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  ــديــمتق 

  

  

يقدم هذا التقرير معطيات ونتائج التتبع الذي قامت به الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 

وسائل إلى  2007االنتخابات التشريعية العامة لسابع شتنبر لولوج األحزاب السياسية المشاركة في 

ظهير للطبقا   هذا التتبعوقد تم.  خالل الفترة االنتخابيةة والخاصةاالتصال السمعي البصري العمومي

 يونيو 15 الصادر بتاريخ 1140.07و القرار الوزاري المشترك رقم القاضي بإحداث الهيئة العليا

يدة الرسمية  الصادر بالجر14.07 رقم  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار وكذا 2007

  .2007 يونيو 7بتاريخ 

 بها العمل، قامت الهيئة العليا لالتصال السمعي ففي غياب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية جار

البصري، المكلفة بالسهر على احترام التعددية السياسية في وسائل االتصال السمعي البصري العمومية 

بوضع القرار السالف الذكر من أجل ترجمة مبدإ الولوج المنصف  خالل الفترات االنتخابية، والخاصة

للهيئة إلى قواعد قابلة للقياس وشفافة ودقيقة وعملية من شأنها المكرس من طرف الظهير المحدث 

ويبقى الهدف، من جهة، هو أن تضمن وسائل االتصال السمعي البصري لكل . تفعيل المبدإ المذكور

األحزاب المشاركة في االنتخابات التشريعية العامة مدة منتظمة ومنصفة للبث وتناول الكلمة وكذا 

من التوفر على عناصر إخبارية بالتالي ن جهة أخرى، أن يتمكن المواطن شروط برمجة مماثلة وم

   .بكل دراية وعقالنيةمتعددة قصد ممارسة حقه في التصويت 

  واألهداف األساسيةيقدم هذا التقرير في قسمه األول األسس القانونيةضمن هذا اإلطار العام، 

، وكذا آلية التتبع التي السمعي البصري لالتصال  الذي أصدره المجلس األعلى14.07للقرار رقم 

  . لهذا الغرض الهيئة العلياهاتوضع

 وفي القسم الثاني يستعرض المعطيات العامة للفترة االنتخابية في مرحلة ما قبل الحملة 

 األحزاب السياسية، عدد المتدخلين، وعدد الساعات حسب األحزاب، وعدد مدة بثاالنتخابية من حيث 

  . فزات واإلذاعات العمومية والخاصةالبرامج في التل

وسائل االتصال الحملة الرسمية في معطيات من نفس القبيل متعلقة بيهم ف ،ثالثالقسم أما ال

تغطية السمعية البصرية الموازية للحملة الرسمية، لل الرابعقسم خصص الو. السمعي البصري العمومية

  . يوم االقتراعمعي البصري إبان التي تم رصدها في وسائل االتصال السوقائعالبعض و

 أن والتي من شأنها 14.07مالحظات تتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار رقم إلى  التقرير يخلص

الفترة االنتخابية وإليجاد آليات لتعددية السياسية خالل ل   تأطير أفضل للتفكير من أجلتشكل سبالً

  . مرافقة وتتبع مالئمة في هذا السياق
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  14.07لس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم أسس قرار المج
    

للتنظيمات السياسية كما هو مكمل ومعدل،   المكون لمدونة االنتخابات، 9-97القانون رقم يمنح 

لولوج إلى وسائل االتصال السمعية إمكانية االمشاركة في االنتخابات الجماعية والتشريعية العامة 

الولوج إلى وسائل اإلعالم السمعية البصرية " تنص على أن 295حيث إن المادة  .البصرية العمومية

العمومية مفتوح لألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات العامة الجماعية والتشريعية ضمن الشروط 

واألشكال المحددة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الداخلية، وزير العدل والوزير المكلف 

  ". باالتصال

 القاضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري الظهير الشريف  ذلك، يشكلعبالموازاة م  

 القاضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث اإلذاعي والتلفزي 2002 سبتمبر 10 قانون -ومرسوم

ضمان  المتعلق باالتصال السمعي البصري حلقة هامة في المسلسل الرامي إلى 77.03القانون رقم و

  .، في االتصال السمعي البصريخصوصا دية، السياسيةالتعد

 للظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا على أنه يناط بالمجلس 3 من المادة 14تنص الفقرة   

  : األعلى لالتصال السمعي البصري

اج  السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنت"  

وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات االتصال 

  ."بالقطاعين العام والخاص

في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية " على أنه فتنص ،22 المادة أما

للتقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب لالزمة المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد القواعد ا

 مجلس النواب أو تمراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين النتخابا

ت االنتخابية وببرمجتها مجلس المستشارين، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحمال

السهر، بوجه خاص، على أن يكون "هيئة العليا بمهمة وبموجب نفس المادة تضطلع ال". وبثها

للمترشحين المتنافسين الحق، خالل الفترة االنتخابية، في االستفادة من مدة زمنية منتظمة ومنصفة 

  ".لتناول الكلمة عبر محطات اإلذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية

باالتصال السمعي البصري  المتعلق 77.03 من القانون رقم 48نص المادة من جهة أخرى، ت

يجب على الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري احترام دفتر للتحمالت تحدد فيه التزاماتها "بأنه 

يجب أن ينص دفتر التحمالت بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق و. الخاصة

تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بالتقيد ب
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والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية، حسب أهميتها وتمثيليتها، والسيما أثناء الفترات االنتخابية 

  ".وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

    

تنشيط الفترة االنتخابية، أما فيما يتعلق بالمتعهدين الخواص، فإن القانون ال يلزمهم بالمشاركة في   

إذ يظلون أحرارا في تغطية أو عدم تغطية المستجدات االنتخابية وفي المساهمة أو ال في تنشيط الفترة 

 لكن بمجرد انخراطهم في هذه العملية، تسري عليهم مقتضيات قرار المجلس األعلى رقم .االنتخابية

  .لما تسري على المتعهدين العموميين مث المرتبطة بفترة ما قبل الحملة االنتخابية14.07
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  14.07أهداف القرار رقم 

  
تصال السمعي اال لضبطهيئة وجود ب 2007 االنتخابات التشريعية العامة لسابع شتنبر تميزت

 وهي كذلك أول انتخابات تجرى في عهد ،ووسائل اتصال سمعي بصري خاصة ألول مرةالبصري 

  .تصال السمعي البصريحرية اال

  

 وفق  الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري هذا القرارفي هذا السياق غير المسبوق، أصدرت

  :   توخيا لألهداف التاليةفلسفة عامة
 

تنشيط  التواصل االنتخابي السمعي البصري وجعله أكثر جاذبية عبر إقرار فترة ما قبل الحملة  •

وسائل االتصال السمعي البصري مقاربة الواقع السياسي وإفساح  بإمكان صاراالنتخابية، حيث 

  ؛   الجارية األخيرة السابقة الختتام السنة التشريعية عالمجال للمناقشة االنتخابية انطالقا من األسابي

تمكين المتعهدين السمعيين البصريين العموميين من المساهمة في إضفاء الحيوية على الفترة  •

، من خالل االعتراف لهم  فقطاختزال دورهم في بث خطابات األحزاب السياسيةاالنتخابية وعدم 

بحق إعداد البرامج المتعلقة بالمستجدات االنتخابية، بكل حرية، باستثناء مدد الولوج المضمونة 

 لألحزاب طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛  

ذه الحركية والمشاركة في تمكين متعهدي االتصال السمعي البصري الخواص من المساهمة في ه •

