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  تقديم

  
قامت الهيئة العليا لالتصال السمعي التتبع ومراقبة البرامج، المتعلقة بمها في إطار ممارسة مها

 يومل البرامج المرتبطة بحملة االنتخابات الجماعية تتبع، ب2009 يونيو 11ماي إلى  30البصري، من 

  .، التي بثها المتعهدون السمعيون البصريون العموميون والخواص2009 يونيو 12

  

المحددة من طرف الحكومة لولوج األحزاب السياسية إلى وسائل االتصال تذكير بالقواعد  .1

 البصري العموميةالسمعي 

  

ئل  قواعد استعمال وسا2009 أبريل 24 الصادر بتاريخ 1089.09ري المشترك رقم حدد القرار الوزا

االتصال السمعي البصري العمومية من طرف األحزاب السياسية خالل الحملة االنتخابية الممهدة 

  :وقد تم تقسيم األحزاب السياسية إلى ثالث مجموعات. 2009 يونيو 12ـ لالنتخابات الجماعية ل

  

 تتألف من تسعة) األحزاب التي تتوفر على فريق في إحدى غرفتي البرلمان (المجموعة األولى 

حزب االستقالل، التجمع الوطني لألحرار، االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، حزب : هيوأحزاب 

التقدم واالشتراكية، حزب العدالة والتنمية، حزب األصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، االتحاد 

 .الدستوري، الحركة الديمقراطية االجتماعية

  

) برلمانيحدى غرفتي البرلمان دون أن تتوفر على فريق األحزاب الممثلة في إ (المجموعة الثانية 

جبهة القوى الديمقراطية، حزب التجديد واإلنصاف، الحزب : هيوتتألف من عشرة أحزاب 

االشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني االتحادي، الحزب العمالي، حزب النهضة والفضيلة، 

لديمقراطي االشتراكي، االتحاد المغربي الحزب االشتراكي، القوات المواطنة، حزب الطليعة ا

 .للديمقراطية
 

: هيو حزباً سياسياً لف من إحدى عشرأتت) األحزاب غير الممثلة في البرلمان (المجموعة الثالثة 

، حزب العمل، حزب الوسط االجتماعي، حزب البيئة والتنمية ، حزب األمل العهد الديمقراطي

حزب اإلصالح والتنمية، تماعية، الحزب المغربي الليبرالي، المستدامة، حزب الحرية والعدالة االج

أنظر الئحة األحزاب  (، وحزب النهضةحزب المجتمع الديمقراطي، حزب الوحدة والديمقراطية

 عن حقه في الولوج إلى وسائل تنازل مع اإلشارة إلى أن حزب النهضة .)المرفقة السياسية

 .المعنية بالحملة االنتخابيةربعة األاالتصال السمعي البصري العمومية 



 4 

  :تم التنصيص على ثالثة أنواع من الوصالت االنتخابية

  

  التدخالت المباشرة؛ -

 االستضافة في نشرات األخبار؛ -

 .تغطية التجمعات االنتخابية -

األولى، : وقد جرت الحملة االنتخابية الرسمية حصرياً على أربع خدمات سمعية بصرية عمومية هي

  .ة، اإلذاعة الوطنية واإلذاعة األمازيغيةالقناة الثاني

  

ويوضح الجدول اآلتي توزيع حصص األحزاب السياسية حسب نوع الوصلة االنتخابية والخدمة 

  :السمعية البصرية المعنية
 

التدخـالت  ه البالطوفيالتدخـالت  تغطيـة اللقاءات كل حزب اإلجمالية حسب المدة
 المباشرة

  
  الدعـامات

 
  

35 mn 3 mn 5 mn 9 mn X 3 األولـى 
35 mn 3 mn 5 mn 9 mn X 3  2قنـاةM 
35 mn 3 mn 5 mn 9 mn X 3 اإلذاعة الوطنية 
27 mn - - 9 mn X 3 اإلذاعة األمازيغية 

