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 ملخص
 3333ةانزيا  23وترس إىل  32طزيف  كتزرة كململمة ون  "كحلجر كتصحي" زيت  واكبة  كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  تزرةمت

" 91-بافزيم" كملسلجم تزرياس بارانب كملرتةط حتت  كتطاكرئ كتصحزي  رب جتءك ون ل، اكتيت تعكتيت ةغطزيهت هذك كتلقرةر
 :كتمكت ، ميكن إمجتهلت فزيمت ةفيكدخصتئص جبمف  ون 

 هتعكس ،أدكء خمو  يماوزي  تزتئمة كملاكطنت  اكملاكطنني كخنركط جل ولعهمي كالتصتل كتسمعي كتةصري يف 
زي  بني كتقطتيني بتتلكتوف اكتذي ةلسم كتطاكرئ كتصحزي ،حتت  اكب  تزرة كمل لفزتيكتاكيي ا كذإعرض افرة كت

 ؛حزيث زاكةت كملعتجل  كذإيالوزي  ابتتلناع ون كتعماوي اكدختص
   كملاكطنت   تالسلجتب  حلتجزيت  ، سجفكملكتربكوج كملةتشر ا  ،كتةث كذإاكيي اكتلفزتيومة ختصزيص غتتةزي

وت ةنةغي كتقزيتم به يف بذك ا  ونه،سةل كتاقتة  ا  91اخمتطر بافزيم  اكتلحسزيس بطةزيع كملاكطنني يف كذإخةتر ا 
 ظل كيلمتد إجركءك  كحلجر كتصحي؛

 ص سزيمت كدخموت  كذإاكيزي  كدخت ،كتةصرة   تغزيري كتشةك  كتربكجمزي  ون قةل يمد ون كدخموت  كتسمعزي، 
ى ومكر يف لنتال كملاضاعتوع كسلحمكث بركوج ختص   حتت  كتطاكرئ كتصحزي ،لهت ون أجل واكبة  اأقفم
  ؛يف خملفف أصنتف كتربكوج، إخةترة  اغريهت، مبت فزيهت كتربكوج كدخموتتزي  اكترةتضزي  اكجمللمعزي ، إخلكتزيام 

 أا كألوين،ييفى كملسلاى كتصح ، ساكءحتت  كتطاكرئفرة بلمبري  اك  كتصف تفماضايت   كتلنتال كملكثف ، 
كذإخةتر بتملسلجمك  اكتاقتئع احتفزيل كملعطزيت  كآلنزي   اللااتك ون خكالجلمتيي،  اأكالقلصتدي  اأ

  ، كتزردة اليلزيتدةك ط كتعزيشتمنأبعض وظتهر كتلحززيت يفى تغزيري كحلث ا ابذك هبت، كملرتةط  اكملسلقةفزي  
 اوت قم ةصتحةه ون كرتةتك اكحلم ون تمكيزيتته كتطترئ  اكملزتجئ ، 91بافزيم تفلحكم يف كنلشتر   ، كجلمتيزيا 

 ؛ملخلفف ونتحي كحلزيتة كتعتو  اكدختص يفى وسلاى كتسري كتعتدي 

  وقموي ولاكتر تعمد ون ونشطي ا كنلقتل سجل إا  ؛يف كتربنتوج كتاكحم كجلمع بني أبثر ون اظزيز  إيالوزي
 ؛ترباة كاكتاظزيز  كتلحسزيسزي  اكتاظزيز   كترفزيهزي  كذإخةترة  اكتاظزيز كتربكوج بني كتاظزيز  

   وع كتصحزي  طاكرئتت  كتحب كملرتةط حرص كملعتجل  كتسمعزي  كتةصرة  يفى حتقزيق كتلاكزن بني كملاضايت ،
 ؛زي  اكتسزيتسزي كتثقتفزي  اكترةتضبتملاضايت   ، وقترن كالقلصتدة  اكالجلمتيزي  تفماضايت  تسجزيل أفضفزي 
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  زي  يفى كتصعزيموع إشترك  يتبرة تفاضع ،91كملرتةط  بكافزيم  كتربزيت يفى كتاضعزي  كتابتئزي  كتاطنزي  اكحملفزي 
 تسفط ككتعتوفان بتتقطتع كتصحي، قاك  كألون، رجتل انستء )كمللاكجم وزيمكنزيت ، اإبركز دار كتزتيل كتعتملي
 تصحزي ك ( اكتقطتيت  كحلكاوزي  كملعنزي  وةتشرة بلمبري حتت  كتطاكرئ...إدكرك  يماوزي  ا، وسؤاتكتركبزي 

 (؛كتشغل، كتصنتي  اكتلجترة، كتزالح  اكتسزيتح كملتتزي ، كدخترجزي ، )كتصح ، كتمكخفزي ، 

  كملرتةط   تئزي أرقتم اإحصتئزيت  كحلتت  كتابتقممي يفى أستست كملقترب  كتكمزي  كتقتئم  بشكل أبرب يفى كاليلمتد
يي اكتثقتيف تفةالد، نت  كالجلمتفماضاع يف يالقله بتملتتملقترب  كتلحفزيفزي  اكتلزسرية  ب وقترن ، 91بكافزيم 

 ؛ختص  وت ةلعفق بتتزتيل كتسزيتسي )كحلكاوي اكتربملتين اكحلتيب(

  خصاصت  ،تزرة حتت  كتطاكرئ كتصحزي خالل كملاكبة  كذإيالوزي   يفى كتلزتيفزي  وكثفكاليلمتد بشكل
هتم اكذإجتب  اكسلزسترككسلقةتل أسئفلهم ا  ،كملاكطنت  اكملاكطنني إشرككبكدخموت  كذإاكيزي ،  يفى وسلاى

تن  (، وع كتربزيت يفى كجل...ينهت ون طرف خملصني ون جمتال  ولعمدة )كجلمتيزي ، نزسزي ، كقلصتدة 
جلتن  كملهين ك، اكجلتن  كذإنستين كمللعفق بظراف كحلجر كتصحي، ا كملؤسسي اكملمينكتلضتوين يف شقزيه 

 ؛...ظتف توزي  ون طتقم طيب، ارجتل كألون، ايمتل كتنظراف كتعمل بتتنسة  تفعتوفني يف كجلةه  كألوكمللعفق ب

  ، ري تفقفق تطتبع كملثكيمم كألخذ بعني كاليلةتر، ون طرف كدخموت  كتسمعزي  كتةصرة  كتعماوزي  اكدختص
 91بافزيم ق  جبتئح   كمللعف اكتلأثري كتنزسي اكتسفيب كحمللمل تفمضتوني اكدخافبتتنسة  كجلمهار كتنتشئ، 

 ؛يفزيه

  تألطزتل  بركجمهتن و ص جتءزيختص مل ةاكزةهخةترة  تقناك  إكدخموت  كتسمعزي  كتةصرة  كتعماوزي  حتال بعض
زيت  اكألخذ بعني كاليلةتر حتج ،، شأهنم يف اتك شأن كتكةتركحلجر كتصحيكدختضعني بمارهم ذإجركءك  

بافزيم تئح   خةتر كمللعفق  جبك كألسلهاليرض  الأةضت بتن كتنتشئ   كجلمهاريفمت أن ، كجمللمعزي  كتزئ هذه 
 اتضفزيفزي ؛ ون أخةتر زكئز  هبتاوت كرتةط  ،اوت ركفقهت ون وضتوني اوشتهم ةصع  حتمفهت 91

 زي " افق ختص  ون طرف قنتة "كملغرب إقتولهم، بفمكن يف كجلتئح  وع وغترب  كتعتمل جترب  نقل يف طكخنر كال
دخموت  كيمل كتعرض كتربكجمي كملرصاد يماوت يف جمماع  حزيثخصتئصهت كتعتو  كتاكردة بمفر حتمالهتت. 

مللخذة ون قةل تذإجركءك  ككتلعرةف بمنتاج ون أشكتل كتلضتون فزيمت بزينهم، ا  يفى إبركزكذإاكيزي  اكتلفزتة  
 كملغترب  كتعتتقني بتدخترج. ملاكبة كملصتحل كتعماوزي  
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 تقديم
ال يفى كملعفاوت  كحلصبكزيززي  اطرةق   ورتةط " تستؤال  كتطترئ كتاضعزيت  تطرح إشكتتزي  كتلعتول كذإيالوي وع "

إا تلمزيت هذه كتزرك   ؛اتثقزيزت بل اترفزيهت أةضتاحتسزيست اتقمميهت تفجمهار إخةترك اوعتجللهت حترةرةت كملعطزيت  ا 
". اها وت جيعل ون إىل وسلاى "كحلمث كتلترخيي ترقى هبتكملعقمة، قم اتأثريكهتت  كملربة اأبعتدهت كتمكت   خبصاصزيلهت

   بةرية،وهنزي  بثرية احتوف  ترهتنت  جملمعزي حتمةت  ونطاة  يفىيمفزي  كتاضعزيت  تعتول استئل كذإيالم وع هذه 
 يفى كتلقزيم وع كحلرص، إقركرهتكتيت ةلم كتطترئ  يف كدخرب يف ظل كتقركرك  اكذإجركءك  حق كملاكطن ون أمههت ضمتن 

  كملمترس  كملهنزي . قزيت  اضاكبطأخالب

" كتعتبر تفقترك ، 91-" بافزيم كملرتةط  بزرياس بارانت كملسلجمفرة "حتت  كتطاكرئ كتصحزي "  كتسزيتق، أبرز يف هذك 
ك  وصمكقزي  ختمم ونظاو  تاكصفزي  ا، كتمار كهلتم تالتصتل كتسمعي كتةصري يف إنعتش اكملربص بتجلمزيع دان كسلثنتء

يفى شةكت   تاكصفزي  واكزة او  ونظ، ختص  اأن هنتك ين حتت  كتطاكرئ هذه كمللاختة ون كذإيالنكألهمكف 
 .ولحررة ون كتقزياد كملهنزي  اكألخالقزي  كتلاكصل كالجلمتيي اتطةزيقت  كتركسل كتزاري

نساب كدخاف اكتقفق يف ووفزلت كملرحف  ونسابت يتتزيت ون كتزيقظ  كملهنزي ، يف سزيتق سجَّل كرتزتيت تلطف   ،بال شك
كالضطالع بمارهت، ى يفكملغربزي ،  كذإاكيزي  اكتلفزتة موت  كدخ كملعطى، حزتاكالرتزيتب تمى كملاكطنت  اكملاكطنني. هذك 

تفماكطن ضمن إيالوزيت، بشكل ةفرة حتت  كتطاكرئ كتصحزي  وثزيالهتت يف خملفف دال كتعتمل، يف تمبري يفى غركر 
  .وسؤات  ااك  وصمكقزي   إيالوزيون خمو   كالسلزتدة

ختضع كملاكبة  كذإيالوزي  تألزوت  مبخلفف أشكتهلت اجتفزيتهتت، جملماي  ون كتضاكبط قم ختلفف يف  ،بشكل يتم
 أاتاةتهتت ون سزيتق جملمعي آلخر، تلمثل يف: 

 كتمق  اإومكد كملاكطنت  اكملاكطنني بتألخةتر كتلزصزيفزي ؛ 
 كزيل رأي يتم كجتته كألزو ؛كالهلمتم بتتلصرحيت  كتيت تستيم يفى تش 
  ،تلاكزن بني كوع كتعمل يفى حتقزيق كتقمرة يفى كتلعتول مباضايزي  احزيتدة ، بعزيمك ين كذإثترة اكتلخاةف

 كتلهاةن اكتلهاةل؛
 .سري  نشر كملعفاو  اكحلقتئق كتالزو  دخفق ونت  ولاكزن حيلاي آثتر كألزو  اةعمل يفى ختززيف حمهتت 
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 الهدف من التقرير

، تصتل كتسمعي كتةصريولعهمي كالتعمفزي  كترصم كالسلثنتئزي  كملاكبة  اكملركفق  تعمل  ككتلقرةر يف حم اكته كسلمركر ةعم 
 ، ااتك ون خالل:3333وترس  91اكتيت أطفقلهت كهلزيأة كتعفزيت تالتصتل كتسمعي كتةصري ونذ 

لمم حملترب  كتلاكصفي كتعماوي كملع  كجملفس كأليفى تالتصتل كتسمعي كتةصري بـ "أن ةلسم كجملهاد زيتاص -
 ؛1كنلشتر فرياس بارانت بتشلمتتزي  أبرب، ابأن ةكان كتاتاج إىل كترستئل كملةثاث  ولتحت تكل كملاكطنني"

 ؛2كتلاصزيت  كمللعفق  "بتالسلهالك كذإيالوي تمى كتطزل خالل فرة كحلجر كتصحي" -

شي فرياس بارانت ملغربزي  يف كتلعةئ  كتاطنزي  تفحم ون تزتقرةر كهلزيأة بشأن إسهتم كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  ك -
 .3"91كملسلجم "بافزيم 

تجل  ريام تقممي وعطزيت  إضتفزي  يفى وسلاى كملضتوني كتسمعزي  كتةصرة  كتيت مت بثهت، ازاكةت كملعف كحلتيل، كتلقرةرأوت 
ااصف وةتدرك  كدخموت   تاثزيقيرب ، 3333وترس  33كذإيالوزي  كملصتحة  حلتت  كتطاكرئ كتصحزي  كملعفن  بةالدنت ونذ 

كذإاكيزي  اكتلفزتة  كتاطنزي ، بقطتيزيهت كتعماوي اكدختص، يف تعتوفهت وع حتت  كتطاكرئ كتصحزي  كتيت كسلميت سن 
  ون حرةت  كتلجمع اكتلنقل، ابتتلتيل واكجه  تمكيزيتهتت اآثترهت يفى كتنشتط كالجلمتيي بعض كتقزياد كتيت حمَّ 
 كتةصرة  اكنعكتستهتت يفى طةزيع  انايزي  كملضتوني كملقمو . تفخموت  كتسمعزي 

إن كتلأطري كذإيالوي تـ "حتت  كتطاكرئ كتصحزي "، ةزرض اجاد حتو  ون كتقزيم كملرجعزي  ارؤة  اكضح  اخط  يمل 
ت  تتلاظزيف كالتصتل كتسمعي كتةصري كملاجه تعمام كملاكطنت  اكملاكطنني يف خمو  كألهمكف كملنلظرة ون إيالن "ح

 كتطاكرئ" كنطالقت ون ثالث  قاكيم بربى تؤطر كتعمفزي  كتلاكصفزي  كملاجه  حلسن تمبري كملرحف :

 جتسزيم كالنضةتط كتذكيت تفقركرك  كملنظم  تزرة كألزو  اكنعكتسهت يف كملضتوني كملعراض ؛ -
ت  اضاي  ذإيالن حتأدكء كتمار كالجلمتيي كملناط بتذإيالم كملاجه تفعمام يف كنسجتم امتته وع كألهمكف كمل -

 كتطاكرئ؛
 ممترس  اظتئف كدخمو  كتعماوزي  يف جتفزيتهتت كذإخةترة  اكتلثقزيززي  اكترباة  اكترفزيهزي ؛ -

  

                                                           
1 https://www.haca.ma/ar/node/5940/ 
2 https://www.haca.ma/ar/node/5962/ 
3http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009%
20avril%202020%20%282%29.pdf 

https://www.haca.ma/ar/node/5940/
https://www.haca.ma/ar/node/5962/
http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009%20avril%202020%20%282%29.pdf
http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009%20avril%202020%20%282%29.pdf
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 المنهجية المتبعة

 يفى كدخطاك  كملنهجزي  كتلتتزي : ،مت كاليلمتد يف إجنتز كتلقرةر كتلتيل

 الخدمات المعنية: 
خمو ( بتسلثنتء كدخموت  كجلهاة  كتلتبع  تفشرب  كتاطنزي   32اكدختص  كملغربزي  )كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  كتعماوزي  

 اةلعفق كألور بتدخموت  كتلتتزي : تإلاكي  اكتلفزتة، اكدخموت  كجلهاة  تإلاكيت  كمللعمدة كجلهت .