   تنويع وإغناء اإلعالم الموجه للمواطن؛

 رسائلها الدعائيةتمكين األحزاب السياسية، الراغبة في ذلك، من حرية أكبر في إعداد وإنتاج  •

  ؛   الجمهورالموجهة إلى 

 من واألحزاب السياسيةالسمعيين البصريين ضمان شروط معقولة لخلق تفاعل إيجابي بين المتعهدين  •

دعوات المشاركة في برامج اإلعالم السياسي، وطلبات تغطية األنشطة الحزبية، إخضاع خالل 

دون أن  وآجال فيها ما يلزم من الدقة يةشروط شكللوإنتاج الوصالت المتعلقة بالحملة االنتخابية 

  ؛ تكون معيقة 

 المتخذ طبقا لمشترك  اضمان التكامل واالنسجام الضروريين بين هذا القرار والمرسوم الوزاري •

  من مدونة االنتخابات، وتذليل صعوبات التطبيق التي قد تنجم، خصوصا بالنسبة295للمادة 

للمتعهدين السمعيين البصريين العموميين، عن تعدد النصوص المرجعية وسلطات الوصاية والضبط 

 .المعمول بهاوكذا الفترات 
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  المبادئ المرجعية: اإلنصاف

  
مبدأ اإلنصاف، بالنسبة لبرامج الفترة االنتخابية، على أساس تمثيلية األحزاب السياسية كما  يتم تقدير

  :هي محددة في آخر سنة تشريعية داخل مجلسي النواب والمستشارين، حسب المجموعات الثالث التالية

لى عدد من تتكون المجموعة األولى من األحزاب التي تتوفر سواء داخل الغرفة األولى أو الثانية ع •

 40وتستفيد من . المقاعد يساوي على األقل العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني في إحدى الغرفتين

بالمائة من المدة اإلجمالية للبث المخصصة لبرامج الفترة االنتخابية، موزعة بالتساوي بين األحزاب 

  الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛

اب السياسية الممثلة في البرلمان غير تلك المنتمية للمجموعة تتكون المجموعة الثانية من األحز •

 بالمائة من المدة اإلجمالية للبث المخصصة لبرامج الفترة االنتخابية، موزعة 30وتستفيد من . األولى

  بالتساوي بين األحزاب الثمانية المكونة لهذه المجموعة؛

المدة   بالمائة من30وتستفيد من . برلمانتتكون المجموعة الثالثة من األحزاب غير الممثلة في ال •

 السبعة عشراإلجمالية للبث المخصصة لبرامج الفترة االنتخابية، موزعة بالتساوي بين األحزاب 

  المكونة لهذه المجموعة؛

  

لقد استندت الهيئة العليا في إصدار هذه المعايير، وبغية االضطالع بدورها كهيئة ضبط للقطاع 

دة حساب وتوزيع لتقدير مبدإ اإلنصاف في ولوج األحزاب السياسية إلى وسائل السمعي البصري، كقاع

. االتصال السمعي البصري، إلى المعايير التي حددتها النصوص التنظيمية الموضوعة من طرف الحكومة

  :حيث إن

القواعد التي أصدرتها الهيئة العليا تضع معايير تقدير وتقييم مبدإ اإلنصاف في ولوج األحزاب  •

وانطالقا من تصنيف الطيف السياسية إلى الخدمات السمعية البصرية وفقا لتمثيلية هذه األحزاب 

السياسي الوطني المصادق عليه من طرف القرار الوزاري المشترك، المتخذ لتطبيق المرسوم 

  المتعلق باستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل االنتخابات العامة؛  233.97.2

توزيع مدة البث وتناول الكلمة بالنسبة لجميع برامج الفترة االنتخابية ُوِضع وفقاً للمدة التي تضمنها  •

 داخل وسائل اإلعالم 2007الحكومة لألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات التشريعية ل 

ة المنصوص عليها في العمومية إبان الحملة االنتخابية ومن خالل البرامج المتعلقة بالحملة االنتخابي

 المتعلق باستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل االنتخابات 233.97.2المرسوم 

 .العامة

تجدر اإلشارة إلى أن احترام اإلنصاف يقدر بشكل منفصل في فترة ما قبل الحملة االنتخابية وفترة الحملة 

حد األدنى تمثل ال)  بالمائة30 و30، 40(سب المئوية إضافة إلى ذلك، وإذا كانت هذه الن. االنتخابية

المطلوب لولوج مجموعات األحزاب إلى وسائل االتصال السمعي البصري، فهي تشكل كذلك فرصة 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

6 



 

ممنوحة للتلفزات واإلذاعات، في إطار حريتها التحريرية، الختيار أنواع البرامج المالئمة لتقديم التيارات 

بية المعبر عنها من قبل هذه المجموعات الثالث حسب تمثيلية األحزاب والمواقف والبرامج االنتخا

الجيد على المكونة لها وأهميتها، مع السماح للمواطن بمعرفة مختلف الخطابات السياسية واالطالع 

  .االنتخابية المستجدات 
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  آليات التتبع

  

خلق أقصى   علىهاحرصا من البصري آليات للتتبع  السمعيلالهيئة العليا لالتصا وضعت

 الجيد للقرار رقم الضرورية من أجل التطبيق شروط التفاعل مع المتعهدين السمعيين البصريين

14.07.  

 لتتبع) HACA-Pluralismeتعددية، -هاكا(ا  أطر الهيئة نظاما معلوماتيابتكروهكذا 

سياسة في إطار و .ئل االتصال السمعي البصري تدخالت ممثلي األحزاب السياسية في وساواحتساب

المرافقة وبهدف توحيد طرق احتساب مدة البث وتناول الكلمة في المحطات اإلذاعية والقنوات التلفزية 

ما قبل الحملة وخالل الحملة (الفترة االنتخابية برمتها التابعة للقطب العمومي، خصوصاً خالل 

نظمت كما .  العموميين المتعهدينذا النظام المعلوماتي تحت تصرف هعت الهيئة العليا، وض) االنتخابية

هذا ستيعاب نمط اشتغال قصد تمكينهم من ا بالتعدديةدورات تدريبية ألطر القطب العمومي المكلفين 

من أجل تطبيق أمثل لقواعد 14.07 كآلية للمساعدة على اتخاذ القرارالنظام المعلوماتي ومن استعماله 

  .اإلنصاف

" خلية يقظة"قرر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري تكليف  تنظيم عملية التتبع، بهدف

من مكونة من مجموعة من األطر التابعة لشعب مختلفة من المديرية العامة تحت إشراف عضو 

 .تقارير التتبع لتدارس وتحليل يومية  أسبوعية ثماجتماعاتعقدت المجلس األعلى مكلف بالتعددية، 

وتم  القرارات المالئمة، اتخذت ة العاميةار من التواصل بين الرئاسة والمجلس األعلى والمديرفي إطو

 حتى المتعهدينكل إلى   بانتظام مع المالحظات المصاحبة)األسبوعية ثم اليومية (تبليغ تقارير الهيئة

ب السياسية  األحزامدة بث من التدخل في الوقت المناسب لخلق ما يلزم من التوازن في يتمكنوا

  .14.07، تطبيقاً للقرار رقم واحترام قاعدة اإلنصاف

بالموازاة مع ذلك، قام المتعهدون العموميون وكذا المتعهدون الخواص الذين اختاروا تغطية 

وهكذا كان . االنتخابات، بتعيين محاورين مؤسسيين بغرض تيسير التواصل المباشر مع الهيئة العليا