 1 المجمـوعة

26.30 mn 2.30 mn 3 mn 7 mn X 3 األولـى 
26.30 mn 2.30 mn 3 mn 7 mn X 3  2قنـاةM 
26.30 mn 2.30 mn 3 mn 7 mn X 3 اإلذاعة الوطنية 

21 mn - - 7 mn X 3 اإلذاعة األمازيغية 

 2المجمـوعة 

7 mn - 2 mn 5 mn األولـى 
7 mn - 2 mn 5 mn  2قنـاةM 
7 mn - 2 mn 5 mn اإلذاعة الوطنية 
15 mn - - 5 mn X 3 اإلذاعة األمازيغية 

 3المجمـوعة 

  

  

 ت حسب الخدمات السمعية البصرية العمومية األربعنتائج تتبع تغطية االنتخابا .2
 

يبرز الجدول أسفله، بالنسبة لكل حزب على حدة، فوارق استعمال الحصص الزمنية المخصصة فيما 

  :يتعلق بأنواع الوصالت االنتخابية الثالثة
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  التجمعات نشرات األخبار وتغطية في االستضافة

 
  التدخالت المباشرة

 
 المتوقعة المنجزة الفارق المتوقعة المنجزة قالفار

 األحـزاب

  1أحـــزاب امــوعة 

 حزب االستقالل 1:48:00 1:46:08 00:01:52 - 0:24:00 0:25:11 00:01:11 +
 التجمع الوطني لألحرار 1:48:00 1:40:06 00:07:54 - 0:24:00 0:21:27 00:02:33 -
 وات الشعبيةقاالتحاد االشتراآي لل 1:48:00 1:46:47 00:01:13 - 0:24:00 0:25:36 00:01:36 +
 حزب العدالة والتنمية 1:48:00 1:47:34 00:00:26 - 0:24:00 0:24:54 00:00:54 +
 حزب األصالة والمعاصرة 1:48:00 1:32:59 00:15:01 - 0:24:00 0:25:40 00:01:40 +
 لحرآة الشعبيةا 1:48:00 1:47:30 00:00:30 - 0:24:00 0:26:16 00:02:16 +
 االتحاد الدستوري 1:48:00 1:35:39 00:12:21 - 0:24:00 0:22:48 00:01:12 -
 حـزب التقدم واالشتراآية 1:48:00 1:44:13 00:03:47 - 0:24:00 0:26:36 00:02:36 +
 الحرآة الديمقراطية االجتماعية 1:48:00 1:45:29 00:02:31 - 0:24:00 0:16:26 00:07:34 -

 2أحـــزاب امــوعة                                       

 جبهة القوى الديمقراطية 1:24:00 1:20:11 00:03:49 - 0:16:30 0:18:21 00:01:51 +
 حزب االشتراآي الموحدال 1:24:00 1:23:09 00:00:51 - 0:16:30 0:14:28 00:02:02 -
 الحزب العمالي 1:24:00 1:16:05 00:07:55 - 0:16:30 0:15:05 00:01:25 -
 حزب التجديد واإلنصاف 1:24:00 1:16:11 00:07:49 - 0:16:30 0:17:15 00:00:45 +
 حزب المؤتمر الوطني االتحادي 1:24:00 1:21:28 00:02:32 - 0:16:30 0:16:10 00:00:20 -
 القوات المواطنة 1:24:00 1:20:41 00:03:19 - 0:16:30 0:15:28 00:01:02 -
 الحزب االشتراآي 1:24:00 1:22:57 00:01:03 - 0:16:30 0:15:14 00:01:16 -
 االتحاد المغربي للديمقراطية 1:24:00 1:07:16 00:16:44 - 0:16:30 0:09:10 00:07:20 -
 حزب النهضة والفضيلة 1:24:00 1:20:47 00:03:13 - 0:16:30 0:18:25 00:01:55 +

