوإرية

 9:01:14 00 12:35:51 4. 41 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد   .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 3:26:02 3:26:02 - إجملموعة إلأوىل

 2:07:01 2:07:01 - إجملموعة إلثانية

 3:28:11 3:28:11 - إجملموعة إلثالثة

 9:01:14 9:01:14 - إجملموع

 

  



 إدلإر إلبيضاءرإديو بلوس 
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %18,65 0:38:26 0:38:26 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %17,55 0:36:10 0:36:10 - حزب الاس تقالل

 %17,29 0:35:38 0:35:38 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %16,86 0:34:44 0:34:44 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %15,00 0:30:54 0:30:54 - حزب إحلركة إلشعبية

 %14,64 0:30:10 0:30:10 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %38,07 3:26:02 3:26:02 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %22,23 0:28:14 0:28:14 - والاشرتإكية قدَّ

 %18,90 0:24:00 0:24:00 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %17,70 0:22:29 0:22:29 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %14,50 0:18:25 0:18:25 - حزب إلأمل

 %14,03 0:17:49 0:17:49 - حزب إخلرض إملغريب

 %7,03 0:08:56 0:08:56 - وإدلميقرإطيةحزب إلوحدة 

 %5,62 0:07:08 0:07:08 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %23,47 2:07:01 2:07:01 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ إل  مدد  بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %10,30 0:21:26 0:21:26 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %8,71 0:18:08 0:18:08 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %8,37 0:17:25 0:17:25 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %8,08 0:16:49 0:16:49 - حزب إلعمل

 %7,62 0:15:52 0:15:52 - إدلميقرإطيةحزب جهبة إلقوى 

 %7,32 0:15:14 0:15:14 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %7,29 0:15:11 0:15:11 - حزب إلهنضة

 %6,82 0:14:12 0:14:12 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %6,76 0:14:05 0:14:05 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %6,68 0:13:54 0:13:54 - إل نصافحزب 

 %6,03 0:12:33 0:12:33 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %5,94 0:12:22 0:12:22 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %4,48 0:09:20 0:09:20 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %2,87 0:05:58 0:05:58 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %2,74 0:05:42 0:05:42 - إحلزب إملغريب إحلر

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %38,46 3:28:11 3:28:11 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا

 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 0 1 0 %0 2 1 0 إ   

%2 1 1 0 %0 2 1 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  

%2 0 0 0 %2 2 0 0 حصافيون  

%2 3 3 0 %0 0 2 0 همنيون ونقابيونفاعلون   

%.0 51 38 13 %25 2. 38 13 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية  

%.0 4 3 1 %25 4 3 1 منظامت إجملمتع إملدين  

%07 60 48 24 %24 1. .4 24 إجملموع  

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 0 6 1 تناولت قضااي إلش بابعدد إملضامني إليت 

 %13 21% 4% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 0 6 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %13 21% 4% نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إحلوإريةإلربإمج  إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  8 5 1 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %22 20% 4% نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %4 %222 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 
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 إملغاربة إملقميون يف إخلارج .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 7 7 2 عدد إحللقات إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %0 %7 %2 نس بة إحللقات إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 مقميون يف إخلارجعدد إحللقات إليت شارك فهيا مغاربة 

 %2 %2 %2 نس بة إحللقات إليت شارك فهيا مغاربة مقميون يف إخلارج

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 الانتخاابتمدة تناول 

 6:24:18 20 20 ش تنرب 6إلطريق إ ىل 

 7:33:56 20 20 إملوعد مع الانتخاابت

 2:18:20 20 70 20:22نرشة أأخبار إملنتصف 

 2:19:17 27 76 26:22نرشة إملساء 

 12:35:51 49 11 إجملموع
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  يررإديو بلوس أأاكد

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدة إل 

ب لفائدة إلأحزإ

 إلس ياس ية

 0:03:55 0 2:16:09 76 33 إلنرشإت إل خبارية

 13:22:44 00 36:17:.2 4. 25 إلربإمج إحلوإرية

 13:26:39 04 28:52:26 10 58 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد  .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 4:24:48 4:02:21 0:22:27 إجملموعة إلأوىل

 4:05:32 3:39:05 0:26:27 إجملموعة إلثانية

 4:56:19 4:17:07 0:39:12 إجملموعة إلثالثة

 13:26:39 11:58:33 1:28:06 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

مجموع مدد  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 بثّ إل 
 إلنس بة

 %19,84 0:52:32 0:48:37 0:03:55 حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %18,08 0:47:53 0:47:53 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %18,04 0:47:46 0:47:46 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %17,99 0:47:38 0:47:38 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %17,84 0:47:14 0:47:14 - حزب الاس تقالل

 %8,21 0:21:45 0:21:45 - حزب إحلركة إلشعبية

 %39,53 4:24:48 4:20:53 0:03:55 إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %13,58 0:33:21 0:33:21 - والاشرتإكية قدَّ

 %13,27 0:32:35 0:32:35 - حزب إل صالح وإلتمنية

 %13,16 0:32:18 0:32:18 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %13,13 0:32:14 0:32:14 - حزب إلأمل

 %13,06 0:32:04 0:32:04 - حزب إخلرض إملغريب

 %13,05 0:32:03 0:32:03 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %12,90 0:31:41 0:31:41 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %7,85 0:19:16 0:19:16 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %36,65 4:05:32 4:05:32 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %7,47 0:11:55 0:11:55 - إحلزب إملغريب إحلر

 %7,36 0:11:44 0:11:44 - حزب إلوسط الاجامتعي

 %7,26 0:11:35 0:11:35 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %6,84 0:10:55 0:10:55 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %6,79 0:10:50 0:10:50 - إلعملحزب 

 %6,49 0:10:21 0:10:21 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %6,43 0:10:15 0:10:15 - حزب إدلميقرإطيني إجلدد

 %6,31 0:10:04 0:10:04 - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %6,25 0:09:58 0:09:58 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %6,09 0:09:43 0:09:43 - حزب إلهنضة

 %5,99 0:09:33 0:09:33 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %5,95 0:09:29 0:09:29 - إل نصافحزب 

 %5,95 0:09:29 0:09:29 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %5,67 0:09:03 0:09:03 - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %4,93 0:07:52 0:07:52 - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %4,23 0:06:45 0:06:45 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %23,81 2:39:31 2:39:31 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية .4

 إس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال خربهتا

 رإديو بلوس أأاكدير
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية  %0 0 0 0 %0 2 0 0 إ 

%2. 2 1 1 %50 0 1 1 خربإء وأأساتذة جامعيون  

 %0 0 0 0 %0 2 0 0 حصافيون

%2 2 2 0 %100 2 0 1 فاعلون همنيون ونقابيون  

%1 54 49 5 %9 4. 49 5 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية  

%2 5 5 0 %0 7 3 0 منظامت إجملمتع إملدين  

%22 63 0. 8 %12 82 7. 0 إجملموع  

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 52 50 2 تناولت قضااي إلش بابعدد إملضامني إليت 

 %0. %93 %5 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إحلوإريةإلربإمج  إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  .2 13 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %28 %24 %5 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 
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 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 يف إخلارجمقميون عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 %2 %2 %2 يف إخلارجمقميون نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

 عدد إحللقات لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية
عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 الانتخاابت مدة تناول

 2:35:06 24 70 20:72 لأمازيغيّةنرشة منتصف إلهنار اب

 6:02:39 24 24 إحلدث

 0:33:38 22 22 إلطريق إ ىل إلثامن من ش تنرب

 2:41:03 21 71 20:22نرشة أأخبار إملنتصف 

 28:52:26 6. 222 إجملموع
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  رإديو بلوس فاس

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة  بثّ ملدد 

 إلأحزإب إلس ياس ية

دة لفائ بثّ مجموع مدد إل 

 إلأحزإب إلس ياس ية

 - 2 0:02:16 2 2 إلنرشإت إل خبارية

 2:13:23 0 3:47:13 10 0 إلربإمج إحلوإرية

 2:13:23 0 3:49:29 22 6 إجملموع

 وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد   .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 1:20:40 1:20:40 - إجملموعة إلأوىل

 0:26:15 0:26:15 - إجملموعة إلثانية

 0:26:15 0:26:28 - إجملموعة إلثالثة

 2:13:23 2:13:23 - إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %25,33 0:20:26 0:20:26 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %25,12 0:20:16 0:20:16 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %17,31 0:13:58 0:13:58 - حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر

 %15,31 0:12:21 0:12:21 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %14,26 0:11:30 0:11:30 - حزب الاس تقالل