تكرمي )كتستدس (، ك: كألاىل، كتقنتة كتثتنزي ، قنتة متتزةغت، قنتة حممم كتستدس تفقرآن الخدمات التلفزية العمومية -
 ؛1كتركبع ، كترةتضزي 

: كذإاكي  كتاطنزي ، كذإاكي  كألوتزةغزي ، ركدةا دازمي، إاكي  الخدمات اإلذاعية العمومية ذات التغطية الوطنية -
 كتربتط كتماتزي ؛

 يت يف؛ 9: قنتة وزيميالخدمة التلفزية الخاصة -
  إم إف إم، شمى إف إم، تابس ركدةا، ، إاكي  أطفنلزيك، إاكي9: ركدةا وزيميالخدمات اإلذاعية الخاصة -

وزيم ركدةا، إاكي  أصاك ، إاكي  ومةن  إف إم، ركدةا وترس، ركدةا بفاس كتمكر كتةزيضتء، بتب ركدةا، هزيت 
 ركدةا.

  المقاربة المعتمدة:

عفق  بكزيززي  بزيززي  ابمزي ، هبمف إبركز جمماي  ون كدخالصت  كملل  ،مت كاليلمتد يف إجنتز هذك كتلقرةر يفى وقترب  ثنتئزي 
 يف كملغرب: 91بافزيم كتلعتطي إيالوزيت وع كتقضتةت كتيت مت طرحهت يف كتربكوج ونذ بمكة  كنلشتر  

رتةط  كتربكوج كتيت خصصت تلنتال اتغطزي  خملفف كألحمكث اكملاكضزيع كملوضتوني يفى كملسلاى كتكزيزي، مت تلةع 
" اكنعكتستهتت يفى كحلزيتة كتصحزي  اكالجلمتيزي  اكالقلصتدة  اكترةتضزي  اكتثقتفزي  اكتمةنزي  تفمجلمع كملغريب، 91 كافزيمب"

 ؛3333ةانزيا  23ونذ إيالن فرة كحلجر كتصحي إىل 

هبمف  ،يفى كملسلاى كتكمي، مت كالشلغتل يفى يزينزي  حممادة يف كتتون، اون حزيث كدخموت  كملشمات  بتتمركس 
ن كحلزيت كتتوين كتذي خصصله كدخموت  كملعنزي  تفماكبة  كذإيالوزي  ملخلفف كتلزيمت  كمللصف  بشكل وةتشر كتكشف ي

ستي  ( تزرة كتةث كتزياوزي  كململمة ون كتExhaustifاغري وةتشر بسزيتق كجلتئح ، ون خالل إجركء وسح شتول )

                                                           
أدنته، مت كتقزيتم، واكزكة وع اتك، برصم واضايتيت تفمضتوني  1خمو  اكملقمو  كبلمكء ون كتصزح   32بغض كتنظر ين كملعطزيت  كتكمزي  كتيت مهت  1

اكملقمو   ،91تئح  بافزيم جبخبصاص وغترب  كتعتمل خالل نزس كتزرة كملعنزي  بتتلقرةر. اةلعفق كألور مبخلفف كحمللاةت  كملرتةط   غربزي ""قنتة كملكتيت قمولهت 
ألاىل اقنتة كيف كتنشرك  كذإخةترة  اكجملال  كدختص  بتتقنتة، بغض كتنظر ين كتربكوج كملأخااة اكملنقات  ين بتقي خموت  كتقط  كتعماوي، سزيمت قنتة 

اكتعريب كملغتريب   كجلمهاراإىلواجه  إىل كملغترب  يرب كتعتمل كتستدس ، بتيلةترهت، حس  دفر حتمال  كتشرب  كتاطنزي  تإلاكي  اكتلفزتة، قنتة داتزي  يماوزي  "
 اكملالحق(. 31اكألارايب اكألورةكي كتشمتيل" )كنظر نلتئج هذك كترصم يف كتصزح  
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  تشةك  كملرجعزي كتيت تمخل يف إطتر حتمةم ك كتستدس  صةتحت إىل ونلصف كتفزيل بتتنسة  جلمزيع كدخموت ، اهي كتزرة
ةاوت( تكل خمو  ون كدخموت   92أسةايني ون كتةث ) . اتلكان هذه كتزرة ونبمت هي وعرف  بمفتتر حتمالهتت

 ؛ستي  ون كتةث 8326، اها وت شكل 3333أبرةل  30وترس إىل  32كملعنزي ، كبلمكء ون 

  كذإخةترة  كملخصص  ملنتقش  قضتةت كتشأن كتعتم يف كدخموت  بمت مشفت كملعتةن  كتكمزي  وسحت شتوال تفمجال
ربع  أشهر )ون فتتح مت بثهت خالل أكتيت كتلفزتة  كتعماوزي  اك  كتربجم  كتعتو  )كألاىل، كتقنتة كتثتنزي ، قنتة متتزةغت(، 

ااتك هبمف كتاقاف يفى ومى تطرقهت تلمكيزيت  كتابتء يف  ،حفق  83بفغ يمدهت  ،(3333ةانزيا  23وترس إىل 
 اكهلزيآ  كتيت تنتاتت كتكفم  يف إطتر هذه كجملال . كتعماوزي  كتشخصزيت االئح  كملغرب، 
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 للحجر الصحيالعام المواكب  اإلذاعي والتلفزيالعرض أوال: 

مية نصف مدة الشبكة المرجعية اليو  فاق في عدد مهم منهاوعمال زونزيت  كذإاكيزي  اكتلفزتة خصصت كدخموت  
، مّهت لصحيةحالة الطوارئ افترة للقضايا المتعلقة ب ،الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل

بتألستس تطار كحلتت  كتابتئزي  بتملغرب، اتمكيزيتهتت كالجلمتيزي  اكالقلصتدة ، اآثتر كحلجر كتصحي يفى منط يزيش 
ك  كالحركزة  بتذإضتف  إىل كتلحسزيس اكتلايزي  بتذإجركء ،نزسزي  يفى خملفف شركئح كجمللمعكملاكطنني اكنعكتستته كت

 .كملاصى هبتاكتاقتئزي  

 تغزيري يفى كتنصف كمللةقي ون كتعرض كتسمعي كتةصري، اكتذي كسلمر يف تقممي نزس كتربكوج كتيت تكانأي مل ةطرأ ا 
 ...(.أيمتل كدخزيتل )كملسفسال ، كألفالم كتسزينمتئزي  اكتاثتئقزي يتدة وسجف ، ختص  يف كدخموت  كتلفزتة ، ون قةزيل 

 ابركوج كملنايت  اكتزقرك  كملاسزيقزي  يف كدخموت  كذإاكيزي .

 : العرض السمعي البصري العام خالل فترة الحجر الصحي9رقم رسم بياني 

 
تملتئ  ب 23خبصاص كملضتوني كمللصف  حبتت  كتطاكرئ، جتمر كذإشترة إىل أن كدخموت  كتسمعزي  كتةصرة  كتعماوزي  تنتاتت 

يف كملتئ . ايماوت  12ونهت ضمن برجم  كسلثنتئزي ، بزينمت تطرقت هلت كدخموت  كدختص  ضمن بركجمهت كملعلتدة، بنسة  
 اضاع.خصصت بتتكتول تلنتال كمل ،ساكء يف كذإاكي  أا كتلفزتةفإن مجزيع كتربكوج كتيت تعلمم كتةث كملةتشر 

  

مضامين أخرى
50%

ة مضامين متصلة بحال
الطوارئ الصحية

45%

عدحصص التعليم عن ب
5%
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 واالستثنائية عتيادية" في إطار البرمجة اال91كوفيد ب" ذات الصلة مواضيعال: نسبة تناول 3رقم رسم بياني 

 
 في الخدمات العمومية 9.9

وع تمكيزيت   تفلزتيل من نصف برمجتها اليوميةتازةع كتنلتئج أن ثالث خموت  يماوزي  خصصت أبثر  ةةني
تملتئ ، ب 83 بنسة  حزيث حققت كذإاكي  كتاطنزي  أيفى نسة  وستمه  يفى وسلاى كذإاكيت  ،حتت  كتطاكرئ كتصحزي 

تملتئ . بمت ستمهت كتقنتة كتثتنزي  ب 02بنسة   اسجفت قنتة "متتزةغت" أيفى نسة  يفى وسلاى كدخموت  كتلفزتة 
 تملتئ  ون شةكلهت كملرجعزي .ب 36بنسة  

بكافزيم "ركوج ورتةط  اب يف تقممي وضتوني "بمارهت كخنرطت كدخموت  كملاضايتتزي  تـ "كتشرب  كتاطنزي  تإلاكي  اكتلفزتة
 " زةتدة يفى كتاصال  كتلحسزيسزي .91

 "من طرف الخدمات التلفزية واإلذاعية العمومية91 كوفيدب" ذات الصلة مواضيعال: نسبة تناول 2رقم رسم بياني 

 

26%

40%

74%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

الخدمات الخاصة

الخدمات العمومية

برمجة االستثنائية البرمجة االعتيادية

25%

37%
40%

56%
62%

53%

36%
31% 28%

11% 9%
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 في الخدمات الخاصة 3.9
نسة  كتربجم  كملخصص  مللتبع  اطرح كتقضتةت اك  فزيهت  جتتاز خمو  مشفهت كملسح،  92مثتنزي  خموت  ون أصل 

يف .يت 9وزيميتة  فقنتة كتلفزتتعاد  ،اتعل أبرز وستمه  ميكن تسجزيفهت. بتملتئ  ون ومة بثهت كتزياوزي  03كتصف  بتجلتئح  
 تملتئ .ب 62 نسة بـ

  يف بعض إا ميكن تزسري كخنزتض كتنس ؛جتمر كذإشترة إىل أن كملستمه  كتكمزي  ال تعكس بتتضرارة كملستمه  كتنايزي ا 
  ث باهنت خموبنايزي  كدخمو  ون حزي  ورتةط  بتتلتكوتهتت كتاكردة بمفتتر حتمالهتت، أخرى واضايزي  كذإاكيت  إىل ياكول

 .وقترن  وع كتربجم  كملاسزيقزي  ،واضايتتزي  أا يتو ، أا ون حزيث يمد كتربكوج كتيت تةثهت ةاوزيت

 زالح ...(تبمت سجفت كتنلتئج أن بعض كذإاكيت  كتيت تعلمم برجم  واضايتتزي  )كترةتض ، كملاسزيقى، كالقلصتد، ك
 حتت  كتطاكرئ كتصحزي . ولطفةت  بزيزت شةكلهت تلكان أبثر كسلزيعتبت ملاكبة  

 "من طرف الخدمات الخاصة91 كوفيدب" ذات الصلة مواضيعال: نسبة تناول 4رقم رسم بياني 

 

  

84%

75%
68% 67%

62% 60%
56% 52%

45% 44%

30% 30%

11%
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عي العرض اإلذافي وفئات الجمهور المستهدفة الوظائف اإلعالمية ثانيا: 
 للحجر الصحي والتلفزي المواكب

أخذه بعني  نةغية، حممدك أستسزيت ت كألزوفرك  يف تمبري ديتوتته فعةه كذإيالم مبخلفف ةميكن كيلةتر كتمار كتذي 
 كملؤسست  دكخل كجمللمع. خملفف كاليلةتر ينم اضع كدخطط كتلنظزيمزي  اكتلنسزيقزي  بني 

خالل هذه كألزو  كتصحزي ، ستمهت كدخموت  كتسمعزي  كتةصرة  كتعماوزي  اكدختص  يف تقممي يرض ولناع، كسلهمف ف
ختصزيص خملفف أناكع كتربكوج تفلطرق تفجاكن  كملرّبة  ون تمكيزيت  كألزو  كتصحزي ، ساكء ون خالل تعمد زاكةت 

أثترهتت )كنظر  ترفزيهزي ، أا ون خالل تناع كملاضايت  كتيتكملعتجل  كذإيالوزي ، كذإخةترة  ونهت اكترباة  اكتلثقزيززي  اك
بزئت  كجلمتيزي  بعزينهت وع إفركد كهلمتم ختص (، أا كسلهمكف فئت  اكسع  ون كجلمهار، 9الئح  كملفحق رقم 

 ون هذك كتلقرةر(. 3.2)كنظر كتزقرة 

 "بحسب وظيفتها اإلعالمية91 المتعلقة بـ "كوفيد: توزيع المضامين 5رقم  رسم بياني

 

الوظيفة اإلخبارية
34%

برامج متعددة الوظائف
20%

التعليمية-الوظيفة التثقيفية
5%

-الوظيفة الخدماتية
يةالتحسيس-التربوية

41%
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 الوظيفة اإلخبارية .9.3
تعلرب كتاظزيز  كذإخةترة  أهم ينصر يف كتلنتال كذإيالوي ملركحل كألزو ، نظرك ملت ةشكفه كدخرب كتصحزيح ون قزيم  يف 
اهن كملاكطنت  اكملاكطنني اكنعكتسه يفى نزسزيلهم احزيتهتم كدختص ، ايفى تصاركهتم حزيتل كتاضع كتابتئي، اآثتره 

ون خالل كذإقةتل كتكةري تفجمهار يفى استئل كذإيالم  ،يهذك كألور، بشكل جفبرز خصاصت يفى كملمى كتقرة . 
 اىل ونكتيت يرفت كرتزتيت يف كألستبزيع كأل ،كتعماوزي  ون أجل كسلقتء كدخرب، اكتذي تؤبمه تقترةر نس  كملشتهمة

ابذتك كتلقترةر كألاتزي  كتصتدرة  ؛1حماد ست ستيت  يف كتزيام بفغت كجلتئح ، حبزيث أن ستيت  كملشتهمة كنلشتر
 تلحفزيل تقرةر "تفمعهم كملغريب حس  ،ن وركبت كتةحث، حال آركء كملاكطنني اكملاكطنت  حال كتابتء، اكتيت أظهر ي

بتملتئ  ون كملغترب  أيرباك ين رضتهم حال بزيززي  تاكصل خموت  كذإيالم كتعماوي خالل  26أن نسة   ،كتسزيتست "
 ".2فرة جتئح  بارانت

o طبيعة العرض اإلخباري 

المعالجة اإلخبارية لموضوعات حالة الطوارئ الصحية شكلت ثلث الحجم الزمني بشزت كتنلتئج أن 
يف إطتر أتت تملتئ ( ب 16أن غتتةزي  كألخةتر كتيت مت يرضهت ) بمت. المائة(ب 24اإلجمالي للتناول اإلعالمي )