- 00:00:50 0:15:40 0:16:30 - 00:01:41 1:22:19 1:24:00 
حزب الطليعة الديمقراطي 

 االشتراآي
 3أحـــزاب امــوعة                                 

 يالديمقراطحزب العهد  0:30:00 0:28:04 00:01:56 - 0:06:00 0:04:24 00:01:36 -
 بي الليبراليالحزب المغر 0:30:00 0:29:13 00:00:47 - 0:06:00 0:06:43 00:00:43 +
 حزب الوحدة والديمقراطية 0:30:00 0:29:13 00:00:47 - 0:06:00 0:06:44 00:00:44 +
 حزب اإلصالح والتنمية 0:30:00 0:27:48 00:02:12 - 0:06:00 0:02:10 00:03:50 -
 حزب العمل 0:30:00 0:28:18 00:01:42 - 0:06:00 0:04:05 00:01:55 -
 حزب الوسط االجتماعي 0:30:00 0:27:57 00:02:03 - 0:06:00 0:06:32 00:00:32 +
 حزب األمل 0:30:00 0:28:24 00:01:36 - 0:06:00 0:04:25 00:01:35 -
 حزب البيئة والتنمية المستدامة 0:30:00 0:28:32 00:01:28 - 0:06:00 0:04:19 00:01:41 -
 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 0:30:00 0:29:02 00:00:58 - 0:06:00 0:02:22 00:03:38 -
 حزب المجتمع الديمقراطي 0:30:00 0:29:34 00:00:26 - 0:06:00 0:04:28 00:01:32 -

 حزب النهضة  0:30:00 0:00:00 - 0:06:00 0:00:00 -

  

نالحظ، من جهة، تسجيل ثالث حاالت طفيفة متعلقة بتجاوز الحصص الزمنية المخصصة لألحزاب 

أنظر الجدول . ات الشعبيةفائدة الحركة الشعبية، العدالة والتنمية واالتحاد االشتراكي للقول(السياسية 

  . الحجم الزمني الذي خصص لهالمجملبعض األحزاب ن ومن جهة أخرى عدم استعمال )أعاله
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  ةمالحظات خاص

  

 التدخالت المباشرة 

على اإلذاعة األمازيغية، لم يتم بث ثالثة تدخالت مباشرة كان من المفروض أن يستفيد منها، يوم 

، كل من حزب العهد الديمقراطي وحزب األمل ألن هذين الحزبين تنازال عن هذه 2009 ماي 31

 مقررا الوصالت االنتخابية؛ كما أن تدخال مباشرا لفائدة حزب القوات المواطنة لم يتم بثه كما كان

  . المعني عن وصلته االنتخابية لنفس السبب، أي تنازل الحزب2009 يونيو 6يوم 

  

 يونيو 6على اإلذاعة الوطنية، لم يبث تدخل مباشر لفائدة االتحاد المغربي للديمقراطية، يوم 

  .، ألن هذا الحزب تنازل عن وصلته االنتخابية2009

  

 تغطية التجمعات 

بث تتجمع المبرمج من طرف حزب البيئة والتنمية المستدامة لم تغطية الوحدها على القناة الثانية، 

  .، حيث أن هذا الحزب لم يكن قد نظم هذا التجمع بعد2009 يونيو 7يوم 

  

 كل من حزب الحرية والعدالة يونيو لفائدةتبث تغطية تجمعين مبرمجين ليوم فاتح على األولى، لم 

ن هذين الحزبين لم ينظما تجمعات قبل تاريخ البث االجتماعية وحزب اإلصالح والتنمية، أل

  .المقرر

  

أما على اإلذاعة الوطنية، فقد سجلت أغلب حاالت التخلي عن الوصالت االنتخابية المتعلقة بتغطية 

 تغطية ألن األحزاب 13 تجمعاً مبرمجاً لم يتم بث سوى 30فمن بين : تجمعات األحزاب السياسية

  .معات إبان التاريخ المقررالمعنية لم تكن قد نظمت تج

  