  .صعوبات المطروحة في الوقت المالئمباإلمكان التعامل مع ال

  عددإبقاءساهمت آليات التتبع والتنسيق هذه بشكل حاسم في الوقاية من االنزالقات وبالتالي في 

 ضمن نسب الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا من طرف األحزاب المشاركة في االنتخابات

  .    معقولة

  
 
 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 
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  صرية للفترة االنتخابية التغطية السمعية الب
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  فترة ما قبل الحملة االنتخابية
 

الفترة "حين قامت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بتقديم قراءة شمولية لمفهوم 

 فإنها كانت تتطلع إلى إدماج وسائل االتصال ،، وبإقرار الفترة ما قبل الحملة االنتخابية"االنتخابية

 في منطق جديد لإلعالم السياسي في الفترة االنتخابية في ة والخاصةي العموميالسمعي البصر

ٍط حرك اإلمكانيات الذاتية والمؤسسية لوسائل االتصال السمعي يالمغرب، وفي إيقاع حٍي ونَِش

عملت وسائل وهكذا، .  يوما72ًاستمرت البصري، وجند الفاعلين السياسيين في عملية تواصل 

، منذ انطالق فترة ما قبل الحملة االنتخابية على تعبئة العمومية والخاصةالبصري، االتصال السمعي 

  .14.07مواردها البشرية، وإمكانياتها التحريرية، ووسائلها التقنية لتنفيذ مقتضيات القرار رقم 

  أسبوعيةوعن برمجة  القارةحواريةالبرامج ال انتظامية عن الرفع من أسفرت هذه الحركية 

اقتراح برامج جديدة لتغطية المستجدات االنتخابية في فترة ما قبل الحملة كذلك عن ، ووقةغير مسب

  .وسائل االتصال السمعي البصريإلى لتوفير شروط سلسة لولوج األحزاب السياسية واالنتخابية 

ومن جهة أخرى، قامت اإلذاعات الخاصة، التي اختارت االنخراط في اإلعالم السياسي في 

 األمر الذي لم يكن. تخابات على برمجة نشرات إخبارية وبرامج خاصة بالمستجدات االنتخابيةفترة االن

سهال في البداية، العتبارات منها حداثة تكوين وانطالق هؤالء المتعهدين، والختياراتهم وأولوياتهم 

صاف ، وما يستوجبه من إن14.07التحريرية، لصعوبات تطبيق واحترام كل مقتضيات القرار رقم 

  .األحزاب السياسية المشاركة في االنتخاباتوتوازن بين 

فترة ما قبل الحملة االنتخابية عدد الساعات التي المتعلقة ب التاليةالمعطيات اإلجمالية تقدم 

خصصتها وسائل االتصال السمعي البصري العمومي والخاص لهذه الفترة، وعدد المتدخلين من ممثلي 

، وعدد  السالفة الذكرلساعات حسب األحزاب المنتمية للمجموعات الثالثاألحزاب السياسية، وعدد ا

  .كل وسيلة اتصال سمعي بصري عمومية كانت أو خاصةالبرامج، والنسب المئوية التي ساهمت بها 
  

  

   المعطيات اإلجمالية-1.1
  التلفزات واإلذاعات عدد الساعات طيلة الفترة ما قبل احلملة االنتخابية حسب - 1
 عدد الساعات يف القطاع العمومي واخلاص  -2
    عدد الساعات اإلمجالية حسب املتعهدين والربامج-3
  اإلذاعات والتلفزات وحسب الربامج يف عدد التدخالت حسب جمموعات األحزاب  -4
  التلفزات واإلذاعات  التدخالت اإلمجالية حسب اموعات احلزبية يف -5
  تدخالت األحزابترتيب   -6
 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 
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  الساعات طيلة الفترة ما قبل الحملة االنتخابية حسب التلفزات واإلذاعاتددع

  
 

 % مدة البث اإلجمالية التلفزة أو اإلذاعة
 20.11 38:20:06  األولى

 17.97 34:14:38  القناة الثانية

 11.19 21:19:53  اإلذاعة الوطنية

 8.76 16:42:04  راديو أصوات

 7.43 14:09:07  إم ف م أطلس

 6.86 13:04:29  راديو آازا إف إم

 5.84 11:07:47  إم ف م سوس

 5.4 10:17:23  إم ف م سايس

 5.03 09:35:10  اإلذاعة األمازيغية

 4.08 07:46:40  راديو أطالنتيك

 3.63 06:55:20  قناة العيون الجهوية

 2.55 04:52:07  راديو شدى إف إم

 1.14 02:10:54 إذاعة الرباط الدولية

 100.0 190:35:38 : المجموع
  

ة     ون الجهوي اة العي قن
3,63%

دى إف إم    و ش رادي
2,55%

ة     اط الدولي ة الرب إذاع
1,14%

ك     و أطالنتي رادي
4,08%

ة    ة األمازيغي اإلذاع
5,03%

ايس   إم ف م س
5,40%

وس   إم ف م س
5,84%

ازا إف إم    و آ رادي
6,86%

س    إم ف م أطل
7,43%

وات    و أص رادي
8,76%

ة    ة الوطني اإلذاع
11,19%

ة    اة الثاني القن
17,97%

األولى   
20,11%
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  في القطاع العمومي والخاصعدد الساعات
  

  
  اإلجمالية مدة البث 

 
% 

  المتعهدون العموميون
  
 

125:40:30 65.94 

  المتعهدون الخواص
  

 

64:55:08 34.06 

 : المجموع
 

190:35:38 100.0 

 
 
 
 
  

ون   دون العمومي المتعه
65,94%

واص   دون الخ المتعه
34,06%
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 والبرامجعدد الساعات اإلجمالية حسب المتعهدين 
  

 المجموع
 ) حزب33(

 المجموعة الثالثة
 ) حزب17(

 المجموعة الثانية
 ) حزب8(

 المجموعة األولى
 ) حزب8(

 المتعهد

  األولى
  حوار  14:52:53 -  -  14:52:53
  شؤون برلمانية 03:42:37 - 04:33:46  08:16:23
  حزب و جواب 02:06:55 01:42:11 01:21:25 05:10:31
  مع الحدث  - 02:44:10  01:42:42 04:26:52
  مشاريع 00:29:18 -  -  00:29:18
  المهم هو المشارآة 00:05:32 00:01:33 00:01:37 00:08:42
  في البال أغنية - -  00:05:48 00:05:48
  نشرة الثامنة 01:44:44 01:07:06 01:24:14 04:16:04
  حادية عشر ليالنشرة ال 00:08:38 00:11:27 00:06:12 00:26:17
  نشرة الواحدة و النصف 00:04:41 00:00:09 -  00:04:50
  نشرة الواحدة إال ربعا 00:02:15 00:00:13 -  00:02:28
 مجموع األولى 23:17:33 05:46:49 09:15:44 38:20:06

  القناة الثانية

  مباشرة معكم  17:16:39 00:17:56 -  17:34:35
  تيارات    07:45:52 -  07:45:52
  2007انتخابات -رهانات - -  05:58:05 05:58:05
  زاوية آبرى  00:16:36 -  -  00:16:36
  نشرة العاشرة ليال 00:49:44 00:14:31 00:15:55 01:20:10
  نشرة الواحدة إال ربعا زواال 00:16:00 00:09:23 00:15:10 00:40:33
  نشرة التاسعة إال ربعا مساء 00:23:30 00:09:10 00:04:57 00:37:37
  النشرة األمازيغية 00:01:10 -  -  00:01:10
 مجموع القناة الثانية 19:03:39 08:36:52 06:34:07 34:14:38