جل كذإخةتر إخةترة  كسلثنتئزي  ون أواكيزيم  بصرة  أحمثتخموت  مسعزي  كتنشرك  اكملاكجزيت كذإخةترة ، يفمت أن هنتك 
  تملتئ  ون كتعرض كذإخةتري كتعتم.ب 33مبسلجمك  كحلتت  كتابتئزي ، شكفت 

                                                           
)كألسةاع كألال ون حتت   4242 وترس 42 إىل 81 (، خالل كألسةاع كململم ونCIAUMEDكملهين تقزيتس نس  كالسلمتع )حس  نلتئج كملربت  1

  ploseex-tv-laudience-https://aujourdhui.ma/culture/confinement.كتطاكرئ كتصحزي (

 كملعهم كملغريب تلحفزيل كتسزيتست  حال " فرياس بارانت كملسلجم: آركء كملاكطنني كملغترب  حال كتلمكبري كحلكاوزي " اكتذي صمر بشهر وترس أنظر تقرةر 2
  https://mipa.institute/7440 . تصزح كتركبط:4242

https://aujourdhui.ma/culture/confinement-laudience-tv-explose
https://mipa.institute/7440
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 "بحسب أنواع البرامج اإلخبارية91 "كوفيد : نسبة تغطية أخبار ومواضيع2رقم  رسم بياني

 
خملفف خموت  كالتصتل كتسمعي كتةصري ، ُخصِّص يف جممفه تنشر كألخةتر يف تقمميه  هذك كتعرض كتذي كخنرطت

كمللعفق  بلطارك  كحلتت  كتابتئزي  بتملغرب، اوت صتحةهت ون قضتةت أخرى تاتم  ون قف  كتظراف كتيت فرضلهت 
إجركءك  حتت  كتطاكرئ ون حجر صحي اتاقف بعض كألنشط  كالقلصتدة  اإيتدة تنظزيم يمل قطتيت  أخرى، 

براز حتج  كملاكطنني إىل ناع ختص ون كملعفاوت  هتم وزيتدةن ولعمدة، بمءك ون كجلتن  كتصحي يف مشاتزيله، ورارك ا 
بتجلتن  كالقلصتدي، اصاال إىل كتلمكيزيت  كالجلمتيزي  اكتنزسزي ، إضتف  إىل تسفزيط كتضاء يفى كملةتدرك  كملاكطن  

 هت كملةتشرة بإجركءك  حتت  كتطاكرئ كتصحزي .اكجملهادك  كتيت تقام هبت بعض كتقطتيت  حبكم يالقل

تملتئ (، أن كدخموت  كتلفزتة  ب 83تملتئ ( اكذإاكيزي  )ب 26ظهر تازةع أشكتل كتلنتال كذإخةتري بني كدخموت  كتلفزتة  )ةُ 
ضمن زي  كتصحقضتةت حتت  كتطاكرئ  تلنتاتف ،ربت  يف خمولهت كذإخةترة  يفى كتنشرك ، أوت كدخموت  كذإاكيزي 

مت ةساد كتلاجه كتلحفزيفي بزين ،كجملال  كذإخةترة ، اها وت ةسلنلج ونه أن كدخمو  كذإخةترة  كتلفزتة  تلسم بإيطتء كدخرب
 كدخمو  كذإخةترة  كذإاكيزي .يف اكتنقتش 

  

ية نشرات ومواجيز إخبار 
عامة
84%

مواعيد إخبارية خاصة
19بكوفيد 
2%

مجالت إخبارية
14%
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 الخدمات التلفزية واإلذاعية" بين 91 : توزيع أنواع البرامج اإلخبارية المتعلقة بـ"كوفيد7رقم رسم بياني 

 
o  :تناول الكلمة في المجالت اإلخبارية للقنوات التلفزية العمومية 

جملال  كم  يف فبمت سةقت كذإشترة إىل اتك، يف تقممي هذك كتلقرةر، مت إجركء جرد تفشخصزيت  كتيت تنتاتت كتك
رة كململمة "كتقنتة كتثتنزي "، "متتزةغت"( خالل كتز ،فخموت  كتلفزتة  كتعماوزي  اك  كتربجم  كتعتو  )"كألاىل"تكذإخةترة  

ن كتربكوج يف هذك كتناع وكتزتيفني كتذةن متت كسلضتفلهم  نايزي ، هبمف وعرف  3333ةانزيا  23 ون فتتح وترس إىل
 فق  مبمكخال يفمت أن كملعطزيت  كتلزصزيفزي  كمللع ملنتقش  اولتبع  قضتةت كتشأن كتعتم اكتلعةري كتسزيتسي.  كملخصص
خالل هذه  ،)فتيفان سزيتسزيان افتيفان نقتبزيان افتيفان وهنزيان افتيفان مجعاةزيان( كتشخصزيت  كتعماوزي خملفف 

كتزرة سزيلضمنهت "بزيتن ومكخال  كتشخصزيت  كتعماوزي  يف خموت  كالتصتل كتسمعي كتةصري" برسم كتزصل 
كتلعمدي تلزيترك  كترأي اكتزكر يف خموت  بشأن ضمتن كتلعةري  33.96كتقركر طةقت تقاكيم ، 3333كتثتتث ون سن  

  .1كالتصتل كتسمعي كتةصري خترج فرك  كالنلختبت  كتعتو  اكالسلزلتءك 

مكيزيت  كألزو  كتابتئزي ، تالل كتزرة كملذبارة، تنتاتت خبل كجملال  كذإخةترة  كتيت مت بثهت اقم سجفت يمفزي  كجلرد أن  
كملنتظرة كملرئزي  أا  تقنزيت إوت حضارةت أا بلاظزيف  ،شخصزيت  تنلمي تقطتيت  اجمتال  ختصص ولناي  كسلضتفت

 كالتصتل كهلتتزي.

ةظهر ون تازةع يمد كتضزياف كتذةن تنتاتاك كتكفم  بملحمثني رئزيسزيني يف كجملال  كذإخةترة  أن فئ  وسؤايل اممثفي ا 
ك  كتربجم  ا ون طرف كدخموت  كتلفزتة  كتعماوزي  كتثالث كسلضتف ر كذإدكرك  كتعماوزي  مبخلفف قطتيتهتت هي كألبث

                                                           
1 https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/decision%20VA%20al.pdf  
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 33تملتئ  ون جمماع كتشخصزيت  كتيت كسلضتفلهت هذه كجملال ، تفزيهت فئ  كدخربكء اكجلتوعزيني بنسة  ب 31بنسة   كتعتو 

 تملتئ .ب 39بنسة  كتسزيتسزيان  مث كتزتيفان، بتملتئ 

ها بحسب الصفات التي قدموا ب الحجر الصحي: توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية الحوارية خالل فترة 8رقم رسم بياني 
 )األولى، تمازيغت، القناة الثانية( ذات البرمجة العامة في القنوات التلفزية العمومية الثالث

 
بتملتئ ( كتيت تنتاتت كتكفم  يف هذه كجملال   02أبثر ون نصف يمد كتشخصزيت  ) أنكترسم كتةزيتين أياله  اةؤبم
أا  كذإدكرة ا  امتت كسلضتفلهت إوت بنتء يفى وسؤاتزيلهت كتاظزيززي  ،ون خترج كتزعل كتسزيتسي اكتنقتيب اكجلمعايهي 

 خربهتت كألبتدميزي .ختصصهت أا بنتء يفى 

 اكتربملتن  كاوون كحل)  كتسزيتسزييمد كتشخصزيت  أن  ،بزّينت يمفزي  كجلرد ،ينالسياسي ينالفاعلوبخصوص 
 80)أي  ونهت 21شخصزي ،  13يف كجملال  كذإخةترة  تفقناك  كتثالث بفغ  تنتاتت كتكفم حتكب كتسزيتسزي ( كتيت اكأل

  مللتبع  ومكاال "تقنتة كتثتنزي ك"كتيت ختصصهت  ،1"كتربملتن اكتنتس" جمف ست حفقت  ون تنتال كتكفم  ضمن  بتملتئ (
 تكثزيزهت متهذه كتزئ  ون كتزتيفني كتعماوزيني  ت وشتربأغف  أن  ، ون جه ،اها وت ةُظهر .اأنشط  كتربملتن بغرفلزيه

تنزي ، بتنت اون جه  ث، ضمن حزيت زوين ضزيِّق يفى وسلاى جمف  قصرية كملمة امبشترب  يمد بةري ون كمللمخفني
، يف قنتة "كألاىل" شخصزي  98حزيث مل ةلجتاز يمد كمللمخفني بصزتهتم كتسزيتسزي  ، ضعزيز  يف كتربكوج كحلاكرة  كألخرى

 كتكفم  ضمن برنتوج "طرةق كملاكطن " يف قنتة شخصزيت  تنتاتت تسعفزيمت  .ضمن برنتوج "قضتةت اآركء" ااتك

                                                           
 .دقزيق  42ةلم بثهت أسةايزيت ةام كتسةت يفى كتستي  كتثتنزي  يشرة زاكال املمة  1

ممثلو اإلدارات 
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ف  كتربملتنزي "، جمل"ك برنتجمهت"متتزةغت"، يفمت أن هذه كتقنتة مل تعط كتكفم  ألي فتيل سزيتسي ضمن أربع حفقت  ون 
ي "وةتشرة وعكم" أي فتيل سزيتسي يف برنتجم تسلضف مل "كتقنتة كتثتنزي "بمت أن   كملخصص  مللتبع  كألنشط  كتربملتنزي .

 كتصحتف ". ا"حمةث

حفق  ون كجملال   83ون أصل ثالث حفقت  فقط  حضارهم كقلصر يفىين، فإن النقابي ينالفاعلوارتباطا ب
الث حلضار يفى ثاتازع هذك ك، خالل كتزرة كتيت مشفهت كتلقرةر تقناك  كتلفزتة  كتعماوزي كتيت قمولهت ك كذإخةترة 
 ونتسةت :

كألاىل: مبنتسة  كالحلزتل بزتتح وتي، حزيث أيطت قنتة "متتزةغت" كتكفم  تست شخصزيت  تنلمي تفنقتبت   -
بتن واضايهت:   اكتيتكحلاكري "طرةق كملاكطن "  كتست كملمثف  مبجفس كملسلشترةن، ضمن حفق  اكحمة ون كتربنتوج

 ؛يزيم كتعمتل يف ظل أزو  بارانت" :"كالحلزتل بزتتح وتي
ثل ين متكفم  ملككتستبق،  نزس كتربنتوجتارةت، حزيث أيطى ت: مبنتسة  إجركء كولحتنت  نزيل شهتدة كتةتبكتثتنزي  -

ل جتئح   الجلزيتز كولحتنت  كتةكتتارةت يف ظتفحمةث ين "كتلمكبري كالحركزة  كتزمركتزي  كتمميقركطزي  تفشغل 
 بارانت"؛

ت  كنعقتد كجلفس  كتشهرة  ترئزيس كحلكاو  كمللعفق  بتتسزيتس  كتعتو  مبجفس كملسلشترةن، حزيث أجن مبنتسة كتثتتث :  -
 اكحم ين "جمماي  تنتال فزيهت كتكفم  نقتيب ،جمف  "كتربملتن اكتنتس" ضمنتغطزي  يف كملاضاع بثلهت  "كتقنتة كتثتنزي "
 ؛زي  كتمميقركطزي  تفشغل"تكتكانزمرك

 ،  كذإخةترة كتيت تمخفت يف جمماع كجملال، بفغ يمد كتشخصزيت  كجلمعاة  فقمين، الجمعوي ينالفاعلوفيما يهم 
خصزيت ، مث قنتة شبلسع تفزيهت "كتقنتة كتثتنزي " ، "قنتة متتزةغت"صزهت متت كسلضتفله ون طرف شخصزي ، ن 23

 ."كألاىل" بست شخصزيت 

شخصزي ، بتيلةترهت متثل أحم كتقطتيت  كملهنزي ، كذإنلتجزي   23لمت كسلضتف  فين، المهني ينالفاعلوعالقة ب
 90 ـشخصزي  ونهت تنتال كتكفم  ضمن كجملال  كذإخةترة  تـ "كتقنتة كتثتنزي "، تفزيهت كتقنتة "كألاىل" ب 91اكدخموتتزي ، 

 شخصزيت . 93شخصزي ، مث قنتة "متتزةغت" بـ 

  



18 
 

 بحسب الصفات التي قدموا بها الحجر الصحي: توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية خالل فترة 1رقم رسم بياني 

 
 بني كترجتل اكتنستء، تعماوزي كتضزياف كملشتربني يف كجملال  كذإخةترة  تفقناك  كتلفزتة  ك لازةعبتززيم كملعطزيت  كمللعفق  ا 

أيفى نسة  ون كحلضار،  "قنتة كألاىل"بمعمل يتم. اسجفت   بتملتئ  92أن حضار كتشخصزيت  كتنستئزي  مل ةلجتاز 
 اأقفهت سجل ون طرف قنتة "متتزةغت".

 33نسة  ب تفزيهن كجلتوعزيت  اكدخةريك  ،ون جمماي  كتشخصزيت  كتنستئزي  بتملتئ  33امتثل نستء كذإدكرك  كتعماوزي  

 تملتئ .ب 96بنسة   تملتئ ، مث كتزتيال  كتسزيتسزيت ب

 بين النساء والرجال الحجر الصحي: توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية خالل فترة 93رقم رسم بياني 
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 الوظيفة التحسيسية  3.3
تملتئ  ون كملضتوني كمللعفق  حبتت  كتطاكرئ كتصحزي  تؤدي اظتئف كتلحسزيس مبختطر ب 23تؤبم كتنلتئج كمللاصل إتزيهت أن 
وستمه   اكتلصرف أثنتء كحلزيتة كتزياوزي . اهي نسة  تلازع بنياكحلذر ون كذإصتب  به، كتابتء اكتلايزي  بطرق كتاقتة  

(، بمت بتنت خمو  99كتعماوزي  ) تملتئ  بتتنسة  تفخموت ب 21تملتئ  وقتبل ب 09خمو ( بنسة   92كدخموت  كدختص  )
 بتملتئ ( 36بتملتئ ( وقترن  وع كدخموت  كتلفزتة  ) 13هذه كتاظزيز  أبثر بثتف  يف كدخموت  كذإاكيزي  )

  نوعية الخدمة وبرمجتهاحالة الطوارئ بحسب لفترة  الموجهة: توزيع المضامين التحسيسية 99رقم رسم بياني 

 
تملتئ  ون كملضتوني اك  كتةعم كتلاياي اكترباي، نظرك ب 21أن كتاصال  كتلحسزيسزي  شكفت  كترصمبشزت نلتئج ا 

 ايفى ومى فرة حتت  كتطاكرئ كتصحزي . 91كنلشتر بافزيم تكثتف  بثهت يفى ومكر كتزيام ونذ بمكة  

، اكتلعفزيم اغريهت فقم يمم  خملفف كدخموت زةتدة ين كتاصال  كترمسزي  كتصتدرة ين ازكرك  كتصح  اكتمكخفزي  ا 
صزيتغ  هذه كتاصال  بطرق ولناي  ذإةصتل كترستئل ملخلفف شركئح كجمللمع بتيلمتد بةساال   إىل ،مبةتدرة ونهت
، يف حني تةعث رستئل كتلحسزيس وزيتدةن خملفز ون حزيث كسلعتن بعضهت مبشتهري خصزيصت هلذك كتغرض، أيم  

س بأمهزي  كحلجر تفلحسزي ،كملاكطنت  اكملاكطنني ون خملفف أحنتء كملغرب لقتسم جتتربتفلح بعضهت كآلخر كجملتل 
 كتاقتة .تمكبري كتصحي اكحركم 
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ختص  ، جلاء جل كدخموت يق  ون هذك كتناع ون كملضتوني، ااتك  بتملتئ  23كجملال  نسة   جنس بمت شكل
 إىل تكزيزيف فقركهتت كدخموتتزي  كملرتةط  مباكضزيع كألسرة، كتصح  كتنزسزي ، كتشةتب... تالنكةتب يفى كتلايزي  ،كذإاكيزي 

 اكتلحسزيس اتقممي كتنصتئح اكذإرشتدك  ون كألطركف كملعنزي  بلمبري كألزو . 