 %2,67 0:02:09 0:02:09 - حزب إحلركة إلشعبية

 %60,48 1:20:40 1:20:40 - إجملموع

 إجملموعة إلثانية 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

محزب إلت  %46,10 0:12:06 0:12:06 - والاشرتإكية قدَّ

 %32,57 0:08:33 0:08:33 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %21,33 0:05:36 0:05:36 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

 %0,00 - - - حزب إخلرض إملغريب

 %0,00 - - - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - إل صالح وإلتمنيةحزب 

 %0,00 - - - حزب إلأمل

 %0,00 - - - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %19,68 0:26:15 0:26:15 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %37,09 0:09:49 0:09:49 - إدلميقرإطيني إجلددحزب 

 %36,15 0:09:34 0:09:34 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %26,76 0:07:05 0:07:05 - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %0,00 - - - حزب إلعمل

 %0,00 - - - إل نصافحزب 

 %0,00 - - - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %0,00 - - - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - حزب إلهنضة

 %0,00 - - - حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %0,00 - - - إحلرإحلزب إملغريب 

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إلشورى والاس تقالل

 %0,00 - - - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %19,84 0:26:28 0:26:28 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية  .4

 جمال خربهتاإس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو  -أأ 

 فاس رإديو بلوس 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 %2 0 0 0 إ   

%2 2 0 0 %2 0 0 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 فاعلون همنيون ونقابيون  

 %55 22 5 6 %.. 11 5 6 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

%2 2 0 0 %2 0 0 0 منظامت إجملمتع إملدين  

 %55 22 . 8 %.. 11 . 8 إجملموع

 

عطاء إللكمة للموإطنات وإملوإطنني يف إ طار  -ب  إلتصالت إلداتفيةأأو إمليكروطروطوإر إ 
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 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 . . 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 %02 %67 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 7 7 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %47 %2. %2 شارك فهيا إلش بابنس بة إملضامني إليت 

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

عاقة  1 1 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %24 %20 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %2 %2 %2 1نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

 ن يف إخلارجإملغاربة إملقميو .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 2 2 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %2 %2 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 2 2 2 يف إخلارجمقميون عدد إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 %2 %2 %2 يف إخلارجمقميون نس بة إملضامني إليت شارك فهيا مغاربة 

 

 

  

                                                           

 .التصريح بأنهم في وضعية إعاقة أو كانت إعاقتهم ظاهرةبالنسبة لألشخاص الذين تم  1 
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 الانتخابيةلحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة  .8

 لحئة إلربإمج إملوهجة ملوإكبة إلفرتة

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 7:47:13 8 8 فاس حتت إجملدر

 2:02:16 2 28   20:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 7:49:29 7 22 إجملموع
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 رإديو بلوس مرإكش

 إلعرض إلربإجمي إملوجه ملوإكبة إمحلةل الانتخابية  .1

 أأنوإع إلربإمج

عدد إحللقات إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

عدد إملضامني إليت 

 تناولت

 موضوع الانتخاابت

 مجموع مدة تناول

 الانتخاابت

عدد إحللقات إملتضمنة 

لفائدة إلأحزإب  بثّ ملدد 

 إلس ياس ية

 بثّ مجموع مدد إل 

لفائدة إلأحزإب 

 إلس ياس ية

 - 2 0:49:56 26 26 إلنرشإت إل خبارية

 6:27:20 22 7:13:36 22 22 إلربإمج إحلوإرية

 6:27:20 22 8:03:32 29 01 إجملموع

ذإعة للخدمة عىل أأساس قاعديت  .2  وإملساوإة إل نصافولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ ىل إ 

 

 إجملموعات إحلزبية إلثالث بثّ مدد   .3

 إجملموع مدد تناول إللكمة بثّ مدد إل  إجملموعات

 2:37:01 2:17:50 0:19:11 إجملموعة إلأوىل

 1:52:45 1:31:55 0:20:50 إجملموعة إلثانية

 1:57:34 1:43:09 0:14:25 إجملموعة إلثالثة

 6:27:20 5:32:54 0:54:26 إجملموع
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 إجملموعة إلأوىل 

 إلنس بة بثّ مجموع مدد إل  يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل  يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلأوىل

 %22,91 0:35:58 0:35:58 - حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية

 %19,41 0:30:29 0:30:29 - للأحرإرحزب إلتجمع إلوطين 

 %19,16 0:30:05 0:30:05 - حزب إلعدإةل وإلتمنية

 %14,56 0:22:52 0:22:52 - حزب إلأصاةل وإملعارصة

 %12,68 0:19:55 0:19:55 - حزب الاس تقالل

 %11,27 0:17:42 0:17:42 - حزب إحلركة إلشعبية

 %40,54 2:37:01 2:37:01 - إجملموع

 إلثانية إجملموعة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %15,88 0:17:54 0:17:54 - حزب إلأمل

 %15,85 0:17:52 0:17:52 - حزب الاحتاد إدلس توري

 %14,97 0:16:53 0:16:53 - إحلزب الاشرتإيك إملوحد

محزب إلت  %14,52 0:16:22 0:16:22 - والاشرتإكية قدَّ

 %13,79 0:15:33 0:15:33 - حزب إخلرض إملغريب

 %12,86 0:14:30 0:14:30 - حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية

 %12,14 0:13:41 0:13:41 - حزب إلوحدة وإدلميقرإطية

 %0,00 - - - حزب إلعدد إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب إل صالح وإلتمنية

 %29,11 1:52:45 1:52:45 - إجملموع
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 إجملموعة إلثالثة 

يف إلنرشإت بثّ مدد إل  أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إلربإمج إحلوإرية بثّ مدد إل   بثّ مجموع مدد إل    إلنس بة 

 %11,02 0:12:57 0:12:57 - حزب جهبة إلقوى إدلميقرإطية

 %10,63 0:12:30 0:12:30 - حزب إلهنضة

 %10,60 0:12:28 0:12:28 - إدلميقرإطيني إجلددحزب 

 %10,46 0:12:18 0:12:18 - حزب إلهنضة وإلفضيةل

 %10,21 0:12:00 0:12:00 - حزب إملؤمتر إلوطين الاحتادي

 %10,21 0:12:00 0:12:00 - حزب إلطليعة إدلميقرإطي الاشرتإيك

 %9,97 0:11:43 0:11:43 - إل نصافحزب 

 %9,46 0:11:07 0:11:07 - إحلرإحلزب إملغريب 

 %8,93 0:10:30 0:10:30 - حزب إلشورى والاس تقالل

 %8,52 0:10:01 0:10:01 - حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة

 %0,00 - - - حزب إحلرية وإلعدإةل الاجامتعية

 %0,00 - - - إحلزب إدلميقرإطي إلوطين

 %0,00 - - - حزب إلوسط الاجامتعي

 %0,00 - - - حزب إلعمل

 %0,00 - - - حزب إلقوإت إملوإطنة

 %0,00 - - - حزب إجملمتع إدلميقرإطي

 %0,00 - - - حزب الاحتاد إملغريب لدلميقرإطية

 %30,35 1:57:34 1:57:34 - إجملموع
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 مشاركة إلنساء يف برإمج إلفرتة الانتخابية  .4

 خربهتاإس تضافة إلشخصيات إلنسائية حسب إنامتءإهتا أأو جمال 

 مرإكشرإديو بلوس 
ةلتوزيع عدد إلشخصيات  ةلتوزيع إس تضافات إلشخصيات  إملُتَدّخ   إملُتَدّخ 

 نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث نس بة إل انث إجملموع إذلكور إل انث

دإرإت ومؤسسات معومية %2 2 0 0 %2 0 0 0 إ   

%2 2 0 0 %2 0 0 0 خربإء وأأساتذة جامعيون  

%2 2 0 0 %2 0 0 0 حصافيون  

 %0 2 1 0 %2 1 1 0 فاعلون همنيون ونقابيون

 %9 07 21 2 %1 23 21 2 ممثلو إلأحزإب إلس ياس ية

%2 2 0 0 %2 0 0 0 منظامت إجملمتع إملدين  

 %8 04 00 0 %6 24 00 0 إجملموع

 إ رشإك إلش باب وتناول قضاايمه .5

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

 1 9 2 إملضامني إليت تناولت قضااي إلش بابعدد 

 %01 %82 %2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلش باب

 . 5 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

 %28 %.4 %2 نس بة إملضامني إليت شارك فهيا إلش باب

عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية  .6  ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إل خباريةإلنرشإت  

عاقة  7 7 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  %22 %27 2 نس بة إملضامني إليت تناولت قضااي إلأشخا، يف وضعية إ 