  اإلذاعة الوطنية

  زمن السياسة 01:59:44 01:15:44 02:02:37 05:18:05
  ابقضايا في برامج األحز 02:10:33 01:40:11 01:11:25 05:02:09
   دقيقة52 01:11:01 00:53:26 01:12:54 03:17:21
  من قلب البرلمان 01:07:59 00:40:09 01:06:14 02:54:22
  وجهات نظر 00:47:10 00:39:00 00:48:13 02:14:23
  أرى، أسمع، أتكلم 00:18:46 00:09:57 00:07:45 00:36:28
  ةأصداء الجهة الشرقي 00:01:07 - 00:01:09 00:02:16
  ورقة 00:00:57 -  -  00:00:57
  نشرة الثامنة 00:30:41 00:09:32 00:18:11 00:58:24
  نشرة الواحدة 00:20:07 00:13:41 00:12:34 00:46:22
  نشرة الرابعة - 00:01:27 00:04:41 00:06:08
  نشرة الحادية عشرة ليال 00:00:06 00:01:19 00:01:33 00:02:58
 مجموع اإلذاعة الوطنية 08:28:11 05:44:26 07:07:16 21:19:53
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  راديو أصوات

  ساعة لسابع شتنبر 08:14:43 01:01:18 -  09:16:01
  الطريق لسابع شتنبر  03:56:30 -  03:56:30
  ضيف لسابع شتنبر - -  02:58:14 02:58:14
  نشرة التاسعة 00:06:11 00:02:15 -  00:08:26
  نشرة الثامنة و النصف 00:03:30 00:00:34 00:00:19 00:04:23
  نشرة الواحدة زواال - 00:02:27 00:01:22 00:03:49
  نشرة السابعة 00:02:50 - 00:00:22 00:02:50
  نشرة السابعة مساء - 00:02:34 -  00:02:34
  نشرة السابعة و النصف 00:01:49 00:00:10 -  00:01:59
  نشرة الثانية عشرة - -  00:01:56 00:01:56
  نشرة الثامنة مساء - 00:01:00 00:00:44 00:01:44
  نشرة الثامنة  00:01:02 00:00:35 -  00:01:37
  نشرة الثانية زواال - -  00:00:22 00:00:22
  نشرة السادسة زواال - -  00:01:17 00:01:17
 تمجموع راديو أصوا 08:30:05 05:07:23 03:04:36 16:42:04

  إم ف م أطلس
  مع الحدث 03:25:40 01:23:20 02:54:16 07:43:16
  انتظارات انتخابية 01:33:25 00:59:48 02:09:38 04:42:51
  نشرة الثامنة ليال 00:22:41 00:11:16 00:13:41 00:47:38
  نشرة الثانية عشرة ليال 00:21:13 00:11:16 00:13:42 00:46:11
  نشرة الثانية عشرة زواال 00:05:45 -  00:01:01 00:06:46
  نشرة الرابعة إال ربعا - -  00:02:25 00:02:25
 مجموع إم ف م أطلس 05:48:44 02:45:40 05:34:43 14:09:07

  ديو آازا إف إمرا
  مع الحدث  03:24:47 01:23:20 02:54:15 07:42:22
  خابية انتظارات انت 01:48:36 01:06:08 00:50:04 03:44:48
  نشرة الثامنة 00:23:40 00:13:20 00:13:41 00:50:41
  نشرة الثانية عشرة ليال 00:21:43 00:05:29 00:13:42 00:40:54
  نشرة الثانية عشرة  00:05:44 -  -  00:05:44
 مجموع راديو آازا إف إم 06:04:30 02:48:17 04:11:42 13:04:29

  إم ف م سوس
  مع الحدث 03:24:30 01:23:20 02:54:15 07:42:05
  انتظارات انتخابية 01:48:36 -  -  01:48:36
  نشرة الثامنة مساءا 00:21:45 00:11:16 00:13:41 00:46:42
  نشرة الثانية عشرة ليال 00:18:41 00:11:16 00:13:42 00:43:39
  نشرة الثانية عشرة زواال 00:05:44 -  00:01:01 00:06:45
 مجموع إم ف م سوس 05:59:16 01:45:52 03:22:39 11:07:47
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  إم ف م سايس

  مع الحدث 03:28:41 01:23:20 03:44:48 08:36:49
  نشرة الثامنة ليال 00:20:24 00:11:17 00:13:41 00:45:22
  نشرة الثانية عشرة ليال 00:20:23 00:11:15 00:13:41 00:45:19
  نشرة الثانية عشرة زواال 00:05:31 -  00:01:01 00:06:32
  نشرة الرابعة زإال ربعا 00:03:21 -  -  00:03:21
 مجموع إم ف م سايس 04:18:20 01:45:52 04:13:11 10:17:23

  اإلذاعة األمازيغية
  )األطلس(مجلة البرلمان  00:39:03 00:22:32 00:32:04 01:33:39
  )سوس( البرلمان ةلمج 00:50:00 00:30:12 00:07:17 01:27:29
  )الريف(مجلة البرلمان  00:45:37 00:25:53 00:06:01 01:17:31
  قضايا الساعة 00:18:21 00:15:11 00:04:02 00:37:34
  نشرة العاشرة ليال 00:51:46 00:25:56 00:17:21 01:35:03
  ورقة إخبارية 00:20:21 00:16:55 00:16:56 00:54:12
  ورقة األخبار 00:13:15 00:04:13 00:32:45 00:50:13
  نشرة السادسة مساء 00:20:01 00:12:37 00:16:38 00:49:16
  نشرة الثانية عشرة 00:09:05 00:05:55 00:12:24 00:27:24
  نشرة الثامنة و النصف 00:01:12 00:01:37 -  00:02:49
 مجموع اإلذاعة األمازيغية 04:28:41 02:41:01 02:25:28 09:35:10

  راديو أطالنتيك
  معنا هذا المساء 01:10:17 -  -  01:10:17
  ضيف اليوم 00:20:20 00:30:31 -  00:50:51
  في قلب الحدث 00:12:38 -  -  00:12:38
   شتنبر7نشرة الثامنة و الربع  00:14:55 00:13:16 00:35:03 01:03:14
   شتنبر7عة و الربع شرة السابن 00:14:55 00:13:17 00:32:01 01:00:13
   شتنبر7نشرة التاسعة إال ربعا  00:10:47 00:13:50 00:35:35 01:00:12
   شتنبر7نشرة السابعة و الربع  00:07:44 00:10:18 00:26:11 00:44:13
  نشرة الرابعة مساء 00:17:15 00:00:58 00:01:25 00:19:38
   النصفنشرة السابعة و 00:17:22 00:01:25 -  00:18:47
  نشرة الثامنة 00:13:05 00:01:38 00:02:21 00:17:04
  نشرة السابعة مساء 00:14:55 00:01:50 00:00:16 00:17:01
  نشرة السادسة و النصف 00:12:16 00:01:23 -  00:13:39
  نشرة الثانية عشر و النصف 00:05:30 - 00:01:38 00:07:08
  ثامنة و النصفنشرة ال 00:05:27 -  -  00:05:27
  نشرة الثانية عشر 00:04:12 -  00:01:16 00:04:12
  نشرة السابعة 00:00:50 -  -  00:00:50
 مجموع راديو أطالنتيك 04:02:28 01:28:26 02:15:46 07:46:40