مهار ذإيالن كجل ة ، خصصت تلفقي كتصتال ا تملتئ  ون كملضتوني كتلحسزيسزي  اكتلايب 91وثفت كتربكوج كتلزتيفزي  ا 
اكيم كحلجر قبتحركم نتشمة كملاكطنت  اكملاكطنني مل ،، ايف حتال  أخرىكتصحزي  قركرك  حتت  كتطاكرئكتلتكوهم ب

كتصحي، ايف حتال  أخرى كالسلزستر ين طرق كحلصال يفى كتميم كملاجه تفزئت  كهلش ، اطرح كملشتبل كملرتةط  
 ، إخل.به

تملتئ  ون وضتوني كتلحسزيس، اأغفةهت يةترة ين بركوج دةنزي ، مت تكزيزيزهت ب 93يف كملقتبل، شكفت بركوج كألسلادةا 
ع يفى كتلضتون ، اكتلشجزيكحلجر كتصحي خالل فرةبمارهت حلمل كجلمهار يفى كتلقزيم بتذإجركءك  كتصحزي  اكذإدكرة  

 اكتلآزر.

 فترة الحجر الصحي: أشكال العرض المستعملة في المضامين التحسيسية والتوعوية خالل 93 رقمرسم بياني 

 
بني  ريارة كتلحسزيس اكتلايزي  تشجع يفى قزيم كتلضتونس، ابغض كتنظر ين أشكتل كتلقممي كملعلممة، ظفت يماوت

كر مجعزيت  تلمبري كجلتئح ، اإبركز أدا خملفف فئت  كجمللمع، ااتك بتتمياة تفمستمه  يف صنماق كتميم كملخصص 
تصنماق ك كجمللمع كملمين يف وستيمة بعض كتزئت  كهلش  كمللضررة ون كجلتئح ، يفى غركر كتميم كملخصص ون طرف

 ، بتذإضتف  إىل كتلايزي  بأستتزي ( كحملمث بلعفزيمت  وفكزي  ستوزي 91-كدختص بلمبري جتئح  فرياس بارانت )بافزيم 
 ركط كآلبتء يف ديم أبنتئهم تنجتح هذه كتعمفزي .كتلعفزيم ين بعم اكخن
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 : نسبة بث الوصالت التحسيسية الذاتية والمؤسساتية92 رسم بياني رقم

 

 الوظيفة الترفيهية 2.3
ظت أن هذه كدخموت  حتف كتصحزي  حتت  كتطاكرئ ونذ كذإيالن ينأظهر  كملعتةن  كتزياوزي  تةث خملفف كدخموت  

تء ناع ون كتلزتيل وع وع إضز ،يفى كتربجم  كدختص  بتترفزيه، بشقزيهت كتعماوي اكدختص، ابنايزيهت كتلفزتي اكذإاكيي
قتسم كملاكقف كتطرةز  كتيت ت ،بتدخصاص هذه كتربجم  مهت .كملاكضزيع كآلنزي  بتتنسة  تفربكوج كتيت تعلمم كتةث كملةتشر

تكم بتذإجركءك  كملعفن ، ابذك بعض كألنشط  كتيت ةلم كتقزيتم هبت دكخل كملنتزل )طةخ، ممترس  فرضلهت سزيتقت  كالتل
ح ( وع حرص ونشطي كتربكوج يفى كسلعمتل أسفاب ور كألنشط كهلاكةت  كملزضف ، كتقركءة، كملاسزيقى إىل غريهت ون 

فزيهزي  كذإاكيزي  لزتيفني وع كتربكوج كتر يف تنتال كملاكضزيع، اإضزتء طتبع كتنكل  يفى كحلاكرك  وع كمللزتيال  اكمل
 بتدخصاص.

تءك  كترفزيه يف ظل تاقف أنشط  خملفف فض ته نزسزيت تاقم شكفت اظزيز  كترفزيه ينصرك وركفقت تفملفقي اديم
فى هبمف كتلخززيف ون كآلثتر كتنزسزي  اكالجلمتيزي  تفحجر ياتك ، ا كحلجر كتصحي فرضكتعماوزي  كألخرى بسة  

 كطنني اخصاصت كألطزتل اكتشةتب.كملاكطنت  اكملا 

  

يوصالت من إنتاج ذات
25%
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 قترحاتوم تفاعل الخدمات السمعية البصرية مع توصياتثالثا: 
 الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

 فترة الحجر الصحيالهيأة العليا المتعلقة ب ومقترحات تذكير بتوصيات .3.1
، 3333وترس  91تيت أطفقلهت كهلزيأة كتعفزيت تالتصتل كتسمعي كتةصري ونذ ك، 91-ونذ بمكة  واكبةلهت جلتئح  بافزيم

بتدر   كتعماوزي  ونهت اكدختص ، حزيثوركفق  يمل ولعهمي كالتصتل كتسمعي كتةصري، كهلزيأة يفى تلةع ا  حرصت
كتلاكصفي  ادكجملهكتطاكرئ كتصحزي  إىل إصمكر تاصزي  ون أجل كتعمل يفى اسم  سرةتن حتت كهلزيأة كتعفزيت ونذ بمكة  

كتعماوي كملعلمم حملترب  كنلشتر فرياس بارانت بتشلمتتزي  أبرب، ابأن ةكان كتاتاج إىل كترستئل كملةثاث  ولتحت تكل 
كملاكطنني، تالهت تقممي جمماي  ون كتلاصزيت  حال تأطري كالسلهالك كذإيالوي تفجمهار كتنتشئ، بتذإضتف  إىل 

ون  سهتم كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  كملغربزي  يف كتلعةئ  كتاطنزي  تفحمإجمماي  ون كملقرحت  ضمن تقرةرهت حال "
 ".91تزشي فرياس بارانت كملسلجم "بافزيم 

o 1المجهود التواصلي المعتمد لمحاربة انتشار فيروس كوروناحول  ةيتوصصدار إ:  
بأن "ةلسم هذك  3333وترس  91أاصى كجملفس كأليفى تالتصتل كتسمعي كتةصري خالل جفسله كتعتو  كملنعقمة ةام 

موت سجل كجملفس ، ااتك بعبتشلمتتزي  أبرب، ابأن ةكان كتاتاج إىل كترستئل كملةثاث  ولتحت تكل كملاكطنني"كجملهاد 
  كجملهاد كالسلثنتئي تفلاكصل اكتلحسزيس بزرياس بارانت كتذي تةذته كحملطتكأليفى تالتصتل كتسمعي كتةصري "

بارانت   دكيزيت يف اك  كتاقت إىل "بث كتاصال  كتلحسزيسزي  كمللعفق  بزرياس"، كملغربزي كذإاكيزي  اكتقناك  كتلفزتة  
يفى بل كتقناك  كتعماوزي  بتتفغلني كتاطنزيلني، كتعربزي  اكألوتزةغزي ، ابفغ  كذإشترة بتتنسة  تفخموت  كتلفزتة " كسلنتدك 

  حلق بل واكطن يف كذإيالم.
يفى كتةث " كذإاكيت  اكتقناك  كتلفزتة  كتعماوزي  اكدختص  تقلصر وستمه بمت كيلرب كجملفس أنه ون كجملمي أال 

كتسمعي كتةصري تربكوج كذإخةتر اكتاصال  كتلحسزيسزي ، اأن تأخذ، يفى غركر وةتدرك  بعض كمللعهمةن، شكل 
  تعةئ  دةنتوزيكزي  يفى شةكت  كتلاكصل كالجلمتيي بغتة  نشر كملعفاوت  اكذإرشتدك  يفى نطتق اكسع اإشتي

نتةه ابذك بذل جمهاد إخةتري دقزيق ا وضزيزت بأن " ."كتسفاك كتاقتئي تمى خملفف فئت  كجلمهار خصاصت كتشةتب
هنج وقترب  حتسزيسزي  يقالنزي  اوسؤات ، بززيالن بلحقزيق نلتئج نتجع  يف بنتء ةقظ  مجتيزي  فتيف  احمترب  تراةج 

 ."كتاقتة  ونهت مجتيزيت افردةت كألخةتر كتتكئز  اكتلضفزيفزي  كمللعفق  بزرياس بارانت ابطرق

                                                           
1 https://www.haca.ma/ar/node/5940/ 
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o  بصفة  األطفال والجمهور الناشئ"باالستهالك اإلعالمي لدى تتعلق  التوصياتإصدار سلسلة من
 :1خالل فترة الحجر الصحي" عامة

كنطالقت ون كملهم  كملابات  تفهزيأة كتعفزيت تالتصتل كتسمعي كتةصري يف محتة  حقاق كألطزتل اكجلمهار كتنتشئ اكحلزتظ 
يفى سالوله كجلسمة  اكتذهنزي  اكتنزسزي  ون كملختطر كتيت قم ةلعرض هلت إيالوزيت، أصمر كجملفس كأليفى تالتصتل 

، سفسف  ون كتلاصزيت  هتم كتلعرض تفشتشت  3333وتي  31كتسمعي كتةصري خالل كجلمتع ين بعم يقمه بلترةخ 
اكالسلهالك كذإيالوي تمى كألطزتل اكجلمهار كتنتشئ بصز  يتو ، خالل فرة كحلجر كتصحي كملقررة ون طرف 

 (.91كتسفطت  تفحم ون كنلشتر جتئح  فرياس بارانت كملسلجم )بافزيم 

 سزيتق كحلجر يف" كتلعرض كملزرط تاستئل كذإيالمةنطاي يفزيه " حال وت ،ون خالصت كهلزيأة ه لكسلنتدك إىل وت سجف
تلحسزيس جمهاد ك" اأن ةلحال "كألخةتر كمللاكترة اكملسرسف  حال كألزو  كتصحزي اوت ميكن أن تشكفه "كتصحي، 

؛ "و صز  يتكجلمهار كتنتشئ با وصمر قفق اكبلئتس تمى كألطزتل إىل " "كملةذال ون طرف كذإاكيت  اكتقناك  كتلفزتة 
لعمدة كسلعمتل شتشت  وون " "ممترست  كجلمهار كتنتشئ يف جمتل كالسلهالك كذإيالويتلسم به " وتإىل  اكسلنتدك

كزدةتد اوزتقم  محات  كتقفق كتنتجم ين برجم  إيالوزي  " اوت ميكن أن ةنجم ين اتك ون، "اكسلخمكم استئط خملفز 
اأخذك بعني كاليلةتر "ضرارة كسلمركر كدخمو  كملمرسزي  إبتن فرة كحلجر  ،"تلمحار بشكل شةه بفي حال كجلتئح 

فس كأليفى إىل . نةه كجملكتصحي ين طرةق إقركر كتلعفزيم ين بعم" اوت تشكفه ون "كرتزتع يف ومة كتلعرض تفشتش "
تطر "إدوتن" ح خمأن "كالرتزتع كتكةري تالسلهالك كذإيالوي تمى كجلمهار كتنتشئ خالل فرة كحلجر كتصحي قم ةطر 

يفى كملمى كتةعزيم؛ إا ون شأن هذك كالرتزتع كتظريف أن خيفق يتدك  ون كتصع  جتتازهت بعم كتعادة إىل كحلزيتة 
ا"إسهتوت  ،طري كالسلهالك كذإيالوي هلذه كتزئ  ون كجلمهار خالل فرة كحلجر كتصحيتأه يف ناوستمه  وكاليلزيتدة "، 

كذإيالوزي  تألطزتل اضمتنت ملاكبة  أوثل تفملعهمةن يف جمهادكهتم حلمتة  حقاق يف ديم كملعرف  حال كملمترست  
 :أصمر كجملفس سفسف  ون كتلاصزيت  تميا إىل، كجلمهار كتنتشئ"

ضرارة تافري إسهتوت  أخرى تكمل اتؤطر اتاج اتفقي كجلمهار كتنتشئ تألخةتر اك  كتصف  بتجلتئح ، " -
 ؛"ألسرختص  ين طرةق كحلاكر اكتلاكصل دكخل ك

وركقة  ومة كالسلهالك كذإيالوي تمى كألطزتل، وع إةالء كهلمتم ختص تلعرضهم ملضتوني نشرك  كألخةتر " -
 ؛"كتلفزتة  اكتقناك  كذإخةترة  كتيت تةث يفى ومكر كتستي 

كخنركط كألسر يف وستيمة كألطزتل، حس  فئتهتم كتعمرة ، يفى كخلزيتر كتربكوج كتيت تنتس  أيمترهم " -
 ؛"كتعراض كتيت تافرهت كتشتشت ضمن 
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إةالء كهلمتم ختص تلصتيم ومة كتلعرض تفشتش  كتنتجم ين كالرتزتع كتعتم السلعمتل استئل كذإيالم " -
كتسمعزي  كتةصرة  اكترقمزي  خالل فرة كحلجر كتصحي، اتالسلعمتل كتذي ةزرده كألطزتل اكملركهقان هلذه 

 ؛"كملمة
كملخصص تفلسفزي  يف وسلاةت  تضمن يمم كملس بلاكزن ابصح  كحلزتظ يفى كالسلهالك كذإيالوي " -

 ؛"كجلمهار كتنتشئ جركء كتلعرض كملزرط تفشتشت 
أن ةستهم كتلأطري كتعتئفي تالسلهالك كذإيالوي تزيس يف ضةط ومة كتلعرض تفشتش  تمى كجلمهار كتنتشئ " -

 ؛"زي م بغرض كتلسففحس ، بل أةضت يف إقتو  متزيزيت اكضح بني كالسلخمكم كتلعفزيمي اكالسلخمك
محتة  اكسلزتدة تفطزل ون خالل إقركر برجم  ةاوزي  تتكاج بني زون كتلعرض تفشتش  ازون خترج  "تافري -

كتشتش  ابذك ون خالل كتزصل بني كالسلهالك كذإيالوي كتلعفزيمي ون جه ، اكالسلهالك كذإيالوي 
 ؛"كملخصص تفلسفزي ، ون جه  ثتنزي 

كتزياوي تفطزل، تفقزيتم بأنشط  بعزيمك ين كتلعرض تفشتشت ، ممت ون ختصزيص حزيت زوين ضمن كتربنتوج " -
شأنه كتلافزيق بني كحلزيتة كترقمزي  اكتاكقعزي  اتعتةت كألاكصر كألسرة  اقاكيم كتربزي  كتسفزيم  اديم كتلطار 