عاقة  2 2 2 عدد إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف وضعية إ 

عاقة نس بة إملضامني إليت شارك فهيا أأشخا، يف  %2 %2 %2 وضعية إ 

 ُ لنينس بة إمل عاقة يف برإمج إلفرتة الانتخابية تدّخ   %2 %2 %2 1من ذوي إ 

 

 ن يف إخلارجوإملغاربة إملقمي .7

 إجملموع إلربإمج إحلوإرية إلنرشإت إل خبارية 

                                                           

 .التصريح بأنهم في وضعية إعاقة أو كانت إعاقتهم ظاهرةبالنسبة لألشخاص الذين تم  1 
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 1 1 2 عدد إملضامني إليت تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارج

 %1 %2 2 تناولت قضااي إملغاربة إملقميني يف إخلارجنس بة إملضامني إليت 

 2 2 2 يف إخلارج امني إليت شارك فهيا مغاربة مقميونعدد إملض

 %2 %2 2 يف إخلارجامني إليت شارك فهيا مغاربة مقميون نس بة إملض

 لحئة إلربإمج إليت إعمتدت من طرف إخلدمة لتنش يط إلفرتة الانتخابية .8

رتة إملوهجة ملوإكبة إلفلحئة إلربإمج 

 الانتخابية
 عدد إحللقات

عدد إحللقات إليت تناولت 

 الانتخاابت
 مدة تناول الانتخاابت

 0:13:36 22 22 تغطية خاصة

 2:43:47 20 76 20:22نرشة إلأخبار إجلدوية 

 2:06:09 8 26 26:22نرشة إملساء 

 80 إجملموع
01 8:03:32 
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 إملالحق

  70-02قرإر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق  :2إمللحق رمق 

 رصيخدمات إلتصال إلسمعي إلبإملتعلق بضامن تعددية إلتعبري إلس يايس يف  37-02قرإر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق 

 (0202يوليوز  20) 2440ذي إلقعدة  02إلصادر بتارخي 0202خالل الانتخاابت إلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية إلعامة لس نة 

 إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي؛ 

 منه؛ .28و 06بناء عىل إدلس تور، خصوصا إدليباجة وإلفصلني 

عادة تنظمي إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي، خصوصا إملادتني  .22.2وبناء عىل إلقانون رمق   منه؛ 06( و0و 8)إلبندإن  4إملتعلق اب 

 منه؛ 46و 1و 6و 4و 7إملتعلق ابلتصال إلسمعي إلبرصي، كام مت تغيريه وتمتميه، خصوصا ديباجته وإملوإد  00.27وبناء عىل إلقانون رمق 

إملتعلق ابللوإحئ الانتخابية إلعامة ومعليات الاس تفتاء وإس تعامل وسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمومية  0.22.وبنـاء عىل إلقانون رمق 

 (، كام مت تغيريه وتمتميه؛0222أأكتوبر  06) 2470من ذي إلقعدة  72خالل إمحلالت الانتخابية والاس تفتائية، إلصادر بتارخي 

د رشوط وكيفيات إملالحظة إملس تقةل وإحملايدة لالنتخاابت إلصادر بتارخي فاحت من ذي إلقعدة إلقايض بتحدي 72.22وبناء عىل إلقانون رمق 

 منه؛ 20(، خصوصا إملادة 0222سبمترب  01) 2470

(، كام مت تغيريه 0222إكتوبر  24) 2470من ذي إلقعدة  28إملتعلق مبجلس إلنوإب إلصادر يف  00.22وبناء عىل إلقانون إلتنظميي رمق 

 ه؛وتمتمي

(، كام مت تغيريه 0222نونرب  02) 2470من ذي إحلجة  04إملتعلق مبجلس إملستشارين إلصادر يف  06.22وبناء عىل إلقانون إلتنظميي رمق 

 وتمتميه؛

(، كام مت 0222أأكتوبر  00) 2470من ذي إلقعدة  04إملتعلق ابلأحزإب إلس ياس ية إلصادر يف  01.22وبناء عىل إلقانون إلتنظميي رمق 

 غيريه وتمتميه؛ت 

 ( بتحديد اترخي إنتخاب أأعضاء جملس إلنوإب؛0202ماي  20) 2440من رمضان  01صادر يف  0.02.7.8وبناء عىل إملرسوم رمق 

 ( بتحديد اترخي إنتخاب أأعضاء جمالس إجلدات؛0202ماي  20) 2440من رمضان  01صادر يف  ..0.02.7وبناء عىل إملرسوم رمق 

( بتحديد اترخي إنتخاب أأعضاء جمالس إمجلاعات 0202ماي  20) 2440من رمضان  01صادر يف  0.02.7.4وبناء عىل إملرسوم رمق 

 وإملقاطعات؛

( إملتعلق ابس تعامل وسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي 0222نومفرب  4) 2470ذي إحلجة  0صادر يف  0.22.822وبناء عىل إملرسوم رمق 

 إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية؛

( بشأأن ضامن إلتعبري 0226يونيو  20) 2471رمضان  00إملؤرخ يف  02.26عىل قرإر إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق  وبناء

  إلتعددي لتيارإت إلرأأي وإلفكر يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خارج فرتإت الانتخاابت إلعامة والاس تفتاءإت.

 وبعد إملدإوةل:

وعىل  للديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي وإملمتثل يف إلسدر عىل إحرتإم إلتعبري إلتعددي لتيارإت إلرأأي وإلفكرإعتبارإ لدلور إدلس توري 

ذإعية وإ تلفزية ل إحرتإم إحلق يف إملعلومة يف إمليدإن إلسمعي إلبرصي، وملا رإمكته من جتربة يف جمال تدبري إلتعددية إلس ياس ية يف إخلدمات إل 

  ؛0228و .022و 0222و 0220إلعادية أأو خالل مجموعة من إحملطات الانتخابية س نوإت  سوإء خالل إلفرتة
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ىل أ رإء متعددة، وإلتحسيس بأأمهية الانتخاابت  دلور وإعتبارإ وسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي يف ضامن ولوج إملوإطنات وإملوإطنني إ 

رشوط  ر، وتوفريتكوين أ رإهئم بلك حرية، وممارسة حقدم يف الاختيا يهنم منإلترشيعية وإجلدوية وإمجلاعية، وحثم عىل إملشاركة فهيا، ومتك 

  إلتباري الانتخايب إلزنيه بني إملرتحشات وإملرتحشني وتنش يط إلنقاش إدلميقرإطي عرب وسائل إلتصال إلسمعي إلبرصي؛

ىل تعزيز تأأطري إلربإمج ذإت إلصةل ال إلسمعي إلبرصي ابلنتخاابت يف خدمات إلتص وسعيا من إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي إ 

طار  بقرإر جامع مجلةل من إلضوإبط إلكفيةل بتحقيق إملبادئ إلقانونية وإلتنظميية إجلاري هبا إلعمل، وقوإعد إملامرسة إملدنية، لك ذكل يف إ 

 .نإحرتإم مبادئ حرية إلتصال إلسمعي إلبرصي والاس تقاللية وإملسؤولية إلتحريرية للمتعددي

  يقرر: 

 إلفصل إلأول: تعاريف ومبادئ عامة 

 أأول: إلتعاريف:

 : لأجل تطبيق مقتضيات هذإ إلقرإر، يرإد مبا ييل:إملادة إلأوىل

: إخلدمات إليت يقدهما إملتعددون إلعموميون وإخلوإ، لالتصال إلسمعي إلبرصي، حسب خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي .2

 كام مت تغيريه وتمتميه؛ 00.27إلتعاريف إلوإردة يف إلقانون رمق 

وهتم إنتخاب أأعضاء جملس إلنوإب، أأعضاء جمالس إجلدات وأأعضاء  0202ش تنرب  26: الانتخاابت إليت جترى يوم إنتخاابت .0

 جمالس إمجلاعات وإملقاطعات؛

وتنهتيي يف إلساعة إلثانية عرش  2021غشت  22: تبتدئ إلفرتة الانتخابية يف إلساعة إلأوىل من يوم إلأحد إلفرتة الانتخابية .7

 .يوما( 76ش تنرب ) 20( ليال من يوم إلثالاثء 20)

 : مجموع إلربإمج إليت يبثا متعددو إلتصال إلسمعي إلبرصي، معوميون وخوإ،، مببادرة مهنم ويتحملونبرإمج إلفرتة الانتخابية .4

ىل إملوإضيع إملتعلقة ابنتفهيا اكمل إملسؤولية إلتحريرية، وإليت تتطرق بشلك جزيئ أأو لكي، مع ش تنرب  26خاابت د أأو عريض، إ 

ىل إلساعة إلثانية عرش ) 0202غشت  22خالل إلفرتة إملمتدة من إلساعة إلأوىل من يوم إلأحد  0202 ( ليال من يوم 20إ 

 ؛0202ش تنرب  20إلثالاثء 

 0202غشت  22دإء من إلساعة إلأوىل من يوم إلأحد يوما، إبت 04إلفرتة إليت متتد ملدة  فرتة ما قبل إمحلةل الانتخابية إلرمسية: ..