، 2009 ماي 29من فاتح أبريل إلى (استأثرت تغطية المستجدات االنتخابية إضافة إلى ذلك، 

" زمن السياسة" اإلذاعة الوطنية التي دشنت النقاش حول تدبير المدن الكبرى ضمن مجلة ءباستثنا

 القناة الثانية، اإلذاعة األولى،(التي قدمتها خدمات القطب العمومي ) 2009منذ شهر مارس 

، )2009 ماي 29من فاتح إلى ( مجلة ونشرة إخبارية 21في إطار ) الوطنية، اإلذاعة األمازيغية

  . دقيقة56 ساعة و58 بلغتبمدة إجمالية 

 من رؤساء المجالس البلدية ومثل هذا العدد من 13كما ساهمت المجالت اإلخبارية، عبر استضافة 

  .ضع حصيلة لتدبير المدن الكبرى للمملكةممثلي معارضتهم، في و
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 تغطية الحملة االنتخابية من طرف وسائل االتصال السمعي البصري الخاصة .3

  :راديو أصوات

 دقيقة، بشكل يومي 52 حول رهانات المدينة مدتها 2009تم بث مجلة خاصة باالنتخابات الجماعية 

 بينباستثناء يوم األحد حيث كانت تبث ، 2009 ماي 31 إلى 25، من الثامنة مساءو السابعة بين

  .السابعة مساءوالسادسة 

 يونيو 11 ماي إلى 30 مساًء، من 8 زواالً و12 صباحاً، و8يومياً في " نشرة االنتخابات"كما تم بث 

، وقد غطت هذه النشرة مستجدات الحملة االنتخابية وطعمتها بتدخالت لوكالء لوائح مختلف 2009

  . ينة ومنطقة مد30األحزاب في 
  

  :إذاعة شدى إف إم

 دقيقة إلى الثالثة 15، من الثانية و دقيقة45 يوميا مدته "الحدث" اسمه بثت هذه اإلذاعة برنامجا حواريا

عن اثنين وقد استضاف هذا البرنامج في كل حلقة ممثلين . 2009 يونيو 11، من فاتح إلى بعد الزوال

  .عةاألحزاب السياسية المنتمية لنفس المجمو
  

  :كاب راديو

 إلى 20 دقيقة، من 52مدته " انتخابات وانتظارات"يوميا بعنوان بثت هذه اإلذاعة برنامجا حواريا   

واستضاف هذا البرنامج في كل حلقة من .  إلى السابعة مساء دقائق05و، من السادسة 2009 ماي 29

  .حلقاته ممثال عن لوائح األحزاب السياسية المتنافسة في طنجة
  

  :إذاعة كازا إف إم وشبكة إذاعات إم إف إم

إم إف   على إذاعات كازا إف إم، إم إف إم أطلس،"انتظارات انتخابية" بعنوان تم إدراج برنامج جديد

 90ويتعلق األمر ببرنامج يومي مدته . إم سايس وإم إف إم سوس، مخصص لالنتخابات الجماعية

واستضاف هذا . ثامنة والنصف إلى العاشرة مساًء، من ال2009 يونيو 11دقيقة، بث من فاتح إلى 

  . السياسية المنتمية لنفس المجموعةبعن األحزااثنين البرنامج في كل حلقة ممثلين 
  

  :راديو بلوس أكادير

لالنتخابات " 2009لقاء خاص باالنتخابات الجماعية "خصصت هذه اإلذاعة برنامجا جديدا بعنوان 

، من التاسعة إلى 2009 يونيو 11 إلى 3 دقيقة تم بثه من 20ه الجماعية، وهو برنامج يومي مدت

  .التاسعة والنصف مساء، واستضاف في كل حلقة ممثال عن األحزاب السياسية
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  :راديو بلوس مراكش

) 2009لقاء خاص باالنتخابات الجماعية (خصصت هذه اإلذاعة كذلك برنامجا جديدا بنفس العنوان 