  قناة العيون الجهوية
  فسحة نقاش 01:28:34 00:45:31 00:42:01 02:56:06
  مــع النــاس 00:48:10 01:06:22 02:00:36 03:55:08
  نشرة العاشرة و النصف لبال 00:01:15 - 00:02:51 00:01:15
مجموع قناة العيون الجهوية 02:17:59 01:51:53 02:45:28 06:55:20
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  راديو شدى إف إم

  ساعة الحقيقة 02:35:30 01:00:27 01:16:10 04:52:07
 مجموع راديو شدى إف إم 02:35:30 01:00:27 01:16:10 04:52:07

  إذاعة الرباط الدولية
  ملتقى 00:30:31 00:21:19 00:16:40 01:08:30
  لو ماروك اون مارش 00:01:55 -  -  00:01:55
  نشرة الثامنة مساء 00:27:21 00:11:24 00:19:25 00:58:10
  نشرة الواحدة - 00:01:33 -  00:01:33
  نشرة الرابعة 00:00:39 00:00:07 -  00:00:46
 مجموع إذاعة الرباط الدولية 01:00:26 00:34:23 00:36:05 02:10:54
 المجموع العام 95:55:22 41:57:21 52:42:55 190:35:38
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  عدد التدخالت حسب مجموعات األحزاب وحسب البرامج في اإلذاعات والتلفزات
 

 نوعية الربامج نشرات األخبار جمالت إخبارية برامج أخرى اجملموع
 اجملموعات اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة
 األوىل الثانية الثالثة األوىل الثانية الثالثة األوىل الثانية الثالثة

 اجملموعة
 الثالثة

 اجملموعة
 الثانية

 اجملموعة
 املتعهد األوىل

 األوىل 02:00:18 01:18:55 01:30:26 21:17:15 04:27:54 07:39:30 - - 00:05:48 23:17:33 05:46:49 09:15:44
 اإلذاعة الوطنية 00:50:54 00:25:59 00:36:59 07:35:13 05:18:27 06:29:08 00:02:04 - 00:01:09 08:28:11 05:44:26 07:07:16
 القناة الثانية 01:30:24 00:33:04 00:36:02 17:16:39 08:03:48 05:58:05 00:16:36 - - 19:03:39 08:36:52 06:34:07
 قناة العيون اجلهوية 00:01:15 - 00:02:51 02:16:44 01:51:53 02:42:37 - - - 02:17:59 01:51:53 02:45:28
 ط الدوليةإذاعة الربا 00:28:00 00:13:04 00:19:25 00:32:26 00:21:19 00:16:40 - - - 01:00:26 00:34:23 00:36:05
 اإلذاعة األمازيغية 01:22:04 00:46:05 00:46:23 03:06:37 01:54:56 01:39:05 - - - 04:28:41 02:41:01 02:25:28
 راديو أطالنتيك 02:19:13 00:57:55 02:15:46 01:43:15 00:30:31 - - - - 04:02:28 01:28:26 02:15:46
 راديو كازا إف إم 00:51:07 00:18:49 00:27:23 05:13:23 02:29:28 03:44:19 - - - 06:04:30 02:48:17 04:11:42
 راديو أصوات 00:15:22 00:09:35 00:06:22 08:14:43 04:57:48 02:58:14 - - - 08:30:05 05:07:23 03:04:36
  سايسإم ف م 00:49:39 00:22:32 00:28:23 03:28:41 01:23:20 03:44:48 - - - 04:18:20 01:45:52 04:13:11
 إم ف م سوس 00:46:10 00:22:32 00:28:24 05:13:06 01:23:20 02:54:15 - - - 05:59:16 01:45:52 03:22:39
 إم ف م أطلس 00:49:39 00:22:32 00:30:49 04:59:05 02:23:08 05:03:54 - - - 05:48:44 02:45:40 05:34:43
 راديو شدى إف إم - - - 02:35:30 01:00:27 01:16:10 - - - 02:35:30 01:00:27 01:16:10
 اجملموع 12:04:05 05:51:02 08:09:13 11:32:37 12:06:19 20:26:45 00:18:40 00:00:00 00:06:57 23:55:22 17:57:21 04:42:55
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  عدد التدخالت حسب مجموعات األحزاب وحسب البرامج في اإلذاعات والتلفزات
  

  
 نوعية الربامج نشرات األخبار جمالت إخبارية برامج أخرى اجملموع

 اجملموعات اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة اجملموعة
 األوىل الثانية الثالثة األوىل الثانية الثالثة األوىل الثانية الثالثة

 اجملموعة
 الثالثة

 اجملموعة
 الثانية

 اجملموعة
 املتعهد األوىل

 األوىل 41,53 27,25 31,22 63,71 13,36 22,92 0 0 100 60,76 15,08 24,16
 اإلذاعة الوطنية 44,7 22,82 32,48 39,15 27,39 33,47 64,25 0 35,75 39,71 26,91 33,38
 القناة الثانية 56,68 20,73 22,59 55,18 25,75 19,06 100 0 0 55,66 25,16 19,18
 قناة العيون اجلهوية 30,49 0 69,51 33,25 27,21 39,54 0 0 0 33,22 26,94 39,84
 إذاعة الرباط الدولية 46,29 21,6 32,1 46,06 30,27 23,67 0 0 0 46,17 26,27 27,57
 اإلذاعة األمازيغية 47,02 26,4 26,58 46,58 28,69 24,73 0 0 0 46,71 27,99 25,29
 راديو أطالنتيك 41,82 17,4 40,78 77,19 22,81 0 0 0 0 51,96 18,95 29,09
 راديو كازا إف إم 52,53 19,34 28,14 45,61 21,75 32,64 0 0 0 46,46 21,45 32,08
 راديو أصوات 49,07 30,6 20,33 50,96 30,68 18,36 0 0 0 50,9 30,67 18,42
 إم ف م سايس 49,37 22,41 28,22 40,38 16,12 43,5 0 0 0 41,84 17,15 41,01
 إم ف م سوس 47,55 23,21 29,25 54,86 14,6 30,53 0 0 0 53,8 15,85 30,35
 إم ف م أطلس 48,2 21,88 29,92 40,09 19,18 40,73 0 0 0 41,07 19,51 39,42
 راديو شدى إف إم 0 0 0 53,23 20,69 26,07 0 0 0 53,23 20,69 26,07
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    قناة الثانيةال  اإلذاعة الوطنية  األوىل

  
  

  التلفزات واإلذاعات
   العمومية

ة   الث المجموعة الث
24,16%

ة   اني المجموعة الث
15,08%

ى المجموعة األول
60,76%

ة   الث المجموعة الث
33,38%

ة   اني المجموعة الث
26,91%

ى المجموعة األول
39,71%

ة   الث المجموعة الث
19,18%

ة   اني المجموعة الث
25,16%

المجموعة األول
55,66%

  راديو كازا إف إم  اإلذاعة األمازيغية  إذاعة الرباط الدولية  قناة العيون اجلهوية

ة   الث المجموعة الث
39,84%

ة   اني المجموعة الث
26,94%

ى   المجموعة األول
33,22%

ة   الث المجموعة الث
27,57%

ة   اني المجموعة الث
26,27%

المجموعة األول
46,17%

ة   الث المجموعة الث
25,29%

ة   اني المجموعة الث
27,99%

المجموعة األول
46,71%

ة   الث المجموعة الث
32,08%

ة   اني المجموعة الث
21,45%

المجموعة األول
46,46%
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    إم ف م سايس  راديو أصوات