 ؛0202غشت  .0وتنهتيي يف إلساعة إلثانية عرش ليال من يوم إلأربعاء 

يف إلساعة  0.02.7.4و ..0.02.7و 0.02.7.8تبتدئ حسب إملادة إلثالثة من إملرإس مي رمق  فرتة إمحلةل الانتخابية إلرمسية: .8

وهتم  ،0202ش تنرب  20( ليال من يوم إلثالاثء 20نهتيي يف إلساعة إلثانية عرشة )وت  0202غشت  08إلأوىل من يوم إمخليس 

 إخلدمات إلعمومية إملعنية؛

وف فقرإت إلتعبري إملبارش للأحزإب إلس ياس ية إليت تتضمن إلتدخالت إملذإعة وإملتلفزة وضي برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية: .0

إملتعلق ابللوإحئ  0.22.من إلقانون رمق  220ابية، كام هو منصو، عليه يف إملادة إلنرشإت إل خبارية وتغطية إلتجمعات الانتخ

الانتخابية إلعامة ومعليات الاس تفتاء وإس تعامل وسائل إلتصال إلسمعية إلبرصية إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية 

  والاس تفتائية كام مت تغيريه وتمتميه؛

  يتناول خاللدا إللكمة ممثل أأو ممثةل حزب س يايس يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي؛إملدة إلزمنية إليت مدة تناول إللكمة: .6

 إملدة إلزمنية إليت تشمل مدة تناول إللكمة من قبل حزب س يايس ولك أأشاكل إحلديث عن ذكل إحلزب. مدة إلبث: .1

 اثنيا: مبادئ عامة

تمتتع خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي ابحلرية إلتحريرية والاس تقاللية، وتتحمل اكمل إملسؤولية عن برإمج إلفرتة الانتخابية  :0 إملادة

 إليت تبثا.

تلزتم خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي، يف برإمج إلفرتة الانتخابية، بضامن إحلق يف إخلرب لصاحل إملوإطن ويف إلتعبري عن إلرأأي  :7 ملادةإ

 وإملوضوعية. .لصاحل إلأحزإب إلس ياس ية إملشاركة يف الانتخاابت، وابحرتإم قوإعد إملامرسة إملدنية ومبادئ إلتعددية وإلتوإزن وإلزنإهة
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إلتصال إلسمعي إلبرصي إحلر، عىل عدم تضمن برإمج إلفرتة الانتخابية بأأي شلك من إلأشاكل موإد من  تعني عىل خدماتي  :4 إملادة

 شأأهنا:

 إملس بثوإبت إململكة، كام يه حمددة يف إدلس تور؛ 

 إملس ابلنظام إلعام؛ 

 إملس ابلكرإمة إل نسانية أأو ابحرتإم إلغري؛ 

 و إلعنف؛إلكرإهية أأ  إلتحريض عىل إلعنرصية أأو 

 فشاء إملعطيات إحملمية ابلقانون؛  إ 

 .ىل إلقيام حبمةل مجلع إلأموإل  إدلعوة إ 

إلتصال إلسمعي إلبرصي عىل إل سدام يف حماربة إلأخبار إلزإئفة إليت من شأأهنا إلتأأثري عىل إلسري إلعادي  : حتر، خدمات. إملادة

زإءلالنتخاابت ابعتبار هذه إلأخرية أأساس مرشوعية إلمتثيل إدلمي إلأخبار  وقرإطي، هبدف إلرفع من مس توى يقظة إملوإطن وحسه إلنقدي إ 

 إلزإئفة إملتدإوةل وبغاية صون إختياره إحلر وتصويته إلوإعي.

ىل جانب إلبث إل ذإعي وإلتلفزي  تنخرط خدمات :8 إملادة إلتصال إلسمعي إلبرصي، يف توس يع موإكبهتا للفرتة الانتخابية، لتشمل إ 

اهتا إلرمقية بغاية تعممي هذه إملوإكبة عىل نطاق وإسع دلى خمتلف فئات إمجلدور، لس امي فئة إلش باب، مع مرإعاة أأخالقيات للربإمج، منص

 إملامرسة إملدنية إملنصو، علهيا يف هذإ إلقرإر.

 إلفصل إلثاين: إلقوإعد إملؤطرة لربإمج إلفرتة الانتخابية

تدخل أأو  ي عىل إلمتيزي بني إخلرب وإلتعليق يف برإمج إلفرتة الانتخابية، ومتتنع عن بث أأيحتر، خدمات إلتصال إلسمعي إلبرص  :0 إملادة

هانة  .ترصحي يتضمن قذفا أأو س با أأو إ 

تلزتم خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي بعدم فصل مقتطفات ترصحيات وتعليقات إلفاعلني إلس ياس يني وغريمه من إملتدخلني عن  :6 إملادة

 .س ياقدا

إلتصال إلسمعي إلبرصي ابلتحمك يف إلبث، وبضامن عدم إس تغالل إلصحفيني ومنشطي إلربإمج ملوإقعدم خالل  تلزتم خدمات :1 إملادة

 .تدخالهتم، للتعبري عن أأفاكر متحزية أأو لتقدمي تأأويالت مغرضة

دة إجلدات طيةل غطية إلوطنية ومتعدإلولوج إملنصف للأحزإب إلس ياس ية خلدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي ذإت إلت  يمت تقدير :22 إملادة

 إلفرتة الانتخابية عىل أأساس متثيلية هذه إلأحزإب يف جمليس إلربملان.

 يمت توزيع إحلجم إلزمين إل جاميل ملدد إلبث يف برإمج إلفرتة الانتخابية بني إلأحزإب إلس ياس ية حسب إجملموعات إلثالث إلتالية:

لس ياس ية إليت تتوفر عىل فريق خا، هبا بأأحد جمليس إلربملان، أأو تتوفر عىل عدد من إلأعضاء إلأحزإب إ تتكون من إجملموعة إلأوىل: -

لربإمج إلفرتة  إل جاميل من إحلجم إلزمين 2.ل يقل عن إلعدد إملطلوب لتكوين فريق برملاين دإخل إجمللس إملعين، وتس تفيد من نس بة %

 الانتخابية، موزعة بيهنا ابلتساوي؛

ىل إجملموعة إلأوىل وتس تفيد من نس بة :انيةإجملموعة إلث - من إحلجم  72% تتكون من إلأحزإب إلس ياس ية إملمثةل يف إلربملان وإليت ل تنمتي إ 

 إلزمين إل جاميل لربإمج إلفرتة الانتخابية، موزعة بيهنا ابلتساوي؛

من إحلجم إلزمين إل جاميل  02من نس بة % تتكون من إلأحزإب إلس ياس ية غري إملمثةل ابلربملان، وتس تفيد إجملموعة إلثالثة: -

 الانتخابية، موزعة بيهنا ابلتساوي. إلفرتة لربإمج

ىل خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي بشلك فردي.   يس تفيد لك حزب مشارك يف الانتخاابت مضن إئتالف مجموعة أأحزإب، من إلولوج إ 

ية، وذكل إجلدوية وإحمللية ابحرتإم مبدأأ إلتوإزن يف برإمج إلفرتة الانتخاب تلزتم خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي ذإت إلتغطية : 22 إملادة

 من خالل إحرتإم تعددية إملصادر وضامن إلتعبري عن خمتلف وهجات إلنظر عند إلتطرق للموإضيع إملرتبطة ابلنتخاابت.
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ااي إملتعلقة إجلدوية وإحمللية عىل موإكبة إملس تجدإت وإلقض: حتر، خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي إخلاصة إملعنية، ذإت إلتغطية 20 ملادةإ

 .اابلنتخاابت إجلدوية وإمجلاعية عىل وجه إخلصو،، متاش يا مع موضوع إلرتخيص إملمنوح لدا وعرضدا إلربإجمي كام هو حمدد يف دفاتر حتماله

ىل موإكبة إنطالقا من همام إخلدمة إلعمومية إملنوطة هبا، عتسدر خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمومية يف برإمج إلفرتة الانتخابية 

عالم إلقرب يف تكريس إلتنوع إجملايل ويف دمع إملشاركة إملوإطنة  الانتخاابت إجلدوية وإمجلاعية مبختلف هجات إململكة، تعزيزإ ل سدام إ 

 وإلفعل إدلميوقرإطي إجلدوي وإحمليل.