 11 دقيقة تم بثه من فاتح إلى 60 و30نامج يومي مدته تتراوح بين لالنتخابات الجماعية، وهو بر

اثنين ، من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء، واستضاف في كل حلقة ممثلين 2009يونيو 

  .أو ثالثة ممثلين عن األحزاب السياسية
  

  :راديو أطلنتيك

 عن عزم هذه اإلذاعة تخصيص  في الثامنة والنصف صباحاً، تم اإلعالن2009 ماي 31بتاريخ 

، وكذا نشرة خاصة كل جمعة، لالنتخابات  إخبارية، يوميا ابتداًء من الرابعة بعد الزوالموجزات

وقد تم تكرار اإلعالن خالل عدة أيام دون إدراج أي موجز إخباري أو نشرة خاصة حول . الجماعية

  .االنتخابات طيلة الحملة االنتخابية
  

  :لفزية سات الت1قناة ميدي 

 يونيو 11 إلى 30لم تعط هذه التلفزة الكلمة ألي من األحزاب السياسية طيلة الحملة االنتخابية من 

  . عن المسلسل االنتخابيا، لكنها أوردت أخبار2009

  

ساهمت المجالت اإلخبارية القارة والمجالت الخاصة المخصصة لالنتخابات الجماعية، إضافة إلى 

ها كل من إذاعات أصوات، شدى إف إم، كاب راديو، كازا إف إم، شبكة نشرات األخبار، التي بثت

ي راديو بلوس أكادير ومراكش وراديو أطلنتيك في تنشيط النقاش السياسي، تإذاعات إم إف إم، إذاع

مختلف األحزاب في عدة لوائح خصوصا من خالل تغطية المستجدات االنتخابية وبث تدخالت وكالء 

  . دقيقة39 ساعة و75 المدة اإلجمالية لهذه التدخالت مدن ومناطق؛ حيث بلغت

  

  : الخروقات المسجلة

تم تسجيل مخالفة واحدة تتعلق بإذاعة راديو أطلنتيك التي لم تعط الكلمة ألي ممثل عن األحزاب 

وبالضبط في (وفي يوم االقتراع، قبيل إغالق مكاتب التصويت . السياسية طيلة الحملة االنتخابية

، أكد أحد مراسلي هذه اإلذاعة بالدار البيضاء أن مرشحاً من حزب ) مساًء54دسة والساعة السا

  .التجديد واإلنصاف كان يوزع المال على الناخبين
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  الئحة األحزاب السياسة : ملحق

  2009التي شاركت في االنتخابات الجماعية 

     

  ) أحزاب7(أحزاب األغلبية 

 .حزب االستقالل 

 .االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

 .التجمع الوطني لألحرار 

 .حزب التقدم واالشتراكية 

 .حزب التجديد واإلنصاف 

 .االتحاد المغربي للديمقراطية 

 .حزب العهد الديمقراطي 

  

  ) حزبا12ً(أحزاب المعارضة 

 .حزب العدالة والتنمية 

 .حزب األصالة والمعاصرة 

 .حزب الحركة الشعبية 

 .لدستورياالتحاد ا 

 .جبهة القوى الديمقراطية 

 .الحزب العمالي 

 .الحزب االشتراكي الموحد 

 .حزب المؤتمر الوطني االتحادي 

 .حزب النهضة والفضيلة 

 .القوات المواطنة 

 .الحركة الديمقراطية االجتماعية 

 .الحزب االشتراكي 

  

  ) حزبا11ً(األحزاب غير الممثلة في البرلمان 

 .دامةحزب البيئة والتنمية المست 

 .الحزب المغربي الليبرالي 

 .حزب الوسط االجتماعي 
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 .حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 

 .حزب العمل 

 .حزب اإلصالح والتنمية 

 .حزب األمل 

 .حزب النهضة 

 .حزب المجتمع الديمقراطي 

 .حزب الحرية والعدالة االجتماعية 

 .حزب الوحدة والديمقراطية 
 