  
  

  اإلذاعات اخلاصة

ة   الث المجموعة الث
18,42%

ة   اني المجموعة الث
30,67%

المجموعة األو
50,91%

ة   الث المجموعة الث
41,01%

ة   اني المجموعة الث
17,15%

المجموعة األول
41,84%

 راديو أطالنتيك راديو شدى إف إم إم ف م أطلس  إم ف م سوس

ة   الث المجموعة الث
30,35%

ة   اني المجموعة الث
15,85%

المجموعة األول
53,80%

ة   الث المجموعة الث
39,42%

ة   اني المجموعة الث
19,51%

المجموعة األول
41,07%

ة   الث المجموعة الث
26,07%

ة   اني المجموعة الث
20,69%

المجموعة األو
53,24%

ة   الث المجموعة الث
29,09%

ة   اني المجموعة الث
18,95%

المجموعة األول
51,96%
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 عات الحزبية والتلفزات واإلذاعاتعدد المتدخلين حسب المجمو
  
  

 المجموعة الثالثة المجموع
 المجموعة األولى المجموعة الثانية 

 المتعهد 

  األولى 129 72 94 295
 

  اإلذاعة الوطنية 116 70 78 264
 

  اإلذاعة األمازيغية 51 51 69 171
 

  القناة الثانية 85 34 43 162
 

  إم ف م أطلس 41 17 35 93
 

  راديو آازا إف إم 42 16 26 84
 

  راديو أطالنتيك 36 16 29 81
 

  إم ف م سوس 40 12 24 76
 

  إم ف م سايس 34 12 24 70
 

  إذاعة الرباط الدولية 22 18 24 64
 

  راديو أصوات 18 16 16 50
 

  قناة العيون الجهوية 9 6 12 27
 

  راديو شدى إف إم 7 4 5 16
 

  
  

21 



 

 حزابترتيب تدخالت األ
  

النسبة المئوية الترتيب الحزب المدة الزمنية
  1 حزب اإلحتاد االشتراكي للقوات الشعبية : 1اجملموعة   15:51:25 % 8.32

  2  حزب التقدم و االشتراكية : 1اجملموعة   12:46:53 % 6.71

  3  حزب االستقالل : 1اجملموعة   12:28:13 % 6.54

  4  حزب احلركة الشعبية : 1اجملموعة   11:51:30 % 6.22

  5  حزب العدالة و التنمية : 1اجملموعة   11:35:53 % 6.09

  6  اإلحتاد الدستوري : 1اجملموعة   11:02:22 % 5.79

  7  احلزب الوطين الدميقراطي : 1اجملموعة   10:17:54 % 5.4

  8  حزب التجمع الوطين لألحرار : 1اجملموعة   10:01:12 % 5.26

  9  احلزب االشتراكي املوحد : 2اجملموعة   07:54:07 % 4.15

  10  حزب رابطة احلريات : 3اجملموعة   05:54:50 % 3.1

  11  حزب البيئة و التنمية : 2اجملموعة   05:37:52 % 2.95

  12  حزب الشورى و االستقالل : 2اجملموعة   05:24:04 % 2.83

  13  احلزب االشتراكي : 2اجملموعة   05:15:08 % 2.76

  14  حزب جبهة القوى الدميقراطية : 2اجملموعة   05:14:29 % 2.75

  15  حزب البديل احلضاري : 3اجملموعة   04:51:57 % 2.55

  16  حزب اإلنصاف و التجديد : 3اجملموعة   04:38:44 % 2.44

  17  تماعيةحزب احلركة الدميقراطية االج : 2اجملموعة   04:35:09 % 2.41

  18  احلزب العمايل : 3اجملموعة   04:29:31 % 2.36

  19  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية : 3اجملموعة   04:15:05 % 2.23

  20  حزب العهد : 2اجملموعة   04:14:45 % 2.23

  21  احلزب املغريب الليربايل : 3اجملموعة   04:05:04 % 2.14

  22  حزب املؤمتر الوطين االحتادي : 2موعة اجمل  03:41:47 % 1.94

  23  حزب النهضة و الفضيلة : 3اجملموعة   03:32:04 % 1.85

  24  حزب الوسط االجتماعي : 3اجملموعة   03:20:09 % 1.75

  25  حزب اإلصالح و التنمية : 3اجملموعة   03:10:37 % 1.67

  26  حزب األمل : 3اجملموعة   03:09:09 % 1.65

  27  حزب العمل : 3اجملموعة   03:05:46 % 1.62

  28  حزب القوات املواطنة : 3اجملموعة   02:55:21 % 1.53

  29  حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي : 3اجملموعة   01:49:36 % 0.96

  30  حزب النهضة : 3اجملموعة   01:30:12 % 0.79

  31  ب اجملتمع الدميقراطيحز : 3اجملموعة   01:12:41 % 0.64

  32  حزب املبادرات املواطنة للتنمية : 3اجملموعة   00:39:28 % 0.35

  33  حزب احلرية و العدالة االجتماعية : 3اجملموعة   00:02:41 % 0.02

اجملموع  190:35:38 % 100.0
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  ترتيب تدخالت األحزاب حسب المجموعات
  :  1اجملموعة 

الترتيب الحزب المدة الزمنية النسبة المئوية
 1  حزب اإلحتاد االشتراكي للقوات الشعبية 15:51:25 16,53%

 2  حزب التقدم و االشتراكية 12:46:53 13,32%

 3  حزب االستقالل 12:28:13 13,00%

 4  حزب احلركة الشعبية 11:51:30 12,36%

 5  حزب العدالة و التنمية 11:35:53 12,09%

 6  اإلحتاد الدستوري 11:02:22 11,51%

 7  احلزب الوطين الدميقراطي 10:17:54 10,74%

 8  حزب التجمع الوطين لألحرار 10:01:12 10,45%

اجملموع  95:55:22 100%

: 2اجملموعة   
 1  احلزب االشتراكي املوحد 07:54:07 18,83%

 2  حزب البيئة و التنمية 05:37:52 13,42%

 3  ب الشورى و االستقاللحز 05:24:04 12,87%

 4  احلزب االشتراكي 05:15:08 12,52%

 5  حزب جبهة القوى الدميقراطية 05:14:29 12,49%

 6  حزب احلركة الدميقراطية االجتماعية 04:35:09 10,93%

 7  حزب العهد 04:14:45 10,12%

 8  حزب املؤمتر الوطين االحتادي 03:41:47 8,81%

موع اجمل 41:57:21 100%

: 3اجملموعة   
 1  حزب رابطة احلريات 05:54:50 11,22%

 2  حزب البديل احلضاري 04:51:57 9,23%

 3  حزب اإلنصاف و التجديد 04:38:44 8,81%

 4  احلزب العمايل 04:29:31 8,52%

 5  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية 04:15:05 8,06%

 6  ايلاحلزب املغريب الليرب 04:05:04 7,75%

 7  حزب النهضة و الفضيلة 03:32:04 6,70%

 8  حزب الوسط االجتماعي 03:20:09 6,33%

 9  حزب اإلصالح و التنمية 03:10:37 6,03%

 10  حزب األمل 03:09:09 5,98%

 11  حزب العمل 03:05:46 5,87%

 12  حزب القوات املواطنة 02:55:21 5,54%

 13  لدميقراطي االشتراكيحزب الطليعة ا 01:49:36 3,47%

 14  حزب النهضة 01:30:12 2,85%

 15  حزب اجملتمع الدميقراطي 01:12:41 2,30%

 16  حزب املبادرات املواطنة للتنمية 00:39:28 1,25%

 17  حزب احلرية و العدالة االجتماعية 00:02:41 0,08%

اجملموع  52:42:55 100%
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  فترة الحملة االنتخابية