برصي مجليع إلأحزإب إلس ياس ية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذإ رشوط برجمة متاكفئة يف إلتصال إلسمعي إل  تضمن خدمات :27 إملادة

 أأعاله. 20و 22و 22برإمج إلفرتة الانتخابية، مع مرإعاة إملقتضيات إلوإردة يف إملوإد 

إب إلس ياس ية كام هو حمدد للأحز ل حتتسب برإمج إلفرتة الانتخابية إملعاد بثا مضن إحلجم إلزمين ملدد إلبث إخملصصة للمجموعات إلثالث 

عادة إخلدمات إلسمعية إلبرصية بث هذه إلربإمج، يتعني علهيا ضامن رشوط برجمة متاكفئة لفائدة مجيع  22يف إملادة  أأعاله. يف حال إ 

لهيا.  إلأحزإب إلس ياس ية بغض إلنظر عن إجملموعة إليت تنمتي إ 

ية عىل مرإعاة إلتعددية إللغوية يف برإمج إلفرتة الانتخابية، من خالل إحرتإم تسدر خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي إملعن  :24 إملادة

 إلزتإماهتا إللغوية إملنصو، علهيا يف دفاتر حتمالهتا.

تعمل خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عىل موإكبة إلأحزإب يف حتقيق إملساوإة بني إجلنسني عىل مس توى من ميثلدا يف برإمج  :.2 إملادة

رشإك إلنساء يف طرح ومناقشة سائر قضااي إلشأأن إلعمويم ذإت إلصةل ابلنتخاابت.إلفرتة الا  نتخابية، كام حتر، عىل إ 

درإج إلقضااي 28 إملاّدة : حتر، خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عىل مشاركة إملغاربة إملقميني يف إخلارج يف برإمج إلفرتة الانتخابية وإ 

 إلعمويم.إملرتبطة هبم مضن برإمج إلنقاش 

 .تضمن خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي مشاركة إلش باب يف طرح ومناقشة قضااي إلشأأن إلعمويم ذإت إلصةل ابلنتخاابت :20إملادة 

ىل برإمج إلفرتة الانتخابية، خصوصا من  :26إملادة  عاقة إ  تعمل خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عىل ضامن ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

درإج إلقضااي إملرتبطة خالل معل إخل ىل لغة إل شارة أأو إلكتابة أأسفل إلشاشة أأو أأي وس يةل أأخرى، وإ  دمات إلتلفزية عىل توفري إلرتمجة إ 

 .هبم مضن برإمج إلنقاش إلعمويم

ت اتسدر خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي، عند إلتعامل مع ترش يح معني يف دإئرة إنتخابية ما، عىل أأن تس تفيد إملرحش :21إملادة 

 .وإملرحشون ابدلإئرة إملعنية، من رشوط معامةل منصفة

حتر، خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي طيةل إلفرتة الانتخابية عىل عدم إس تضافة إلشخصيات إلعمومية ذإت إنامتء حزيب يف  :02 إملادة

 عاب وغريها.إلربإمج غري إملرتبطة ابلنتخاابت، اكلربإمج إلرايضية وإلرتفهيية، وإلفنية وبرإمج إلأل

تلزتم خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي بعدم إلسامح ابلظدور أأو إلتدخل بأأي شلك من إلأشاكل، للصحافيني وإملنشطني  :02 إملادة

عالن إلرمسي عن إلرتش يحات ىل ح ومقديم إلربإمج يف حال ترحشدم لالنتخاابت، وذكل إبتدإء من اترخي إل  ني إنهتاء معلية لالنتخاابت إ 

 إلتصويت.

دأأ إحلياد، تسدر خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عىل تفادي إس تضافة خربإء ذوي إنامتء حزيب يف برإمج إلفرتة ضامان ملب :00 إملادة

 .الانتخابية

ىل حني إنهتاء معلية إلتصويت، عن بث أأي وصةل للتحسيس  :07 إملادة متتنع خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي، أأثناء إلفرتة الانتخابية وإ 

 .كة يف الانتخاابت يشارك فهيا ممثلو أأو ممثالت إلأحزإب إلس ياس يةأأو للتشجيع عىل إملشار 

ل بث نتاجئ لك إس تطالع للرأأي هل عالقة مبارشة أأو غري مبارشة ابلنتخاابت، خال متتنع خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عن :04 إملادة

ىل غاية إنهتاء معلية إلتصإلفرتة إملمتدة من إليوم إخلامس عرش إلسابق للتارخي إحملدد لنطالق إمحلةل   .ويتالانتخابية إلرمسية إ 
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لهيا يف إملادة إلسابقة، جيب أأن يصاحب لك بث لأي نتاجئ إس تطالع رأأي متعلق ابلنتخاابت، إحرتإم  :.0 إملادة خارج إلفرتة إملشار إ 

 إلقوإعد إملتعارف علهيا، وخاصة:

 تعريف طالب الاس تطالع؛ 

 ع؛إمس إملؤسسة إليت قامت ابلس تطال 

 موضوع الاس تطالع؛ 

 إلعينة إملس تجوبة؛ 

 جرإء الاس تطالع؛  إملاكن أأو إلأماكن إليت مت فهيا إ 

 جرإء الاس تطالع ونرش نتاجئه؛  اترخي أأو توإرخي إ 

 .هامش إخلطأأ إحملمتل 

ضيات قرإر إجمللس ت : تتقيد خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي، فامي يتعلق ابلتغطيات وإلأخبار غري إملرتبطة ابلنتخاابت، مبق 08 إملادة

(، إملتعلق بقوإعد ضامن تعددية إلتعبري 0226يونيو  20) 2471 رمضان 00 إلصادر بتارخي 02.26 إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي رمق

 .عن تيارإت إلرأأي وإلفكر يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي خارج فرتإت الانتخاابت إلعامة والاس تفتاءإت

 إملؤطرة لربإمج يوم الاقرتإعإلفصل إلثالث: إلقوإعد 

ليه يف إملادة  :00 إملادة أأعاله، عن بث نتاجئ إس تطالعات رأأي  04متتنع خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي، يوم الاقرتإع، كام هو مشار إ 

ىل و تستند عىل معطيات نتيجة أأخذ رأأي إلناخبني عند خروهجم من ماكتب إلتصويت وتقديرإت إلنتاجئ أأو إلتوقعات بأأي  س يةل اكنت، إ 

غالق أ خر مكتب للتصويت.  حني إ 

متتنع خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي عن بث أأي حمتوى ذي طبيعة إنتخابية لصاحل إلأحزإب إلس ياس ية طيةل يوم الاقرتإع،  :06إملادة 

 .ومينع بث أأي نتيجة قبل إنهتاء معلية إلتصويت عىل مس توى إلرتإب إلوطين

لتصال إلسمعي إلبرصي عن بث أأي بيان أأو بالغ أأو تعليق أأو ترصحي ملالحظي الانتخاابت قبل إنهتاء معلية متتنع خدمات إ :01 إملادة

 .إلتصويت

 إلفصل إلرإبع: قوإعد مطبقة عىل برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية يف خدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي إلعمويم 

خالل ابملقتضيات إملتعلقة حبقوق :72 إملادة تصال إملؤلف وإحلقوق إجملاورة، وبضامن إحلق يف إلصورة، تنفرد إلرشاكت إلوطنية لال دون إل 

 إلسمعي إلبرصي إلعمويم ببث إلربإمج إملعدة للحمةل الانتخابية إلرمسية، كام يه حمددة يف إلنصو، إلتنظميية إجلاري هبا إلعمل.

تخابية إلرمسية ويم كتابيا إلديأأة إلعليا مبوإعيد بث إلربإمج إملعدة للحمةل الان خترب إلرشاكت إلوطنية لالتصال إلسمعي إلبرصي إلعم :72 إملادة

 .( ساعة عىل إلأقل قبل بدإية فرتة إمحلةل الانتخابية إلرمسية04أأربع وعرشين )

من إلقانون رمق  226إملادة جيب أأل تتضمن إلربإمج إملعدة للحمةل الانتخابية إلرمسية بأأي شلك من إلأشاكل، طبقا ملقتضيات  :70 إملادة

إملتعلق ابللوإحئ الانتخابية إلعامة ومعليات الاس تفتاء وإس تعامل وسائل إلتصال إلسمعية إلبرصية إلعمومية خالل إمحلالت الانتخابية  0.22.