ص  تكالجلمتيي اكتعتطزي تفطزل خالل كحلجر كملنتيل امحتةله ون كتعتت  كالجلمتيزي  كتيت ةعتزهت كالنرنزيت خ
 ؛"يف صزاف كملركهقني

كألسر إىل بذل كملتةم ون كجلهاد ملاكبة  كملمترست  كذإيالوزي  تألطزتل اكجلمهار كتنتشئ خالل فرة " دياة -
 "؛كحلجر كتصحي

تلذبري بأن اضع خمطط اطين تفمركة  كذإيالوزي  وسؤاتزي  مجتيزي  تقع يفى يتتق فتيفني آخرةن وؤسسني، "ك -
 "؛وهنزيني اومنزيني

أمهزي  تعتةت يمل كهلزيأة كتعفزيت يف جمتل كتمركست  كمللعفق  بتملضتوني كملاجه  تألطزتل ابذك يفى "كتلأبزيم  -
 ."كسلخمكوت  استئل كذإيالم ون طرف كجلمهار كتنتشئ

o  مقترحات تهم تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة اإلعالمية لمختلف أوجه وتداعيات هذه
 :1األزمة الوبائية

(، صتدق كجملفس كأليفى 91واكبة  ونه جملهاد كتلعةئ  كتاطنزي  كتشتوف  تفحم ون تزشي ابتء بارانت كملسلجم )بافزيم 
وةين يفى وعتةن  اتلةع  2، يفى تقرةر3333أبرةل  93تالتصتل كتسمعي كتةصري خالل كجلمتع ين بعم يقمه ةام 

يماوزي  اختص ، ين كحلتت  كتابتئزي  كملرتةط  بزرياس بارانت خمو  إاكيزي  اتفزتة ،  96كتربكوج اكتاصال  كتيت بثلهت 

                                                           
1 https://www.haca.ma/ar/node/5956/ 
2http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009
%20avril%202020%20%282%29.pdf 

https://www.haca.ma/ar/node/5956/
http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009%20avril%202020%20%282%29.pdf
http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/Rapport%20Services%20audiovisuels%20Coronavirus%2009%20avril%202020%20%282%29.pdf
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كملسلجم اكجملهادك  كملرصادة تفحم ون كنلشتره اواكبة  آثتره اتمكيزيتته كالقلصتدة  اكالجلمتيزي ، ااتك طزيف  كتزرة 
 .3333أبرةل  1وترس إىل  91كململمة ون 

ربزي  كذإيالوي كتذي بذتله كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  كملغأاجه اخصتئص كجملهاد تضمن كتلقرةر، بتذإضتف  إىل "
كطن يف مجف  ون كملقرحت  ترام، يف كحركم تتم حلرة  كمللعهمةن كتلحرةرة  احق كملا  "،إسهتوت يف هذه كتلعةئ  كتاطنزي 

 تئزي :بكدخرب، تعتةت جهاد كتزيقظ  يفى وسلاى كملاكبة  كذإيالوزي  ملخلفف أاجه اتمكيزيت  هذه كألزو  كتا 
كالحركس ون كحلمتل اصم كملصتبني أا كملشلةه بإصتبلهم بزرياس بارانت كملسلجم، اكحلرص يفى صان  " -

 ؛"بركولهم امحتة  حزيتهتم كدختص  احقهم يف كتصارة
تزتدي بشف هاة  ون ةشلةه يف خمتتزله تقركرك  كتسفطت  كتعماوزي  كملؤطرة حلتت  كتطاكرئ كتصحزي ، وع " -

 ؛"كتلمزيزيت بني يرض اكنلقتد كملختتزت  كملرتكة  اكتلحرةض ضم ون ةشلةه يف كرتكتهبتكسلحضتر اكج  
جتن  كملعتجل  كملةنزي  يفى كذإثترة يف كتربط بني ومن اأحزيتء بعزينهت اكرتزتع يمد كملصتبني بزرياس بارانت " -

خالل ضمهت، دان كذإكملسلجم، ممت ون شأنه أن ةقاد إىل اصم سكتهنت اإنلتج واكقف اسفابت  نةذ اكزدركء 
 بضمتن حق كملاكطن يف كدخرب اشزتفزي  تافري كملعطزيت  خبصاص كحلتت  كتابتئزي  بةالنت؛

أخذ كتلمكبري كتالزو  تفلأبم ون تافر كألهفزي  كتعفمزي  اكملهنزي  تألشختص كملمياةن يف كتربكوج تشرح كملعطزيت  " -
اطرق كنلشتره اسةل كتاقتة  اكتعالج ونه،  (91كتعفمزي  كمللعفق  بطةزيع  فرياس بارانت كملسلجم )بافزيم 

بتذإضتف  إىل كالولنتع ين تشخزيص كحلتال  كملرضزي  اإيطتء اصزت  يالجزي  يفى كألثري أا بةالتاهت  
 ؛"كتربكوج كتلفزتة 

تاسزيع نطتق كتلنتال كذإيالوي ملاضاع كتابتء بتتلطرق ألبعتد أخرى كقلصتدة  اكجلمتيزي ، ممت ون شأنه " -
تقاةض كتشعار بتتقفق دكخل كجمللمع اديم ثق  كملاكطنني يف كتزعل كتعماوي كملرصاد تلمبري هذك كذإسهتم يف 

 ؛"كتظرف كتطترئ، ابتتلتيل كتلحززيت يفى كخنركط كجلمزيع يف كتلعةئ  كتاطنزي  كتشتوف 
تركب كتاطين، كتعتةت كسلثمتر كتلغطزي  كجلهاة  تفخموت  كذإاكيزي ، كدختص  اكتعماوزي ، كملازي  يفى جمماع " -

تلعتةت إيالم كتقرب، جمتتزيت اتغاةت، ااتك ون خالل نقل اكقع اتمكيزيت  كتابتء مبخلفف جهت  كملغرب، 
مبت فزيهت كملنتطق كتنتئزي ، امتكني كملاكطنني أةنمت تاكجماك فاق كتركب كتاطين، بلنايه كتفغاي اكتثقتيف، ون 

ئ  كتاطنزي  لثنتئي، إنعتشت تشعارهم بتالنموتج يف كتلعةكتلعةري ين جتربلهم اتزتيفهم وع هذك كتظرف كالس
 ؛"اتشجزيعت ملةتدركهتم كتركوزي  إىل كملستمه  يف كحلم ون كنلشتر كتابتء اتمكيزيتته

فضال ين كجملهاد كملةذال ون طرف كدخموت  كتلفزتة  طزيف  هذه كتزرة يف تاظزيف تغ  كذإشترة يف بركجمهت " -
اضعتف كتسمع، هنتك حتج  تلاسزيع هذك كجملهاد حىت ةشمل اصال  كتلحسزيسزي  تزتئمة كألشختص كتصم 

تاياة  أخرى ابركوج اك  وصفح  يتو  هلت صف  بابتء بارانت، وع كتعمل، حس  كذإوكتنت  كمللتح ، 
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يفى تطاةر اتاج هذه كتزئ  ون كجلمهار إىل هذه كتربكوج بلافري كتنص كملكلاب يفى كتشتش  اكملركفق تفصار 
 ؛"ةثاث اكملشتهم كمل

إةالء كهلمتم إيالوي أبرب باضعزي  كملهتجرةن اكتالجئني كملقزيمني بتملغرب يف هذك كتظرف كالسلثنتئي، " -
بشكل ةلالءم اأمهزي  كتقركر كتسزيتسي اكذإنستين كتذي كختذته كملمفك  كملغربزي  بلافري كتريتة  كتطةزي  اكحلمتة  

 ؛"كالجلمتيزي  اكالقلصتدة  تزتئمهتم ضم هذك كتابتء
إىل جتن  كجملهاد غري كملسةاق كتذي بذتله كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة ، كتعماوزي  اكدختص ، يفى وسلاى " -

تزكزيك كألخةتر كتتكئز ، هنتك حتج  السلغالل هذه كتظرفزي  تلطاةر وضتوني مسعزي  بصرة  ورصادة تفنهاض 
فى ونصت  زكء كألخةتر كمللمكات  يبتتمركة  كذإيالوزي  تفماكطن بغزي  كترفع ون وسلاى ةقظله احسه كتنقمي إ

le  كتلاكصل كالجلمتيي اتطةزيقت  كتركسل كتزاري، خصاصت وع تنتوي وت بت  ةعرف "بتتتةف كتعمزيق"

deepfake  كيلمتدك يفى تقنزيت  كتذبتء كالصطنتيي اتسخريك تفقاة كتلأثرية  تفززيمةاهت . هذك كجملهاد ون
 ؛"اكتلفزتة  باستئط إيالوزي  وسؤات  ااك  واثاقزي شأنه تقاة  كتثق  إزكء كدخموت  كذإاكيزي  

يف هذه كتظرفزي  كدختص  ارغم كحلزيت كتتوين كالسلثنتئي كتذي ون كتطةزيعي أن ةُزَرد يف كتشةك  كتربكجمزي  " -
تفخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  ألزو  كتابتء، تظل ضرارة كالسلجتب  حلتج  كملاكطن إىل كتربكوج كتثقتفزي  اكترفزيهزي ، 

م . بمت أن تقممي هذك كتصنف ون كتربكوج جتء ون وهتم كدخمو  كذإيالوزي  كتعماوزي ، بتذإضتف  إىل باهنت قتئ
تميم اتقاي إسهتم هذه كدخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  يف خزض ونساب كتضغط كتنزسي يفى كملاكطن 

كم هتئل ون كملاكد ت اكتراةح ينه اوستيمته يفى كتلغف  يفى كذإحستس بتتقفق اكهلفع كتنتتج ين تعرضه
 ."كذإيالوزي  يفى خملفف كتميتوت ، ين كتابتء اخمتطره

أثنتء بث كتعراض، اكتربكوج كتزنزي  اواكد ترفزيهزي  أخرى جرى تسجزيفهت أا تصاةرهت قةل كنلشتر فرياس  " -
بارانت، ةلعني إشعتر كجلمهار بذتك يف حزينه، درءك تاليلقتد بأنه ال حترم فزيهت كذإجركءك  كحلتجتة  اكتلمكبري 

 ؛"91كتاقتئزي  ضم بافزيم 
ون جمهاد كالسلقتء كملزيمكين تألخةتر اإجنتز كملضتوني اك   جتء )mutualisation(اتقتسم ديم تاحزيم " -

كتصف  بتتابتء بني إاكيت  اقناك  كدخمو  كتعماوزي ، كخلتكال حلربزي  كتصحززيني اتقفزيصت تلنقل فرقهت كتلقنزي  
 ."اختززيزت تفضغط كتفاجزيسلزيكي يف هذك كتظرف كالسلثنتئي

  توصيات ومقترحات الهيأة العليامع اإلذاعية والتلفزية  مظاهر تفاعل الخدمات .3.2

o تفعيل المسؤولية االجتماعية 

حتزيل وسأت  كملسؤاتزي  كالجلمتيزي  تفخموت  كذإاكيزي  اكتلفزتة  خالل فرة حتت  كتطاكرئ كتصحزي ، إىل بان هتته 
تيت تقمم ك كدخموت  بمؤسست  فتيف  دكخل كجمللمع، تنتط هبت مجف  ون كملسؤاتزيت . أبرزهت: نتكه  كألخةتر اكحلقتئق
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ه، اكجلمهار، بتذإضتف  إىل آتزيت  نقل كدخرب، ون حزيث تةسزيط يكذإيالوكتزتيل ، اكيلمتد وةمأ كتقرب بني 1تفملفقي
اإةصتته ألبرب شرحي  ون كجمللمع، كيلمتدك يفى خصتئص كتلعرةف، كتلزتيل، اتزسري خمتطر كتابتء دكخل كجمللمع 

 اجتفزيتهتت، اختص  آثترهت يفى كألفركد ايفى كملؤسست  بشكل يتم، اكالبلعتد ين كتلهاةل. 

تلةع خملفف بركوج خموت  كالتصتل كتسمعي كتةصري، دارهت كهلتم اكحلزياي يف حمترب  كألخةتر اقم برز ون خالل 
يف ظل اجاد استئط أخرى ونتفس  )استئل كتلاكصل  واثاق  كملصتدرنشر أخةتر  يربكتتكئز ، اطمأن  كملاكطنني 

ختص تضرر بتتعمةم ون كألشكالجلمتيي(، شكفت فضتءك  تنشر بالغت  وغفاط  اأخةتر زكئز ، ون شأهنت إحلتق ك
فقرك  قترة اوضتوني ضمن بركجمهت تفاقاف ينم  تبمت خصص  كتذةن ةسلقان وعفاوتهتم ون شةك  كألنرنت.

 كألخةتر كتتكئز .

o اشتمالية واسعة في التناول 

كتذي يفى جمماي  ون كتزئت  دكخل كجمللمع، كتشيء  91كنعكست كآلثتر كالجلمتيزي  اكالقلصتدة  جلتئح  بافزيم 
جعل كذإيالم ةنتقش هذه كآلثتر ون زاكةت خملفز ، هبمف كتلعرةف بةعض كألداكر كترةتدة  كتيت حتمفلهت بعض كتزئت  
يف فرة حتت  كتطاكرئ، ابذتك كذإشكتتزيت  كتيت أفرزهتت كجلتئح  ون ونتحي ولعمدة هتم أستست كجلاكن  كتنزسزي  

 كالجلمتيزي  اكالقلصتدة  اأحزيتنت كتسزيتسزي .

ح  أن جمماي  ون كتزئت  كالجلمتيزي ، بتنت حمط كهلمتم كملضتوني كتسمعزي  كتةصرة ، اةلعفق كألور بتتزئت  اةال
 كتلتتزي :

 كتزئت  كمللضررة ون جتئح  بارانت -
أثري  بشأهنت آتزيت  كتميم اكملاكبة  كملعمة ون طرف جلن  كتزيقظ  كالقلصتدة  تللةع كنعكتست  ابتء فرياس بارانت 

( اكذإجركءك  كملاكبة ، اكتيت تلمثل يف كتميم كملخصص تألشختص كتذةن فقماك يمفهم، 91 فزيمكملسلجم )با 
اتفعتوفني بتتقطتع غري كملهزيكل، حزيث قموت يف هذك كذإطتر اصال  حتسزيسزي  ابركوج تزسر كتلمكبري كملعلممة 

 اكتشراط كملخات  تالسلزتدة ون كتميم كملاجه هلذه كتزئت .