 

 لحملة االنتخابية في اإلعالم العموميا –1

 تم 2007 يونيو 15 الصادر في 1140.07بمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 

وحدد هذا المرسوم . 2007 شتنبر 6 غشت إلى منتصف ليلة 25تنظيم الحملة االنتخابية من 

مباشر، ضيف برامج التعبير ال: نوعية البرامج التي تندرج في الحملة الرسمية، وهي ثالثة

عين التلفزات كما . نتخابية لألحزاب السياسيةالنشرة، والربورتاجات التي تغطي التجمعات اال

، )2M(واإلذاعات التي هي مطالبة ببث هذه البرامج، وهي حصرا القناة األولى، والقناة الثانية 

  . واإلذاعة الوطنية، واإلذاعة األمازيغية

ترك مدد معلومة للبث وتناول الكلمة لألحزاب وقد خصص هذا القرار الوزاري المش

)  أحزاب8مجموعها (السياسية التي تنتمي للمجموعة األولى وتتوفر على فريق برلماني 

، والمجموعة الثالثة غير الممثلة )أحزاب8(والمجموعة الثانية التي ال تتوفر على فريق برلماني 

 دقائق على أساس 9ى في التعبير المباشر وهكذا منح المجموعة األول). ا حزب17(في البرلمان 

ثالث حصص في كل من اإلذاعة الوطنية والقناتين التلفزيونيتين األولى والثانية، والمجموعة 

 دقائق يتوفر كل حزب منها على ثالث حصص في كل من اإلذاعة الوطنية والقناتين، 7الثانية 

 من اإلذاعة الوطنية والقناتين، باستثناء في كل  دقائق على أساس مرة واحدة5والمجموعة الثالثة 

التي حصلت استثماء  2002 من الدوائر في انتخابات % 50األحزاب التي تمكنت من تغطية 

كما أعطى المرسوم للمجموعتين األولى . على خمس دقائق إضافية في نفس وسائل االتصال

" ضيف النشرة"نية ضمن والثانية حق المرور بنشرات األخبار في القناتين واإلذاعة الوط

انظر المرسوم رقم (وتغطية مهرجان انتخابي مرة واحدة لكل األحزاب . يستغرق ثالث دقائق

 وقد أجريت قرعة لتحديد ترتيب مرور األحزاب السياسية طبقاً ). بالمالحق1140.07.

  .لمقتضيات القرار المذكور

 البصري قامت بمهمة الضبط  الهيئة العليا لالتصال السمعيال بد من التذكير هنا بأن

الموكل إليها بمقتضى القانون من خالل تتبع بعدي لمداخالت األحزاب السياسية المشاركة في 

االنتخابات في القنوات والمحطات المذكورة آنفا، ولمختلف البرامج التي عملت على تغطية 

  .14.07التطبيق المحكم للقرار رقم  على مع الحرصالمستجدات االنتخابية، 

  

  

…….……………………………………………………………………………………………………………… 
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 المعطيات اإلجمالية 
  

 
  ونوعية  حسب اموعاتتدخالت األحزاب السياسيةملدة بث اجلدول اإلمجايل  -1
  ؛على األوىل )ضيف النشرة، تغطية التجمعات، التعبري املباشر(الربامج 
   
 ونوعية  حسب اموعاتتدخالت األحزاب السياسيةدة بث اجلدول اإلمجايل مل -2

  ؛ على القناة الثانية)ضيف النشرة، تغطية التجمعات، التعبري املباشر(الربامج
 
 ونوعية  حسب اموعاتتدخالت األحزاب السياسيةدة بث اجلدول اإلمجايل مل -3

   ؛ يف اإلذاعة الوطنية)ضيف النشرة، تغطية التجمعات، التعبري املباشر(الربامج
  
 ونوعية  حسب اموعاتلسياسيةتدخالت األحزاب ادة بث اجلدول اإلمجايل مل -4

   ؛ يف اإلذاعة األمازيغية)ضيف النشرة، تغطية التجمعات، التعبري املباشر(الربامج
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  :قناة األولى ال

 األولىالمجموعة  المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة
 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:30:26  00:19:34  00:24:19  00:15:13  00:03:06  00:01:20  00:03:01  00:03:01  االستقاللحزب 

  00:32:31  00:29:36  00:26:60  00:25:55  00:03:10  00:01:20  00:02:21  00:02:21  حزب العدالة و التنمية

  00:30:48  00:10:13  00:24:58  00:05:17  00:02:52  00:01:58  00:02:58  00:02:58  حزب الحرآة الشعبية

  00:30:34  00:25:56  00:24:31  00:21:16  00:03:10  00:01:47  00:02:53  00:02:53  الشتراآيةاحزب التقدم و 

  00:31:38  00:24:11  00:25:40  00:19:29  00:03:02  00:01:46  00:02:56  00:02:56  حزب التجمع الوطني لألحرار

  00:33:15  00:30:07  00:27:01  00:25:30  00:03:13  00:01:36  00:03:01  00:03:01  الحزب الوطني الديمقراطي

  00:30:02  00:10:43  00:23:55  00:06:13  00:03:06  00:01:29  00:03:01  00:03:01  اإلتحاد الدستوري

  00:41:05  00:26:14  00:34:54  00:21:45  00:03:18  00:01:36  00:02:53  00:02:53   للقوات الشعبيةاالشتراآيحزب اإلتحاد 

 
 المجموعة الثانية المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة

 مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:26:26  00:22:38  00:20:52  00:19:20  00:02:39  00:00:23  00:02:55  00:02:55  حزب العهد

  00:25:46  00:21:00  00:20:22  00:17:22  00:02:39  00:00:53  00:02:45  00:02:45  حزب البيئة و التنمية

  00:26:21  00:24:14  00:20:52  00:19:34  00:02:39  00:01:50  00:02:50  00:02:50  االستقاللحزب الشورى و 

  00:26:09  00:15:47  00:20:19  00:11:26  00:02:50  00:01:21  00:03:00  00:03:00  االتحاديي حزب المؤتمر الوطن

  00:25:52  00:21:01  00:20:16  00:16:54  00:02:50  00:01:21  00:02:46  00:02:46  حزب جبهة القوى الديمقراطية

  00:26:34  00:24:33  00:20:49  00:19:55  00:02:45  00:01:38  00:03:00  00:03:00  حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية

  00:25:57  00:23:36  00:20:37  00:19:05  00:02:45  00:01:56  00:02:35  00:02:35  االشتراآيالحزب 

  00:26:17  00:22:40  00:20:48  00:18:39  00:02:30  00:01:02  00:02:59  00:02:59   الموحداالشتراآيالحزب 
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  ) :تتمة(القناة األولى 

 اموع  برنامج تعبري مباشر انتخايب تغطية جتمع ضيف النشرة
 الثالثةالمجموعة 

 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:06:57  00:05:13  00:04:48  00:04:18  00:02:09  00:00:55  -  -  حزب األمل

  00:07:11  00:05:42  00:05:01  00:04:31  00:02:10  00:01:11  -  -  حزب البديل احلضاري

  00:07:16  00:05:04  00:05:02  00:04:39  00:02:14  00:00:25  -  -  حزب رابطة احلريات