 والاس تفتائية، كام مت تغيريه وتمتيه، موإد من شأأهنا:

 إس تعامل إلرموز إلوطنية؛ 

  وأأي إس تعامل لكي أأو جزيئ لدذه إلأماكن؛إلظدور يف أأماكن إلعبادة 

 إلظدور بشلك وإ ح دإخل إملقرإت إلرمسية، سوإء اكنت حملية أأو هجوية أأو وطنية؛ 

 .ظدار عنارص أأو أأماكن أأو مقرإت ميكن أأن تشلك عالمة جتارية  إ 

ات إملتعلقة ابمحلةل إليت حتتضن الاجامتع جيوز إس تعامل عمل إململكة وإلنش يد إلوطين وإلصورة إلرمسية جلالةل إملكل إملثبتة يف إلقاعات

  الانتخابية.
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 إلفصل إخلامس: قوإعد عامة 

ىل متعددي إلتصال إلسمعي إلبرصي وينرش يف إجلريدة إلرمسية.77 إملادة  : يبلغ هذإ إلقرإر إ 

يوليوز  20) 2440ذي إلقعدة  02 مّت تدإول هذإ إلقرإر من طرف إجمللس إلأعىل لالتصال إلسمعي إلبرصي خالل إجامتعه إملنعقد بتارخي

(، مبقر إلديأأة إلعليا لالتصال إلسمعي إلبرصي ابلرابط، حبضور إلس يدة لطيفة أأخرابش، رئيسة، وإلس يدإت وإلسادة نرجس إلرغاي 0202

إيض ومحمد عة إلر وبدي وجعفر إلكنسويس وعيل إلبقايل إحلس ين وعبد إلقادر إلشاوي إلوديي وفاطمة برودي وخليل إلعلمي إل درييس

 .إملعزوز، أأعضاء
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 وإلقطاع إلتَّغطيةلحئة إخلدمات إملعنية ابلتتبع حسب : 0إمللحق رمق 

 

 إخلدمات إلتلفزية
 إخلدمات إل ذإعية

 إجلدوية وإحمللية إلتَّغطيةذإت  إلوطنية إلتَّغطيةذإت 

إلقطاع 

 إلعمويم

 إلقناة إلأوىل

 متازيغتقناة 

 إلقناة إلثانية

 يت. يف. 2 قناة ميدي

 قناة إلعيون إجلدوية

 إل ذإعة إلوطنية

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 

ذإعة إلرابط إدلولية  إ 

 رإديو دوزمي

إخلدمات الاذإعية إجلدوية إلتابعة للرشكة 

ذإعة وإلتلفزة )  خدمة( 22إلوطنية لال 

إلقطاع 

 إخلا،
 قناة شدى يت يف

ذإعة أأطلنتيك  إ 

ذإعة   أأصوإتإ 

م ف إ  ذإعة شذى إ   إ 

ف إ م ذإعة مدينة إ   إ 

ذإعة اكب رإديو  إ 

ذإعة لوكس رإديو  إ 

ذإعة ميد رإديو  إ 

ذإعات رإديو بلوس:  مجموعة إ 

 رإديو بلوس إدلإر إلبيضاء

 رإديو بلوس أأاكدير

 رإديو بلوس فاس

 رإديو بلوس مرإكش

م: ف إ  م إ  ذإعات إ   ش بكة إ 

ف إ م ذإعة اكزإ إ   1إ 

 
 

  

                                                           
م أأطلس جدير ابذلكر أأن هذه إلش بكة تضم أأيضا ثالث خدمات أأخرى يه:1  ف إ  م إ  ذإعة إ  م سوس إ  ف إ  م إ  ذإعة إ  م سايس وإ  ف إ  م إ  ذإعة إ  بثا طيةل إلفرتة الانتخابية ظل ، لكن وإ 

م". ف إ   مقترصإ عىل إلبث إملزتإمن ملا تبثه "اكزإ إ 
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 : ترتيب إلشخصيات إلعرش إلأكرث تدخال يف برإمج إلفرتة الانتخابية7إمللحق رمق 

 

 مجموع مدة تناول إللكمة إحلزب إلس يايس إلشخصيات إحلزبية 

محزب إلت بن عبدهللا نبيل 2  3:58:36 والاشرتإكية قدَّ

 3:01:16 حزب الاحتاد الاشرتإيك للقوإت إلشعبية لشكر إدريس 0

 2:43:39 حزب الاس تقالل بركة نزيإر 7

 2:33:02 حزب الاحتاد إدلس توري أأولباز أأمحد 4

 2:13:45 حزب إحلركة إدلميقرإطية الاجامتعية إلغامني إ دريس .

 2:04:37 حزب إلأصاةل وإملعارصة وهّب عبد إللطيف 8

 1:51:12 حزب إلتجمع إلوطين للأحرإر ميين دلل 0

 1:49:08 إل نصافحزب  شاكرأأشدبار  6

 1:47:21 حزب الاحتاد إدلس توري ساجد محمد 1

 1:44:43 إحلزب الاشرتإيك إملوحد منيب نبيةل 22
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 حصص برإمج إمحلةل الانتخابية حسب لك خدمة بثّ تربير عدم  :4إمللحق رمق 

بثّ توقيت إل  إلتارخي إمس إلربانمج شلك إلتدخل إخلدمة  مالحظات إحلزب 

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

26:22 
 إعتذإر إحلزب عن إحلضور إحلزب إملغريب إحلر 18:00:00 27/08/2021

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

20:22 
 إعتذإر إحلزب عن تنظمي إملدرجان إخلطايب إدلس توريحزب الاحتاد  12:00:00 28/08/2021

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

20:22 
 إعتذإر إحلزب عن تنظمي إلتجمع إخلطايب حزب إخلرض إملغريب 18:00:00 01/09/2021

 إلأمازيغيّةإل ذإعة 
ضيف إلنرشإت 

 إل خبارية

إلنرشة إلأخرية 

00:22 
 عدم بت إحلصة إخملصصة للحزب حزب إلوحدة وإدلميقرإطية 22:15:00 07/09/2021

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

27:22 
27/08/2021 13:00:00 

حزب إحلرية وإلعدإةل 

 الاجامتعية

تنازل إحلزب عن حصته بتغطية إلتجمعات 

طار إمحلةل  إخلطابية يف إ 

 ش تنرب 26الانتخابية إملمددة لس تحقاقات  

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

27:22 
 حزب إخلرض إملغريب 13:00:00 27/08/2021

تنازل إحلزب عن حصته بتغطية إلتجمعات 

طار إمحلةل  إخلطابية يف إ 

 ش تنرب 26الانتخابية إملمددة لس تحقاقات  

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

27:22 
 حزب إلعمل 13:00:00 28/08/2021

تنازل حزب إلعمل عن حصته يف تغطية 

طار إمحلةل  إلتجمعات إخلطابية يف إ 

 الانتخابية

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

02:22 
28/08/2021 2- 

حزب إلبيئة وإلتمنية 

 إملس تدإمة

لغاء حصة حزب إلبيئة وإلتمنية إملس تدإمة  إ 

وفق مرإسةل توصلت هبا إل ذإعة إلوطنية 

 لضيق إلوقت

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

27:22 
 حزب إجملمتع إدلميقرإطي 13:00:00 30/08/2021

حزب إجملمتع إدلميقرإطي مل خيرب إل ذإعة 

 إلوطنية بتارخي وماكن تنظمي جتمعه إخلطايب

 ساعة  00قبل 

 إل ذإعة إلوطنية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

27:22 
 تنازل عن حصته حزب الاحتاد إدلس توري -2 03/09/2021

 إلقناة إلأوىل
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية
 حزب إخلرض إملغريب 21:00:00 29/08/2021 إملسائيةإلنرشة 

حزب إخلرض إملغريب يقرر عدم تنظمي جتمعه 

 ةالانتخايب نظرإ للتطور إملقلق للحاةل إلوابئي

 إلقناة إلأوىل
ضيف إلنرشإت 

 إل خبارية
 حزب إلعدد إدلميقرإطي 13:00:00 29/08/2021 إلنرشة إلزوإلية

ور إحلضختلف حزب إلعدد إدلميقرإطي عن 

 بدون تربير أأس باب ذكل

 إلقناة إلثانية
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

20:4. 
 حزب إخلرض إملغريب 12:45:00 02/09/2021

تنازل حزب إخلرض إملغريب عن حصته 

الاذإعية وإلتلفزية من خالل بالغ توصلت 

مقبه إلقناة إلثانية كام جاء عىل لسان م ة دَّ

 إلنرشة.