كتربكوج كتضاء يفى بعض وةتدرك  مجعزيت  كجمللمع كملمين مبخلفف ونتطق كملغرب تصتحل بمت سفطت كتعمةم ون 
 تفمستيمك .كتزئت  كملعازة اكحمللتج  

                                                           

اكألفكتر مبثتب   كتنتس يف كحلصال يفى كملعفاوت  يفى حقةنص يف دةةتجله  خالقزيت  كملهن  كتصتدر ين كالحتتد كتمايل تفصحززينيأل كذإيالن كتعتملي1 
رتةط اتك بتملسؤاتزي  وسؤاتزيت  أخرى، حىّت تا كفزيني كملهنزي ، إا إّن وسؤاتزي  كتصحزي جتته يمام كملاكطنني تلقمم يفى أي تكتربزيتة كألستسزي  ترستت  كتصح

حلقزيق ، ةشكالن ك جتته كملشغفني أا إزكء كتسفطت  كتعماوزي . بمت أن هذه كتاثزيق  كتعتملزي  كملرجعزي  اكهتت تؤبم أن كحركم كحلقزيق  احّق كجلمهار يف هذه
 كملسؤاتزي  كألاىل تفصحزي.
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 وهنزيا كتصح  )كألطةتء اكملمرضان( -

حزي ، خالل هذه كألزو  كتص اوهنزيا كتصح  كتطةزي م قطهبت كأل تاكب  كذإيالم كتسمعي كتةصري كألداكر كتيت قتو
اناه كتعمةم ون كمللمخفني ساكء بضزياف أا بمسلمعني ولزتيفني وع كتربكوج بتجملهادك  كالسلثنتئزي  هلذه كتزئ ، 

فرة  ظراف كشلغتهلم يف ظلتعكس اكخنركطهت كتكتول ملكتفح  هذك كتابتء. بمت نقفت يمة رابارطتجت  وزيمكنزي  
 .كحلجر كتصحي

 كتشةتب اكألطزتل(كجلمهار كتنتشئ ) -
مت كتلأبزيم يفى أمهزي  كحلزتظ يفى كالسلقركر كتنزسي تألطزتل اكملركهقني، جركء هذك كتاضع، اتقممي نصتئح اتاجزيهت  

ميكن كالسلعتن  هبت تفلخززيف ون كآلثتر كتنزسزي  كتسفةزي  يفى كتشةتب اكألطزتل، اكتلحذةر بتملختطر كتيت تألسر 
ةمةف  تلنظزيم كت طرقبعض كتتفاستئل كتلكناتاجزي  ون طرف كألطزتل، وع تقممي ةنطاي يفزيهت كالسلعمتل كملكثف 

طرق كتاقتة  ى بعض كتشةتب ا كالسلهالك كتزياوي هلذه كتاستئل كتلقنزي  حس  كأليمتر. بمت أثري  قضتةت كذإدوتن تم
سزي  اكالجلمتيزي  ك  كتنزونهت. إال أن هذك كتلنتال مل ةاكزةه تافري يرض ختص هلذه كتزئ  ون كجلمهار ميلص كتلأثري 

 اوت ركفقهت ون أخةتر وقفق  اخمزيز  أحزيتنت. تفحجر كتصحي يفزيهت
 كملرأة اكألسرة  -

ون كملاكضزيع كتيت كسلأثر  بتالهلمتم خالل فرة كحلجر كتصحي، تنتوي وظتهر كتعنف كملنتيل بني وكانت  كألسرة، 
تبزي ، ابزيززي  كملمين، إضتف  إىل واكضزيع تلعفق بتتصح  كذإجنكسلنتدك إىل تقترةر أاتزي  صتدرة ين بعض ونظمت  كجمللمع 

اتطرقت يمد ون كملضتوني أةضت إىل تكتول كألداكر بني أفركد كألسرة  أة كحلتول ون يماى فرياس بارانت.اقتة  كملر 
 كتاكحمة يف إشترة اكضح  إىل بعض كتصار كتنمطزي  كتيت حتصر دار كملرأة يف كملطةخ.

 بتدخترجكملغترب  كتعتتقان  -
تنتاتت كتعمةم ون كتربكوج وعتنتة كملاكطنت  اكملاكطنني كملغترب  كتذةن حتل قركر إغالق كحلماد كتربة  اكتةحرة  اكجلاة  
بني كتمال دان متكنهم ون كترجاع إىل أرض كتاطن، حزيث ناقشت يف يمة ونتسةت  كذإبركهت  كتيت يتىن ونهت 

تتف كنطالقت ون أوتبن تاكجمهم. بمت مت كتلعرةف ون جه  أخرى هؤالء كملاكطنني وع بث وشتربتهتم يرب كهل
 بتدخطاك  كتيت قتوت هبت كتسزترك  اكتقنصفزيت  كملغربزي  تزتئمة هذه كتزئ  مبخلفف دال كتعتمل.

 كملغترب  كملقزيمان بتدخترج  -
تنتاتت كتربكوج كذإاكيزي  كملخصص  مللتبع  اتغطزي  شؤان كجلتتزي  كملغربزي  كملقزيم  مبخلفف دال كتعتمل أاضتع هذه كتزئ  

، كتصحزي  اكالقلصتدة  اكالجلمتيزي . ربت  كملمكخال  كتيت مت بثهت يفى 91كالجلمتيزي  يف يالقلهت بلمكيزيت  بافزيم 
، ختص  كختذهتت سفطت  بفمكن كذإقتو ، اأاجه كتلضتون اكتلآزر فزيمت بزينهم كخنركطهم اكتلتكوهم بتتلمكبري كتصحزي  كتيت
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كملةتدرك  كتيت كختذهتت جمماي  ون مجعزيت  كملهتجرةن كملغترب  يف دةتر كملهجر. بمت مت طرح بعض كملشتبل كتيت ةعتنان 
 ونهت جركء كتلاقف ين كتعمل بسة  نايزي  كألنشط  كتيت ميترساهنت.

أن قنتة "كملغربزي " اك  كتربجم  كذإخةترة  كتعتو  اكمللناي ، اكتيت تسلهمف وغترب  كتعتمل، كخنرطت  ،جمةر بتتذبر هنتا 
؛ إا يمفت، إضتف  إىل بث كتنشرك  كذإخةترة  اكتاصال  كتلحسزيسزي  91يف إيمكد بركوج ختص  هبت حال ابتء بافزيم 

 .1"قنتة كتعزيان كجلهاة "( يماوزي  )"كألاىل"، "كتقنتة كتثتنزي "،ثالث قناك   تقموهتكتيت 
 كملهتجران كملقزيمان بتملغرب اكألشختص بمان وأاى -

مت تسفزيط كتضاء يفى تأثر كملهتجرةن كملقزيمني يف كملغرب حبتت  كتطاكرئ كتصحزي ، حزيث مل ةكن تنتال قضتةت كهلجرة 
نشرك ، كجملال  كتربكوج )كتوقلصرك يفى كتربكوج كملخصص  حصرةت هلذه كتلزيم ، بل بتنت حتضرة ضمن خملفف أناكع 

 كذإخةترة  كالجلمتيزي ، كتربكوج كتلزتيفزي ...(.

ستي  خالل كتزرة  29اقم كسلغرقت كملضتوني كتيت مت بثهت يف إطتر كتربكوج كدختص  بتهلجرة اكملهتجرةن فقط وت ةنتهت 
 اس.ء ون يماى كتزري كملمراس ، مهت أةضت كتلمكبري كمللعفق  حبمتة  كألشختص كملهتجرةن ون جناب كتصحرك

 كألشختص يف اضعزي  إيتق  -
ن قةزيل كحلمةث ين ، وفرة كحلجر كتصحيقضتةت هذه كتزئ  بتنت حتضرة ضمن كملعتجلت  كذإيالوزي  كمللصف  بلمبري 

، اوشتبل كتاتاج تفمعفاو ، بمت مت كتلعرةف مبةتدرك  91كتلمكبري كمللخذة حلمتة  هذه كتزئ  ون كذإصتب  بكافزيم 

                                                           

ه. اقم كر كتزيام تلعفق بتحلتت  كتابتئزي  دكخل كملغرب اكذإجركءك  كترمسزي  اكجمللمعزي  كمللخذة تفحم ون تزشزيبثت قنتة كملغربزي  رابارطتجت  إخةترة  يفى وم1 
(، كسلهمفت 2)كنظر الئح  واكضزيع هذك كتربنتوج يف كملفحق رقم  وتدة إخةترة  ضمن نشرك  كتقنتة، أيزيم بثهت تعمة ورك  42مت إحصتء وت جممايه 
كملقزيمني بتدخترج يفى وسلاى وةتدرك  كتلضتون اكتلآزر فزيمت بزينهم دكخل دال كذإقتو ، اكذإجركءك  كدختص  كتيت اضعلهت كملصتحل بشكل وةتشر كملغترب  

ة"، ةعفنان ر كملعنزي  ملستنمهتم كجلمتيزيت انزسزيت اطةزيت، إضتف  إىل بث نمكءك  اشهتدك  ملاكطنني وغترب  وقزيمني بتدخترج ضمن فقرة "صارة هنتة  كتنش
. بمت يمفت كتقنتة  تلتكوهم بإجركءك  كحلجر كمللخذة ون قةل دال كذإقتو ، اةميان إخاكهنم كملغترب  إىل كتلقزيم بتذإجركءك  كتيت كختذهتت كتسفطت  كملغربزيك

كتيت ةةذهلت حفق (، خصصت تفلعرةف اإبركز كجلهاد  88دقزيق  تفلاضزيح"، يف شكل حاكر وع ضزيف يف بل حفق  ) 81يفى بث كتربنتوج كحلاكري "
 88(، هذك كتربنتوج سزيلم تعاةضه، كبلمكء ون 7كملغرب يف خملفف كجملتال  تفحم ون كنلشتر كتابتء )كنظر الئح  واكضزيع هذك كتربنتوج يف كملفحق رقم 

زي "، نتة برنتوج "بِعزيان وغربدقزيق ( حتت كسم: "تقتء كملغربزي ". اواكزكة وع اتك بثت كتق 42بربنتوج جمةم ون نزس كتصنف، امبمة أطال ) 4242ةانزيا 
حفق (، بتتصارة اكتلعفزيق، وع كذإيتدة تعمة ورك ، أاجه تزتيل كملغترب  وع كتلمكيزيت  كتيت فرضهت اكقع كحلجر كتصحي  18ةعكس ون خالل بل حفق  )

وج "قنتة أطفس" كتذي تةثه أةضت قنتة "كألاىل"، (. إضتف  إىل اتك نقفت كتقنتة حفق  ون برنت1يفزيهم )كنظر الئح  واكضزيع هذك كتربنتوج ضمن كملفحق رقم 
يف بفمكن إقتولهم،  81-دقزيق ( تلسفزيط كتضاء يفى جترب  كملغترب  كملقزيمني بتدخترج، ختص  بأارابت، وع جتئح  بافزيم 14اكتيت خصصت بتتكتول )

نزحت  توج "بشكل ةاوي، كتربنتوج كتمةين بثت كتقنتة أةضت برناتقممي صار امنتاج ون أشكتل كتلضتون بني أفركد كجلتتزي  كملغربزي . اخالل شهر روضتن، ا 
" كتذي تنلجه قنتة اإاكي  حممم كتستدس تفقرآن كتكرمي، تضمن جمماي  ون كتزقرك ، مت يف بعضهت إيطتء كتكفم  تاكيظني اأئم  أنس وع وغترب  كملهجر

 ، بمت أبنتء كملغرب ظراف كحلجر كتصحي يف كدخترج يف كتةفمكن كملسلقِةف وستجم اقركء أا ممثفي مجعزيت  تفلاصل وعهم حال كتظراف كتيت ةقضي هبت
 خصص كتربنتوج فقرة تإلجتب  يفى تستؤال  كملغترب  كملقزيمني يف كدخترج حال بعض كألوار كمللعفق  جبتئح  بارنت.
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كملمين كتذي ةشلغل يف جمتل كذإيتق ، اوت ةقام به ون محال  حتسزيسزي  اوستيمك  تزتئمة كألشختص يف كجمللمع 
 اضعزي  إيتق .

 كألشختص كملسنان -
يفى كألشختص كملسنني احتوفي بعض كألوركض كملتون ،  91ون خالل كذإشترة إىل كتلهمةم كتذي ةشكفه بافزيم 

  ون طرف كملؤسست  كملعنزي  )كترمسزي  اكملمنزي (. اكتلعرةف بةعض كذإجركءك  حلمتة  هذه كتزئ 

 كتلالوزيذ اكتطفة  اكتلعفزيم ين بعم -
كتلايزي  بأمهزي  كالتلتكم بربنتوج كتمركس  ين بعم كملاضاع ون طرف كملؤسست  كتلعفزيمزي ، أا يرب تلةع كتمراس كملربجم  
يف بعض كدخموت  كتلفزتة  اكذإاكيزي  تزتئمة كتلالوزيذ اكتطفة  مبخلفف كملسلاةت ، اتقممي شراحت  حال بزيززي  كتاتاج 

 إىل كملنصت  كملخصص  هلذك كتغرض. 

 ألون اكتسفطت  كحملفزي  رجتل ك -
أبرز  كتعمةم ون كتربكوج كجملهادك  كتيت بذهلت رجتل كألون اكتمرك اكتقاك  كملستيمة ارجتل كتسفط  يف كحلرص يفى 
كتلطةزيق كتزعفي ذإجركءك  حتت  كتطاكرئ كتصحزي ، بمت يكست بركوج أخرى أاجه كتلزتيل كذإجيتيب تفماكطنني وع 

 تزئ .كتعمل كتزياوي كملابال هلذه ك

o تعزيز جهود اليقظة على مستوى المضامين المواكبة لمختلف أوجه وتداعيات هذه األزمة الوبائية 

اون خالل كملعتةن  مت تسجزيل جمماي  ون كملمترست  كتزضفى كتيت تمخل يف إطتر كتلزتيل كذإجيتيب وع تاصزيت  
 ون طرف وقموي اونشطي كتربكوج ون قةزيل: زرة كحلجر كتصحيكهلزيأة كتعفزيت، ابذك وع كذإجركءك  كملؤطرة ت

، ساكء يف كسلادةاهت  كتةث أا أثنتء إجركء كالسلجاكبت  كألوتن بني شخصنيوركيتة وستف   -
 اكترابارطتجت  كملزيمكنزي  يف كسلقتء كملعفاو ؛

كتضزياف كنطالقت  كتيت تلزيح إجركء كحلاكرك  وع تقنزيت  كملنتظرة كملرئزي  أا كالتصتل كهلتتزيكتفجاء إىل تاظزيف  -
 بتذإجركءك  كالحركزة  ون جه ،تالتلتكم ون أوتبن إقتولهم أا يمفهم، يف إشترة إىل كتلجسزيم كتزعفي 

 ؛ ، ون جه  ثتنزي تكرةس هذه كتلمكبري تمى كمللفقيإسهتوت يف ا 
بك كملاكطنت  زي  كتيت ون شأهنت أن تر ختصزيص فقرك  ابركوج حملترب  كألخةتر كتتكئز  اكملعطزيت  كتلضفزيف -

 اكملاكطنني؛ 
( بني كجلمهار )كملسلمعني اكملشتهمةن( اكدخربكء يف جمتال  صحزي  )صح  Médiationأدكء دار كتاستط  ) -

 اتنمزي  اكتزي  ون أجل تقممي كتلاجزيه كملنتس  تفقضتةت كتيت ةطرحاهنت؛ادةنزي  يتو  انزسزي ( اقتنانزي  
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"، أا كتلعرض حلزيتهتم كدختص  ضمن كتربكوج كتيت 91كافزيم بتلعفق باصم كملصتبني " مل ةلم تسجزيل أة  حتت  -
 بثلهت خملفف كتقناك  كتلفزتة  اكحملطت  كذإاكيزي ؛

 اختص  وت ةلعفق بـ: ،بعض كتلاصزيت  دان وعرف  كألسةتبإيمتل بمت مت تسجزيل اقف 

ن يمفزي  هذه كتزرة، تإلشترة إىل أيمم بث إشعتر تفجمهار خبصاص بعض كتربكوج كتيت جرى بثهت خالل  -
 تصاةرهت متت قةل فرة إيالن حتت  كتطاكرئ كتصحزي ؛