 إلثانيةإلقناة 
ضيف إلنرشإت 

 إل خبارية

نرشة إلأخبار 

 ة(إملسائية )ابلعربي
 حزب إلعدد إدلميقرإطي 21:15:00 01/09/2021

إحلزب تغيب لأس باب غري معروفة رمغ 

إلتصال إملتكرر ومرإسلهتم للحزب يف 

ىل إملرإسةل عىل  إملوضوع، متت إل شارة إ 

 .1.:02:48إلساعة 

 قناة متازيغت
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

07:22 
 حزب الاحتاد إدلس توري 19:30:00 30/08/2021

قرإر حزب الاحتاد إدلس توري بعدم تنظمي 

همرجانه إخلطايب بسبب ظروف إنتشار 

 فريوس كوروان

 قناة متازيغت
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

07:22 
 حزب إلعدد إدلميقرإطي 23:00:00 05/09/2021

حزب إلعدد إدلميقرإطي مل يتفاعل مع 

إتصالت قناة متازيغت خبصو، موإكبة 

 إلتظاهرإت وإملدرجاانت إحلزبية

 قناة متازيغت
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

نرشة إلأخبار 

 إملسائية
 حزب إخلرض إملغريب 23:00:00 05/09/2021

حزب إخلرض إملغريب أألغى همرجاانته اك جرإء 

 جاحئة كوروانإحرتإزي يف ظل 
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 قناة متازيغت
ضيف إلنرشإت 

 إل خبارية

نرشة إلأخبار 

 إملسائية
 رساةل إعتذإر من إحلزب عن عدم إحلضور حزب إلعدد إدلميقرإطي 19:30:00 07/09/2021

 يت يف 2قناة ميدي 
إلتدخالت إملذإعة 

 وإملتلفزة 

برانمج إلتعبري 

 إملبارش
 عدم إلمتكن من إلتوإصل مع إحلزب إدلميقرإطيحزب إجملمتع  23:30:00 26/08/2021

 يت يف 2قناة ميدي 
إلتدخالت إملذإعة 

 وإملتلفزة 

برانمج إلتعبري 

 إملبارش
 لحقا بثّ مت إل عالن أأنه س ي  حزب إجملمتع إدلميقرإطي 12:30:00 29/08/2021

 يت يف 2قناة ميدي 
إلتدخالت إملذإعة 

 وإملتلفزة 

برانمج إلتعبري 

 إملبارش
محزب إلت 23:30:00 31/08/2021  لحقا بثّ مت إل عالن أأنه س ي  والاشرتإكية قدَّ

 يت يف 2قناة ميدي 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

إلنرشة إلزوإلية 

27:22 
 حزب إجملمتع إدلميقرإطي 13:00:00 01/09/2021

رصح بعدم إلمتكن من إلتوإصل مع مسؤويل 

 إحلزب

 يت يف 2قناة ميدي 
إلتجمعات تغطية 

 الانتخابية

إلنرشة إلزوإلية 

27:22 
03/09/2021 13:00:00 

حزب إلبيئة وإلتمنية 

 إملس تدإمة

لغاء قرإر تصوير إلتجمع إخلطايب للحزب  إ 

 وفق ما جاء يف مرإسةل إحلزب 

 يت يف 2قناة ميدي 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

إلنرشة إملسائية 

02:22 
 إعتذإر إحلزب عن إملشاركة ينإلوطإحلزب إدلميقرإطي  -2 04/09/2021

 يت يف 2قناة ميدي 
تغطية إلتجمعات 

 الانتخابية

إلنرشة إلزوإلية 

27:22 
 حزب إخلرض إملغريب 13:00:00 06/09/2021

ماكنية تقدمي  إعتذإر إحلزب عن عدم إ 

 إلروبورطاج

 يت يف 2قناة ميدي 
ضيف إلنرشإت 

 إل خبارية

إلنرشة إملسائية 

02:22 
 حماوةل إلتوإصل ابءت ابلفشل حزب إلعدد إدلميقرإطي -2 30/08/2021
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 .4 .............................................................................................................. إلبّث إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية خالل إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إلعموميةمدد : 15إملبيان رمق 

 48 ................................................................................................................إلفرتة الانتخابية يف إخلدمات إخلاصةمدد إلبّث إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية خالل : 16إملبيان رمق 

 40 .............................................................................. لفائدة إلأحزإب إلس ياس يةنس بة حضور إجملموعات إحلزبية إلثالث من مجموع مدد بّث إخلدمات إلسمعية إلبرصية : 17إملبيان رمق 

 46 ........................................................................................................................... نس بة حضور إجملموعات إحلزبية إلثالث من مدد إلبّث إل جاملية للك خدمة :18إملبيان رمق 

 2. .................................................................................................................................. مجموع مدد بّث أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة: 19إملبيان رمق 

 2. ................................................................................................................... توزيع مدد إلبّث إحملتس بة يف مجموع إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل: 20إملبيان رمق 

 7. .......................................................................................................................... مجموع مدد إلبّث إحملتس بة لفائدة أأحزإب إجملموعة إلأوىل يف إخلدمات إخلاصة: 21إملبيان رمق 

 8. ................................................................................................................................... مجموع مدد بّث أأحزإب إجملموعة إلثانية يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة: 22إملبيان رمق 

 0. .................................................................................................................... توزيع مجموع مدد إلبّث إحملتس بة يف إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلثانية: 23إملبيان رمق 

 1. ..................................................................................................................... د إلبّث إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلثانيةتوزيع مجموع مد: 24إملبيان رمق 

 82 ................................................................................................................................... مجموع مدد بّث أأحزإب إجملموعة إلثالثة يف إخلدمات إلعمومية وإخلاصة: 25إملبيان رمق 

 80 ....................................................................................................................توزيع مجموع مدد إلبّث إحملتس بة يف إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلثالثة: 26إملبيان رمق 

 .8 ..................................................................................................................... توزيع مجموع مدد إلبّث إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلثالثة: 27إملبيان رمق 

 81 ................................................................................................................................................. توزيع مضامني تغطية يوم الاقرتإع حبسب هجات إململكة: 28إملبيان رمق 

 .0 ............................................................................................. توزيع إحلصص غري إملبثّوثة حسب أأصناف إلبّث إلثالثة مبا فهيا تكل إملرتبطة حبزب إلقوإت إملوإطنة: 29إملبيان رمق 

 08 ...................................................................................................................................... توزيع إحلصص غري إملبثّوثة عىل إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلست: 30إملبيان رمق 
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 08 .................................................................................................................................................................... توزيع إحلصص غري إملبثّوثة عىل إلأحزإب: 31إملبيان رمق 

 01 ............................................................................................................................................................. الانتخابيةنس بة حضور إلنساء يف برإمج إمحلةل : 32إملبيان رمق 

 62 ........................................................................................................................................................... س بة حضور إلش باب يف برإمج إمحلةل الانتخابية: ن 33إملبيان رمق 

 62 ............................................................................................................................................................... توزيع إحلصص حسب أأصناف إلبّث إلثالث: 34إملبيان رمق 

عاقة حسب إلأحزإب: 35 إملبيان رمق  62 .............................................................................................................................................. توزيع حضور إلأشخا، يف وضعية إ 
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 فدرس إجلدإول

سدام إخلدمات 1إجلدول رمق   .2 .............................................................................................................................. إلعمومية ذإت إلتَّغطية إلوطنية يف برإمج إلفرتة الانتخابية: إ 

سدام إخلدمات إلعمومية ذإت إلتَّغطية إجلدوية يف برإمج إلفرت 2إجلدول رمق   28 ............................................................................................................................... ة الانتخابية: إ 

سدام إخلدمات إخلاصة يف برإمج إلفرتة الانتخابية3إجلدول رمق   20 ...........................................................................................................................................................: إ 

 26 .......................................................................................................... بني إلنرشإت إل خبارية وإلربإمج إحلوإرية 0202: إلعرض إلسمعي إلبرصي إملوجه لنتخاابت 4إجلدول رمق 

 04 .................................................................................... لحئة إلشخصيات إلنسائية إلأكرث إس تضافة مضن برإمج إلفرتة الانتخابية يف مجموع إخلدمات إلسمعية إلبرصية: 5إجلدول رمق 

 00 ................................................................................................................ نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلأوىل: 6إجلدول رمق 

 06 ................................................................................................................. : نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلثانية7إجلدول رمق 

 01 ................................................................................................................. نس بة تناول إللكمة من طرف إلشخصيات إلنسائية إملنمتيات لأحزإب إجملموعة إلثالثة: 8إجلدول رمق 

 72 .............................................................................................................................................................. حضور إلشخصيات إلنسائية غري إحلزبيةنس بة : 9إجلدول رمق 

 74 .................................................................................................................. ارج: توزيع عدد إملضامني يف برإمج إلفرتة الانتخابية ذإت إلصةل ابملغاربة إملقميني ابخل10إجلدول رمق 

 78 ........................................................................................................................ : عدد إملضامني إملتعلقة ابلش باب يف برإمج إلفرتة الانتخابية موضوعا ومشاركة11إجلدول رمق  

عاقة كقضية وكفئة جممتعية: 12إجلدول رمق   76 ............................................................................................................................ عدد إملضامني إليت مهت إلأشخا، يف وضعية إ 

 47 .............................................................................................................. عدد حلقات برإمج إلفرتة الانتخابية إليت تضمنت مدد بّث لفائدة إلأحزإب إلس ياس ية: 13إجلدول رمق 

 41 ............................................................................................................. فارق إملدة بني إحلصة إملرجعية لال نصاف للك مجموعة وإملدة إحملصل علهيا يف لك خدمة: 14إجلدول رمق 

 0. ....................................................................................................... توزيع مدد إلبّث إحملتس بة يف لك خدمة من إخلدمات إلعمومية عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل: 15إجلدول رمق 

 .. .......................................................................................................................... توزيع مدد إلبّث إحملتس بة يف إخلدمات إخلاصة عىل أأحزإب إجملموعة إلأوىل: 16مق إجلدول ر

 6. .................................................................................................................. توزيع مدد إلبّث إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثانية بني إخلدمات إلعمومية: 17إجلدول رمق 

 82 ................................................................................................................... توزيع مدد إلبّث إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثانية بني إخلدمات إخلاصة: 18إجلدول رمق 

 87 ..................................................................................................................توزيع مدد إلبّث إليت إس تفادت مهنا أأحزإب إجملموعة إلثالثة بني إخلدمات إلعمومية: 19إجلدول رمق 

 88 ................................................................................................................ توزيع مدد إلبّث إليت إس تفادت مهنا أأحز إب إجملموعة إلثالثة بني إخلدمات إخلا،: 20إجلدول رمق  

 07 ........................................................................................................................................... حزإب إلس ياس يةإلتوزيع إملرجعي لبّث إحلصص إخملصصة للأ : 21إجلدول رمق 

 04 ............................................................................................................... توزيع بّث إحلصص إخملصصة للأحزإب إلس ياس ية حسب إلعدد يف إخلدمات إملعنية: 22إجلدول رمق 

 04 ..................................................................................................................................................... توزيع إلربإمج غري إملبثّوثة حسب لك حزب وصنف: 23إجلدول رمق 

 00 ................................................................................................................................... توزيع إحلصص غري إملبثّوثة عىل إلأحزإب حسب إجملموعات إلثالث: 24إجلدول رمق 
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  فدرس إخلطاطات

 

 77 ......................................................................... : إ رشإك إملغاربة إملقميني ابخلارج يف برإمج إلفرتة الانتخابية وتناول قضاايهتم2إخلطاطة رمق 

رشإك إلش باب يف برإمج إلفرتة الانتخابية0رمق إخلطاطة   .7 ........................................................................................ : إملضامني ملتعلقة اب 

عاقة تناول7إخلطاطة رمق  رشإاك : إملضامني إملتعلقة ابلأشخا، يف وضعية إ   70 ........................................................................................ وإ 
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 لفدرس إلعامإ

 3 إملعجم الاصطاليح

 5 خالصات إلتقرير

 9 تقدمي

 33 إحملور إلأول: إلعرض إلربإجمي إملوإكب للفرتة الانتخابية

 21 إلش بكة إلربإجمية إخملصصة ملوإكبة إلفرتة الانتخابية 

 28 تطور إلتَّغطية الاعالمية ملوضوع الانتخاابت خالل إلفرتة الانتخابية 

 28 إلأمهية إخملصصة ملوضوع الانتخاابت حسب إلعرض إلربإجمي للك خدمة 

 24 إلأمهية إخملصصة ملوضوع الانتخاابت حسب أأنوإع إلربإمج 

 02 70-02إحملور إلثاين: تفاعل إخلدمات إلسمعية إلبرصية مع مبادئ وتوصيات قرإر إجمللس إلأعىل رمق 

 ية إللغوية وبرإمج إلفرتة الانتخابية د   19 إلتعدُّ

 12 مقاربة إلنوع الاجامتعي يف برإمج إلفرتة الانتخابية 

 درإج إلقضااي إملرتبطة هبم  11 مشاركة إملغاربة إملقميني يف إخلارج وإ 

 18 تناول قضااي إلش باب ومشاركهتم يف برإمج إلفرتة الانتخابية 

 عاقة إ ىل برإمج إلفرتة الانتخابية  11 ولوج إلأشخا، يف وضعية إ 

 10 الالزتإم بأأخالقيات إملدنة 

 02 قاعدة إل نصاف إحملور إلثالث: ولوج إلأحزإب إلس ياس ية خلدمات إلتصال إلسمعي إلبرصي وتفعيل

 89 حضور إخلطاب إحلزيب مضن إلعرض إلسمعي إلبرصي إخلا، ابلنتخاابت 

 ه  للأحزإب إلس ياس ية  81 إملعطيات إلعامة للعرض إلسمعي إلبرصي إملوّج 

 81 ولوج إلأحزإب إلس ياس ية إ ىل إلتصال إلسمعي إلبرصي خالل إلفرتة الانتخابية 

 89 توزيع مدد إلبّث بني إجملموعات إحلزبية إلثالث وفق قاعدة إل نصاف 

 ََّساوي  80 توزيع مدد إلبّث بني أأحزإب لك مجموعة حسب قاعدة إلت

 76 إحملور إلرإبع: إلتَّغطية إل عالمية إملوإكبة ليوم الاقرتإع

 خبارية متوإصةل  91  خدمة إ 

 91 بّث وصالت وكبسولت خاصة ابلقرتإع 

 94 منشطو إلربإمج وإدلعوة إ ىل إلتصويت 
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 94 إلش باب وفعل إلتصويت 

 94  تنويع أأساليب إلتناول 

 94 بّث إلشدادإت وإلترصحيات 

 94 مالحظات ومعاينات إملرإسلني 

 90  تمنية إلثقافة إلس ياس ية 

 90 زعامء إلأحزإب إلس ياس ية وجتس يد فعل إلتصويت 

 90 تغطية إلقرب وإلتنوُّع إجملايل 

 19  حتاليل وتعليقات 

  ّ19 إلتحمك يف إلبث 

  19 إملسّجةل يوم الاقرتإعإحلالت 

 19  إلشاكايت إملتوصل هبا 

 60 إحملور إخلامس: نتاجئ تتبع برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية

 11 إملعطيات إلمكية لعملية تتبع برإمج إمحلةل الانتخابية إلرمسية يف إخلدمات إلسمعية إلبرصية إلعمومية 

  14 0.-22من إلقانون  226تفعيل مقتضيات إلفقرة إلثانية من إملادة 

 10 مالحظات نوعية حول برإمج إمحلةل الانتخابية 

 33 إحملور إلسادس: إلنتاجئ إلتفصيلية وإملونغرإفيات إخلاصة بلك خدمة

 48 إلقناة إلأوىل

 09 قناة متازيغت

 09 إلقناة إلثانية

 291 يت يف 2قناة ميدي 

 290 دويةقناة إلعيون إجل 

 222 إل ذإعة لوطنية

 221 إل ذإعة إلأمازيغيّة

ذإعة إلرابط  211 إدلولية إ 

 219 رإديو دوزمي

ذإعة وإلتلفزة  212 إخلدمات إل ذإعية إجلدوية للرشكة إلوطنية لال 
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 211 قناة شدى تيفي

ذإعة أأطلنتيك  289 إ 

ذإعة  289 أأصوإت إ 

ذإعة شدى إ ف إ م  211 إ 

ذإعة مدينة إ ف إ م  214 إ 

ذإعة اكب رإديو  291 إ 

ذإعة لوكس رإديو  290 إ 

ذإعة ميد رإديو  218 إ 

ف إ م ذإعة اكزإ إ   249 إ 

 241 إلبيضاء رإديو بلوس إدلإر

 209 رإديو بلوس أأاكدير

 201 رإديو بلوس فاس

 192 رإديو بلوس مرإكش

 027 إملالحق

 037 فدرس إملبياانت

 033 فدرس إجلدإول

 039 فدرس إخلطاطات

 002 إلفدرس إلعام

  