ث كتزياوي تفنماة كتةاختص  أثنتء كيلمتد تغ  كذإشترة يف بعض كتربكوج اغزيتهبت يف بعض كتربكوج كذإخةترة   -
 كتصحززي  تازكرة كتصح  كتيت تقمم فزيهت كملعطزيت  كتركهن  تفحتت  كتابتئزي  بتملغرب؛

 يمم ابر وصتدر بعض كتصار كتيت ةلم بثهت خالل بعض كتربكوج كذإخةترة ؛ -
 ،لاسزيع كملاكبة  كتلاكصفزي  اكتلغطزي  كذإيالوزي  كملزيمكنزي  إىل خملفف جهت  كملمفك بكملسجل  كالهلمتمرغم  -

ختص  كتقراة   ،اكبة  كألاضتع كتابتئزي  بةعض كملنتطق كتنتئزي  بتملغربمل أبرب ختصزيص جهمتج  إىل هنتك ح
 ونهت.
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 فهرس الرسوم البيانية
 1.............................................................: العرض السمعي البصري العام خالل فترة الحجر الصحي9رسم بياني رقم 

 93 ............................. " في إطار البرمجة االعتيادية واالستثنائية91 : نسبة تناول المواضيع ذات الصلة "بكوفيد3رسم بياني رقم 

 93 ....................... واإلذاعية العمومية"من طرف الخدمات التلفزية 91: نسبة تناول المواضيع ذات الصلة "بكوفيد 2رسم بياني رقم 

 99 ........................................ "من طرف الخدمات الخاصة91: نسبة تناول المواضيع ذات الصلة "بكوفيد 4رسم بياني رقم 

 93 .................................................. "بحسب وظيفتها اإلعالمية91: توزيع المضامين المتعلقة بـ "كوفيد 5رسم بياني رقم 

 92 ............................................. "بحسب أنواع البرامج اإلخبارية91: نسبة تغطية أخبار ومواضيع "كوفيد 2رسم بياني رقم 

 90 ................................. " بين الخدمات التلفزية واإلذاعية91: توزيع أنواع البرامج اإلخبارية المتعلقة بـ"كوفيد 7رسم بياني رقم 

: توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية الحوارية خالل فترة الحجر الصحي بحسب الصفات التي قدموا بها في القنوات التلفزية 8رسم بياني رقم 
 98 ................................................................. األولى، تمازيغت، القناة الثانية(العمومية الثالث ذات البرمجة العامة )

 96 ........................ : توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي بحسب الصفات التي قدموا بها1رسم بياني رقم 

 96 .................................. : توزيع ضيوف المجالت اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي بين النساء والرجال93رسم بياني رقم 

 91 .......................... : توزيع المضامين التحسيسية الموجهة لفترة حالة الطوارئ بحسب نوعية الخدمة وبرمجتها99رسم بياني رقم 

 33 .......................... في المضامين التحسيسية والتوعوية خالل فترة الحجر الصحي: أشكال العرض المستعملة 93رسم بياني رقم 

 39 ............................................................. : نسبة بث الوصالت التحسيسية الذاتية والمؤسساتية92رسم بياني رقم 
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 : المواضيع األكثر تناوال في البرامج اإلخبارية للخدمات اإلذاعية والتلفزية9ملحق رقم 

 كمللعتفني(، اتازةعهت حس  كجلهت ؛-كحلتت  كتابتئزي  بتألرقتم )كملصتبني -
 كتةالغت  كترمسزي ؛ -
 كتلمكبري اكذإجركءك  كتاقتئزي  ون كتزرياس؛ -
 ؛91-بافزيمكتلربيت  كملخصص  تصنماق كتميم   -
 كملنح كملخصص  تفعتوفني كمللاقزني ين كتعمل ون طرف كتصنماق كتاطين تفضمتن كالجلمتيي؛  -
 كتميم كملخصص تفزئت  كمللضررة ون جتئح  بارانت؛  -
  بتتنسة  ملخلفف كملسلاةت  كتمركسزي ؛تمبري يمفزي  كتلعفزيم ين بعم  -
 إجركءك  متمةم كحلجر كتصحي اضاكبط حتت  كتطاكرئ؛  -
 كألخةتر كتتكئز ، اوشترب  كملعطزيت  كتصحزيح  بنتء يفى وصتدر رمسزي  واثاق ؛ -
 كجلاكن  كالقلصتدة  تألزو  اختص  وت ةلعفق بقطتع كملقتاال ؛ -
 وشتبل كتقطتع كتزالحي، اقطتع كدخموت ؛ -
 كتنزسزي  تألفركد خالل حتت  كتطاكرئ كتصحزي ؛ كتصح   -
 ظتهرة كتعنف كملنتيل كجتته كتنستء؛ -
 تطارك  كحلتت  كتابتئزي  يفى كملسلاى كتمايل؛ -
 نقل تصرحيت  اإجركءك  كملنظم  كتعتملزي  تفصح .  -
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  والتلفزيةالخدمات اإلذاعية مواضيع الوصالت التحسيسية في : 3ملحق رقم 

 كتلمكبري كتاقتئزي  تلزتدي خطر كذإصتب  بزرياس بارانت )بتتفغلني كتعربزي  اكألوتزةغزي (؛ -
 كأليركض كتيت تثري كحلمتل كذإصتب  بتتزرياس؛ -
كتلحززيت يفى كالتلتكم بتتمركس  ين بعم وع كذإشترة إىل كتلطةزيقت  اكتربكوج كترقمزي  اكتلفزتة  كملخصص  هلذك  -

 كذإطتر؛
 ن طرق كملستمه  يف صنماق تمبري جتئح  بارانت؛كذإيالن ي -
شراط ابزيززي  كالسلزتدة ون ونح كتصنماق كتاطين تفضمتن كالجلمتيي بتتنسة  تفعمتل كتذةن تاقف دخفهم  -

قطتع غري وزيم، اكتعتوفني بتتككتشهري، بتذإضتف  إىل آتزيت  كتميم كملخصص  تفزئت  كهلش  ون )حتوفي بطتق  كتر 
 تمبري جتئح  بارانت؛كملهزيكل( ون صنماق 

 كتلايزي  بضرارة كتلةتيم كالجلمتيي؛ -
اصال  حتسزيسزي  وكثز  حتث كملاكطنت  اكملاكطنني يفى كحركم كحلجر كتصحي ون خالل كتلتكم كملنتل ايمم  -

 كدخراج إال يف كحلتال  كتقصاى اكتضرارة ؛ 
 اصال  تفلحسزيس بأخطتر كألخةتر كتتكئز ؛ -
 لنت" ترصم كملصتبني؛كتلايزي  بتسلخمكم تطةزيق "اقتة -
 تقتسم كتلجترب كتشخصزي  تزرة كحلجر ون طرف كملشتهري، اكملاكطنت  اكملاكطنني؛ -
 كتلايزي  بأمهزي  كتصح  كتنزسزي  ملخلفف كتزئت  كتعمرة  يف فرة كحلجر كتصحي.  -
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 91أشكال تقديم المضامين المتعلقة بكوفيد : 2ملحق رقم 

 بحسب نوع الخدمة بحسب القطاع التقديمأشكال 
 الخدمات التلفزية الخدمات اإلذاعية الخدمات العمومية الخدمات الخاصة

 %4 %96 %21 %79 بركوج كالسلادةا
 %1 %99 %27 %73 بركوج تزتيفزي 
 %34 %66 %45 %55 بةساال 
 %0 %100 %0 %100 برانزيك

 %0 %100 %10 %90 ولعمدة كألشكتل
 %10 %90 %26 %74 جمال 

 %0 %100 %0 %100 وستبقت 
 %45 %55 %39 %61 نشرك /واكجزيت/ إخةترة 

 %36 %64 %58 %42 اصال  حتسزيسزي 
 %21 %79 %34 %66 النسبة العامة
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 أنواع البرامج التي تضمنت محتويات موجهة لتناول حالة الحجر الصحي: 4ملحق رقم 

 البرامجأنواع 
مجموع مدة  بحسب القطاع بحسب نوع الخدمة

 خدمة عمومية خدمة خاصة خدمة تلفزية خدمة إذاعية البث
 385:17:02 222:24:48 162:52:14 138:06:50 247:10:12 كتاصال  كذإيالنزي 

 1189:09:25 519:23:25 669:46:00 444:59:12 744:10:13 كتربكوج كذإخةترة 

 61:15:59 12:19:57 48:56:02 2:39:45 58:36:14 زي اكملعرف كتربكوج كتثقتفزي 

 11:08:46 2:06:03 9:02:43  11:08:46 كتربكوج كدخموتتزي 

 59:14:25 25:18:23 33:56:02 4:29:24 54:45:01 كتربكوج كتمةنزي 

 149:45:07 20:08:51 129:36:16  149:45:07 كتربكوج كترةتضزي 

 125:28:57 31:26:55 94:02:02 5:26:59 120:01:58 بركوج كألسرة اكتطزل

بركوج كتربزي  يفى كتةزيئ  
 اكملاكطن  اكتسالو  كتطرقزي 

15:19:55  12:24:13 2:55:42 15:19:55 

 161:31:09 16:23:52 145:07:17  161:31:09 بركوج كتصةتحزيت 

 30:38:00 19:53:16 10:44:44 5:02:10 25:35:50 بركوج كتصح  كتعتو  اكتنزسزي 

بركوج كتاستط  كالجلمتيزي  
 اكتقتنانزي 

194:38:30  141:11:54 53:26:36 194:38:30 

 272:07:56 55:52:19 216:15:37 55:59:03 216:08:53 91بركوج ختص  بكافزيم 

 130:57:01 44:40:21 86:16:40  130:57:01 ولعمد كملضتوني

 2129:48:49 656:43:23 1760:11:44 1026:20:28 2786:32:12 
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 العامة خالل فترة الحجر الصحي مواضيع المجالت اإلخبارية االخبارية في الخدمات التلفزية العمومية ذات البرمجة: 5ملحق رقم 

 الئحة المواضيع التي تناولتها المجالت اإلخبارية للقنوات التلفزية العمومية ذات البرمجة العامة 

اىل
كأل

آراء 
ا و

ضاي
ق

 

 إجركءك  انلتئج ديم كتعتوفني يف كتقطتع غري كملهزيكل يف زون بارانت
 كحلكاو  ملاكجه  فرياس بارانت كملسلجمكذإجركءك  اكتلمكبري كالسلةتقزي  كتيت كختذهتت 

 اتصار كملغرب ملرحف  كتلخززيف كتشتول 91-كملةتدرة كملفكزي  كتستوزي  تفلضتون وع كألشقتء كألفترق  يف جتئح  بافزيم
 فرياس يف ظل كملسلجمك  كحلتتزي ؛ كالثتر كتسفةزي  جلتئح  برانت كنعتش كالقلصتد كتاطين يف ظل كملسلجمك  اجتتاز

 أي كسلعمكدك  تفازكرة اكتلفمزيذ يف زون كجلتئح  يف إطتر كولحتنت  كتةكتتارةت؟
 أي تعتول أجنع وع كملرحف  كتثتنزي  ون كتلخززيف؟ اوتهي وسؤاتزي  كتزرد اكجلمتي  يف تمبري وت تةقى ون كألزو ؟ 

 كالحركزة  حلمتة  كتعمتل اكملهنزيني؟أي تكفز  وتتزي  تزتتارة كتلاقف كتصنتيي اكتلجتري؟ اوت هي طةزيع  كتلمكبري 
 أي دار تألحتكب كتسزيتسزي  يف كتلعةئ  كتاطنزي  ملاكجه  جتئح  بارانت
 وتي؟ 33أي قركءك  يف كتةزيتنت  كمللعفق  بلطارك  كحلجر كتصحي ملت بعم 

 تألحتكب كتسزيتسزي أي نلتئج حمقق  تميم كألسر كمللضررة اكالقلصتد كتاطين ون جتئح  بارانت اأي تصار 
 بعم أةتم يفى هنتة  كملرحف  كتثتنزي  ون كحلجر، أي نلتئج حمقق  يف تمبري جتئح  بارانت

 قركءة يف أهم قركرك  جلن  كتزيقظ  كالقلصتدة  اكتلمكبري كملفحق  بتتقطتع كملهزيكل

تنزي 
ة كتث
تقنت
ك

اس 
والن

ان 
رلم

الب
 

تئح  بارانت يفى جين بعم نلزيج  تزشي فرياس بارانت كملسلجم اكالنعكتست  كالقلصتدة  هلتته كألزو  اكحلفال كملقرح  تفنهاض بتالقلصتد كتاطين اتمكيزيت  كسلعمتل كتلكناتاجزيت كترقمزي  بأدكة تفلاكصل 
 كتقطتع كتزالحي.

اكصل وع كملاكطنني اكتقزيتم زيززي  تزتيل كتربملتنزيني وع استئل كتلاكصل كالجلمتيي كتيت شكفت حفق  تفلجترب  كتلصاةت ين بعم كتيت كنلهجهت جمفس كملسلشترةن، بزيززي  إجنتح كتزرة كتثتتث  ون كحلجر كتصحي اب
 مبهتوهم كتنزيتبزي ، كذإجركءك  كحلكاوزي  ملاكجه  تمكيزيت  فرياس بارانت.

 كدخط  كحلكاوزي  تفرفع كتلمرجيي حلتت  كتطاكرئ كتصحزي  اتزتصزيل وشراع كتقتنان كمللعفق بتتسجلكجلفس  كتشهرة  كملخصص  ملستءت  رئزيس كحلكاو  حال كتسزيتست  كتعتو  مبجفس كتناكب ون أجل يرض 
 اس بارانت.كالجلمتيي اكتلطرق ملفف شرب  الستوري، كحلمةث ين كذإشكتتزيت  كملرتةط  بتتقطتع كتسزيتحي اكملغترب  كتعتتقني بتدخترج يف ظل جتئح  فري 

اوشراع كتقتنان  متيزي  تفجتئح ملستءت  رئزيس كحلكاو  حال كتسزيتست  كتعتو  مبجفس كملسلشترةن، حال كدخط  كحلكاوزي  ون أجل حتقزيق إقالع كقلصتدي اواكجه  كآلثتر كالجلكجلفس  كتشهرة  كملخصص  
 ين تقنزي  كتلقتضي ين بعم. كمللعفق بةطتق  كتلعرةف كتاطنزي  كالتكرانزي ، وع تاضزيح كتلمكبري كمللخذة تزرة وت بعم كحلجر كتصحي اكحلمةث

 يادة كحلزيتة إىل يمة ومن وغربزي  بعم ختززيف كحلجر كتصحي، اتأثري كجلتئح  يفى كتقطتع كتسزيتحي.
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 تقني بتدخترج يف ظل جتئح  فرياس بارانت. كالسلعمكد الولحتنت  كتةتبتتارةت اكتنقتش كتذي أثترته كملمكرس كدخصاصزي  خالل كألزو ، وع كحلمةث ين تاكصل يمفزي  يادة كملغترب  كتعت

افة
صح

ث ال
حدي

 

 اتةعض كجلاكن  كتمةنزي  اكجمللمعزي  كمللعفق  بتحلزيط  اكحلذر ونهكذإجركءك  كمللخذة تفحم ون كآلثتر كالقلصتدة  اكالجلمتيزي  تابتء بارانت فرياس 
 كالنعتش كالقلصتدي تفشغل اكملقرحت  كملقمو  ون طرف كالحتتد كتعتم ملقتاال  كملغرب تفخراج ون كألزو .

 كملغترب  كملقزيمان بتدخترج انظرهتم كتعفمزي  حال بارانت فرياس 
 فرياس بتملغرب اكتلجترب كتماتزي  ملكتفحلهكتاضعزي  كحلتتزي  تكارانت 

 كنلشتر بارانت فرياس يف كتعتمل ابزيززي  كتاقتة  ونه.
 كتاضع. تأثري فرياس بارانت يفى كملقتاال  ايفى كالقلصتد بتملغرب اكتلمكبري كملقرح  ون طرف كالحتتد كتعتم ملقتاال  كملغرب تفلعتول وع هذك

 كملسلخفص  ون كألزو  كحلتتزي ، ابزيف سزيكان يفزيه كتعتمل بعم كألزو حتفزيل كتعرب اكتمراس 
 جاكن  يفمزي  ختص  بكارانت فرياس اتعتول كملغترب  تترخيزيت وع كألابئ 

 سةل كتاقتة  ون فرياس بارانت اطرق واكجه  كآلثتر كتنزسزي  اكتعتئفزي  كتنتجت  ين تقزيزيم كحلرب  اكتةقتء يف كملنتزل.
 قتنان كملتتزي  كتلعمةفي اتمبري كتاضعزي  كالقلصتدة  كحلتتزي .وشراع 

 اين والوح كملسلقةل 91نظرة كملثقف تفلحاال  كتاطنزي  اكتماتزي  كتذي أفرزهت كنلشتر ابتء بافزيم 

غت
متتزة
نتة 
ق

 

كم
 مع

شرة
مبا

 

 كحلجر كتصحي يف روضتن
 أي إجركءك  ملاكبة  حتت  كتطاكرئ كتصحزي 

 تالقلصتد كتاطين بعم كحلجر كتصحيأي آفتق 
 أي تقزيزيم تلمبري كحلجر كتصحي؟

 أي سفابت  سفزيم  خالل كحلجر كتصحي؟
 أي سزينترةاهت  تفخراج ون كحلجر كتصحي؟

 أي ونظاو  قزيم بعم أزو  بارانت؟ هل سزيكان وت بعم بارانت شةزيهت أا خملفزت ملت بعمه
 أي واكبة  نزسزي  اراحزي  تفحجر كتصحي؟ 

 ختص ين فرياس بارانت
 برة كتقمم: وتاك بعم رفع "كحلجر كترةتضي"

 بزيف نلصمى تألخةتر كتكتاب  يف زون كتكارانت؟ 

ا ل ش أ ن  ا ل م ح ل  كحلجر كتصحيكتلمكبري اكالجركءك  كملركفق  تفقركر كحلكاوي بتتعادة بشكل تمرجيي السلئنتف كتعمل بعم هنتة   ي
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 خبصاص كسلئنتف كألنشط  كحلزيتتزي  اختززيف كحلجر كتصحي
 متمةم حتال  كتطاكرئ كتصحزي  

 اكذإجركءك  كمللةع  تفاقتة  ون كنلشتره 91ولتبع  حصزيف  كنلشتر فرياس بافزيم 

انية
رلم

 الب
جلة

الم
 

 91ون طرف كحلكاو  يف كجملتل كالجلمتيي اكالقلصتدي ملاكجه  تمكيزيت  فرياس بافزيم  كمللخذةكالجركءك  
 كالجركءك  كملركفق  النعقتد كتمارة كتربزيعزي  جملفس كتناكب يف ظل كحلظر كتصحي

 كتةعم كتةزيئي يف كتسزيتست  كتعماوزي 
 سةاع كتزترطألاكالسئف  كتيت طرحت يفزيه يف كتربملتن خالل ك كتطاكرئتصرةح رئزيس كحلكاو  فزيمت خيص حتت  
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مغاربة  " التي تناولت قضاياقناة "المغربيةالمواد اإلخبارية الواردة في النشرات اإلخبارية الخاصة ب: الئحة 2ملحق رقم 
 العالم

 تاريخ بث النشرة النشرة اإلخبارية

بداية بث 
المادة اإلخبارية 

ة المتعلقة بمغارب
 العالم

 موضوع المادة اإلخبارية المتعلقة بمغاربة العالم

 ين أجاكء روضتن ينم كملغترب  مبمةن  دبتر كتسزينغتتزي   09:00:00 18/05/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا

 09:01:47 16/05/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
اكذإجركءك  كالحركزة  كملشمدة  91-ختص بأجاكء ورض بافزيم

بتتمال كتيت أغفقت كحلماد يف اجه كجلتتزي  كملغربزي  بتدخترج، احمتات  
 كتةحث ين حفال نتجع  قتبف  تفلنززيذ

 09:08:05 11/05/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
وةتدرك  مجعزيت  اوركبت ثقتفزي  بربابسزيل ذإفطتر كتصتئمني اتقممي 

كتميم اكملستيمة ألفركد كجلتتزي  كملغربزي  خالل شهر روضتن كتذي تتكون 
 اظراف كحلجر كتصحي 

 09:02:36 05/05/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
 ونص  رقمزي  اضعلهت كتازكرة كملنلمب  تفمغترب  كملقزيمني بتدخترج رهن
إشترة وغترب  كتعتمل ون أجل وستنمهتم نزسزيت اطةزيت خالل ورحف  

 كحلجر

 09:21:28 10/04/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
وهتجران وغترب  وقزيمان بتدخترج ةميان إىل ضرارة كالتلتكم بتحلجر 

 كتصحي

 09:28:14 08/04/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
وهتجران وغترب  وقزيمان بتدخترج ةميان إىل ضرارة كالتلتكم بتحلجر  

 كتصحي

 09:28:57 06/04/2020 نشرة أخبار التاسعة صباحا
دار كجمللمع كملمين يف يمفزي  إطعتم كملقزيمني، بطرةق  غري قتنانزي ، يف 
برابسزيل، اونهم وغترب  فقماك كتعمل بسة  كتابتء امل ةلمكناك ون 

 كملغربكترجاع إىل 

 15:26:18 16/05/2020 نشرة أخبار الثالثة بعد الزوال
واكفق  كحلكاو  كذإةطتتزي  يفى ورسام كتسزر ون اكىل إةطتتزيت كبلمكء ون 

 ةاتزيا اظراف كتعادة كتلمرجيزي  كىل كتاضع كتعتدي 2

 15:21:35 16/05/2020 نشرة أخبار الثالثة بعد الزوال
كجلتتزي  كملغربزي  بتدخترج إىل يفى يماة  91-تمكيزيت  سزيتق بافزيم

 أرض كتاطن

 15:17:48 24/04/2020 نشرة أخبار الثالثة بعد الزوال
إجركءك  كتسزترة كملغربزي  اكتقنصفزيت  تزتئمة كملغترب  كملصتبني اااي 

 كمللافني

 15:26:55 03/04/2020 نشرة أخبار الثالثة بعد الزوال
وهتجران وغترب  وقزيمان بتدخترج ةميان إىل ضرارة كالتلتكم بتحلجر  

 كتصحي
 يادة كملغترب  كتعتتقني يف كدخترج 08:00:54 23/06/2020 نشرة أخبار الثامنة صباحا
 كتشراع بإيتدة كملغترب  كتعتتقني بإسةتنزيت إىل أرض كتاطن 08:00:10 10/06/2020 نشرة أخبار الثامنة صباحا

 تصرحيت  تةعض كملغترب  كملقزيمني بتدخترج 20:24:57 09/04/2020 أخبار الثامنة مساءنشرة 
 رستئل تايزي  ملغترب  كتعتمل جتته كملاكطنني كملقزيمني بتملغرب 12:31:28 07/04/2020 نشرة أخبار الثانية عشرة زواال

 12:31:27 07/04/2020 نشرة أخبار الثانية عشرة زواال
وهتجران وغترب  وقزيمان بتدخترج ةميان إىل ضرارة كالتلتكم بتحلجر  

 كتصحي
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 19:25:33 20/06/2020 نشرة أخبار السابعة مساء
شهتدة واكطن  وغربزي  يتتق  بتدخترج حال كسلزتدهتت ون إجركءك  

 كتقنصفزي  كملغربزي 
 كتزاري وغربزيلني يتتقلني بلاتاز يرب تطةزيقت  كتلاكصلشهتدة واكطنلني  10:27:55 22/04/2020 نشرة أخبار العاشرة صباحا
 سزينترةاهت  كحلكاو  ذإجنتح يادة كملغترب  كتعتتقني يف كتعتمل 13:02:45 09/05/2020 نشرة أخبار الواحدة زواال

 13:14:00 03/04/2020 نشرة أخبار الواحدة زواال
قي اكتلعتان كذإفرةكذإجركءك  كمللخذة ون قةل ازكرة كتشؤان كدخترجزي  

 اكملغترب  كملقزيمان بتدخترج
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 على قناة المغربية "دقيقة للتوضيح 95تناولها برنامج " المواضيع التي: الئحة 7ملحق رقم 

 موضوع الحلقة المدة نهاية البث بداية البث تاريخ البث
 إتتكوزي  كرتمكء كتكمتو  بتألوتبن كتعماوزي  00:19:46 13:55:11 13:35:25 13/04/2020
 91-خصاصزي  فرياس بارانت كملسلجم بافزيم 00:18:34 21:04:38 20:46:04 14/04/2020
 ونصت  كتلاكصل تازكرة كتصح  00:15:49 15:01:57 14:46:08 18/04/2020
 برنتوج ديم كتةحث كتعفمي 00:15:11 17:46:10 17:30:59 20/04/2020
 كتميم كملقمم تفمقتاال  اكألجركء ون طرف جلن  كتزيقظ  00:16:01 12:49:01 12:33:00 22/04/2020
 كتريتة  كالجلمتيزي  اكدخموت  كذإنستنزي  كتيت تقموهت وؤسس  كتلعتان كتاطين 00:15:54 15:44:42 15:28:48 24/04/2020
 91-بخط  بمةف  تفحم ون كنلشتر يماى فرياس بافزيمكتلعفزيم ين بعم   00:16:00 21:03:24 20:47:24 25/04/2020
 كتلعفزيم كتعتيل يف ظل جتئح  بارانت 00:07:07 11:30:21 11:23:14 01/06/2020
 اطرق اقتةلهم ونه 91-ومى تأثر كألطزتل بابتء بافزيم 00:15:18 14:32:53 14:17:35 03/06/2020

04/06/2020 17:19:31 17:38:59 00:19:28 
اكتلمكبري كمللخذة ون طرف ازكرة كتلشغزيل اكذإدوتج كملهين كذإجركءك  

 91-ملاكجه  بافزيم
 91-تقزيزيم جترب  كتلعفزيم ين بعم خالل فرة ابتء بافزيم 00:15:54 14:31:54 14:16:00 09/06/2020
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 "على قناة "المغربية: الئحة المواضيع التي تناولها برنامج "بعيون مغربية" 8ملحق رقم 

 موضوع الحلقة المدة نهاية البث بداية البث تاريخ البث
31/34/3333  تافري كتكمتوت  كتاكقزي  تعمام كملاكطنني تنززيذك تفلعفزيمت  كملفكزي  00:08:53 20:39:51 20:30:58 
93/34/3333  كملسلجمكدخط كتمفتيي كألال ملاكجه  فرياس بارانت  00:09:26 15:39:07 15:29:41 
93/34/3333  تعةئ  كتط  كتعسكري ملاكجه  فرياس بارانت 00:09:42 20:39:52 20:30:10 
99/34/3333  كدخط كتمفتيي كألال ملاكجه  فرياس بارانت كملسلجم 00:09:26 23:51:29 23:42:03 
92/34/3333  إجركءك  هتم كملعتبر كحلمادة  تلزتدي كنلشتر كتابتء  00:09:46 14:44:46 14:35:00 
92/34/3333  كتمرع كتاكقي تصمر فرياس بارانت كملسلجم-كتكمتوت  00:08:53 18:58:56 18:50:03 
94/34/3333  حتال  كتشزتء: جري  أول احتفت يمل 00:11:46 17:24:15 17:12:29 
95/34/3333  كتعفم اتا يف زون كجلتئح كطفةاك  00:08:24 11:54:16 11:45:52 
95/34/3333  بارانت اكألخةتر كتتكئز ...كتابتء اكجلتئح  00:04:23 14:42:52 14:38:29 
97/34/3333  كتط  كتعسكري...كذإسنتد اكتلعةئ  يف هتم كتابتء  00:09:42 19:48:16 19:38:34 
32/34/3333  كتلضتونزي  اكتعمق كذإنستين تفمغترب بارانت: كملةتدرك   00:08:56 11:40:27 11:31:31 
38/34/3333  كألطزتل ابارانت، تقنني كحلرب  احتصني كملعرف  00:08:45 22:13:55 22:05:10 
23/34/3333  بارانت حتت جمهر كملخلربك  كتاطنزي  00:09:36 20:05:25 19:55:49 
35/35/3333  بارانت انعم  كالسلقركركشختص بمان وأاى بني نقم    00:07:50 23:34:05 23:26:15 
99/35/3333   91-براز طتقت  يفمزي  زون بافزيم 00:10:11 16:23:43 16:13:32 
99/35/3333  ين ومةن  كتمكر كتةزيضتء يف كحلجر كتصحي 00:07:53 22:34:21 22:26:28 
92/35/3333  شزشتان خط  حمكم  تفقضتء يفى كتزرياس 00:09:04 17:01:28 16:52:24 
94/35/3333  خمتطر كتزرياس اضرارة كحركم كتلمكبري كتاقتئزي  00:04:02 13:37:02 92:22:33 
33/35/3333  أمهزي  تفقزيح كألطزتل 00:04:16 92:28:31 13:31:51 
33/35/3333  كحركم كتلمكبري كتصحزي  اكحلجر كتصحي  00:04:01 92:28:31 13:32:26 
32/35/3333  كألدب اكتزن يف زون كحملنوفكت   00:10:41 92:30:32 13:14:42 
32/35/3333  برتابال هتم بارانت ون كتلشخزيص إىل كتعالج 00:09:14 92:01:29 13:50:17 
34/35/3333  تقاة  كملنتي  كجلسمة  ضم كتعماى بتتزرياس 00:09:08 92:22:91 14:35:09 
23/35/3333  كتلضتون يف زون كجلتئح  00:07:37 92:32:03 13:16:13 
29/35/3333  حني حين كملكتن تصخةه كملعلتد 00:09:52 98:02:00 16:45:03 
39/32/3333  كحلجر كتصحي اخفا شاكرع كملمن 00:10:27 14:34:57 92:32:23 
39/32/3333  كتلضتون يف زون بارانت 00:07:28 19:47:47 91:23:91 
33/32/3333  كملؤثرةن يف تاجزيه كمللتبعنيكجلتئح  اتأثري  00:06:54 14:00:12 92:02:96 
34/32/3333  وركبش اومن أخرى يف ظل كحلجر كتصحي 00:10:45 13:33:22 92:33:21 
34/32/3333  91-إجركءك  واكجه  بافزيم 00:07:54 16:23:21 98:90:31 

 

 