  00:07:14  00:05:30  00:04:55  00:04:27  00:02:19  00:01:03  -  -  حزب العمل

  00:07:03  00:05:37  00:04:54  00:04:26  00:02:09  00:01:11  -  -  حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي

  00:07:14  00:05:51  00:05:01  00:04:43  00:02:13  00:01:08  -  -  حزب احلرية و العدالة اإلجتماعية

  00:12:05  00:10:00  00:09:51  00:09:17  00:02:14  00:00:43  -  -  حزب اإلصالح و التنمية

  00:07:09  00:05:34  00:04:55  00:04:24  00:02:14  00:01:10  -  -  حزب النهضة و الفضيلة

  00:04:59  00:04:27  00:04:59  00:04:27  -  -  -  -  حزب اتمع الدميقراطي

  00:12:05  00:10:52  00:09:50  00:09:46  00:02:15  00:01:06  -  -  حزب الوسط االجتماعي

  00:11:56  00:10:03  00:09:52  00:08:53  00:02:04  00:01:10  -  -  حزب اإلنصاف و التجديد

  00:05:00  00:04:38  00:05:00  00:04:38  -  -  -  -  حزب النهضة

  00:07:02  00:05:41  00:04:59  00:04:38  00:02:03  00:01:03  -  -  حزب القوات املواطنة

  -  -  -  -  -  -  -  -  حزب املبادرات املواطنة للتنمية

  00:06:45  00:04:49  00:04:54  00:04:23  00:01:51  00:00:26  -  -  احلزب املغريب الليربايل

  00:07:09  00:06:02  00:05:00  00:04:45  00:02:09  00:01:17  -  -  احلزب العمايل

  00:05:02  00:04:30  00:05:02  00:04:30  -  -  -  -  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية
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  :القناة الثانية 

 األولىالمجموعة  المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة
 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة ة البثمد مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:30:23  00:19:22  00:24:19  00:15:13  00:03:14  00:01:19  00:02:50  00:02:50  حزب االستقالل

  00:33:57  00:30:31  00:26:50  00:25:14  00:03:08  00:01:18  00:03:59  00:03:59  حزب العدالة و التنمية

  00:31:14  00:15:07  00:25:06  00:10:48  00:03:18  00:01:29  00:02:50  00:02:50  حزب احلركة الشعبية

  00:30:17  00:25:22  00:24:16  00:20:54  00:03:05  00:01:32  00:02:56  00:02:56  حزب التقدم و االشتراكية

  00:33:40  00:23:16  00:26:56  00:18:33  00:03:16  00:01:15  00:03:28  00:03:28  حزب التجمع الوطين لألحرار

  00:33:25  00:30:24  00:27:05  00:25:37  00:03:13  00:01:40  00:03:07  00:03:07  احلزب الوطين الدميقراطي

  00:26:21  00:09:23  00:21:48  00:05:49  00:03:09  00:02:10  00:01:24  00:01:24  اإلحتاد الدستوري

  00:32:22  00:19:55  00:26:29  00:15:47  00:03:12  00:01:27  00:02:41  00:02:41  حزب اإلحتاد االشتراكي للقوات الشعبية

 
 المجموعة الثانية المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة

 مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة البثمدة مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:26:37  00:22:03  00:20:56  00:18:11  00:02:40  00:00:51  00:03:01  00:03:01  حزب العهد

  00:22:01  00:17:52  00:19:55  00:15:46  -  -  00:02:06  00:02:06  حزب البيئة و التنمية

  00:25:24  00:21:52  00:20:31  00:18:17  00:02:33  00:01:15  00:02:20  00:02:20  تقاللحزب الشورى و االس

  00:25:46  00:07:51  00:19:58  00:03:28  00:02:40  00:01:15  00:03:08  00:03:08  حزب املؤمتر الوطين االحتادي

  00:26:31  00:23:36  00:20:20  00:18:39  00:02:37  00:01:23  00:03:34  00:03:34  حزب جبهة القوى الدميقراطية

  00:25:44  00:22:33  00:20:07  00:18:21  00:02:36  00:01:11  00:03:01  00:03:01  حزب احلركة الدميقراطية اإلجتماعية

  00:26:45  00:23:47  00:20:49  00:19:02  00:02:38  00:01:27  00:03:18  00:03:18  احلزب االشتراكي

  00:26:44  00:15:09  00:20:56  00:10:41  00:02:21  00:01:01  00:03:27  00:03:27  احلزب االشتراكي املوحد

  

28 



  ) :تتمة(القناة الثانية  

 اموع  برنامج تعبري مباشر انتخايب تغطية جتمع ضيف النشرة
 الثالثةالمجموعة 

 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث كلمةمدة تناول ال مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:07:13  00:05:10  00:04:59  00:04:23  00:02:14  00:00:47  -  -  حزب األمل

  00:07:19  00:05:23  00:05:02  00:04:31  00:02:17  00:00:52  -  -  حزب البديل احلضاري

  00:07:08  00:05:16  00:05:00  00:04:24  00:02:08  00:00:52  -  -  حزب رابطة احلريات

  00:07:06  00:05:10  00:05:01  00:04:00  00:02:05  00:01:10  -  -  حزب العمل

  00:07:04  00:05:17  00:04:58  00:04:25  00:02:06  00:00:52  -  -  حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي

  00:06:45  00:04:55  00:04:36  00:03:55  00:02:09  00:01:00  -  -  عدالة االجتماعيةحزب احلرية و ال

  00:12:13  00:10:47  00:10:02  00:09:30  00:02:11  00:01:17  -  -  حزب اإلصالح و التنمية

  00:07:13  00:04:52  00:05:03  00:04:04  00:02:10  00:00:48  -  -  حزب النهضة و الفضيلة

  00:07:08  00:05:19  00:05:02  00:04:12  00:02:06  00:01:07  -  -  حزب اتمع الدميقراطي

  00:11:46  00:10:10  00:09:39  00:09:15  00:02:07  00:00:55  -  -  حزب الوسط االجتماعي

  00:12:10  00:09:04  00:09:58  00:08:05  00:02:12  00:00:59  -  -  حزب اإلنصاف و التجديد

  00:05:00  00:04:23  00:05:00  00:04:23  -  -  -  -  حزب النهضة

  00:07:12  00:05:46  00:05:02  00:04:38  00:02:10  00:01:08  -  -  حزب القوات املواطنة

  -  -  -  -  -  -  -  -  حزب املبادرات املواطنة للتنمية

  00:07:16  00:05:59  00:05:00  00:04:54  00:02:16  00:01:05  -  -  احلزب املغريب الليربايل

  00:07:09  00:05:28  00:04:59  00:04:43  00:02:10  00:00:45  -  -  احلزب العمايل

  00:07:06  00:04:58  00:04:59  00:03:57  00:02:07  00:01:01  -  -  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية

  

29 



  :اعة الوطنية اإلذ

 األولىالمجموعة  المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة
 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:32:53  00:18:01  00:26:47  00:13:40  00:03:03  00:01:18  00:03:03  00:03:03  حزب االستقالل

  00:30:25  00:28:45  00:24:09  00:23:26  00:03:15  00:02:18  00:03:01  00:03:01  حزب العدالة و التنمية

  00:31:22  00:12:35  00:25:16  00:08:27  00:02:59  00:01:01  00:03:07  00:03:07  حزب احلركة الشعبية

  00:29:57  00:14:18  00:24:14  00:09:47  00:02:28  00:01:16  00:03:15  00:03:15  شتراكيةحزب التقدم و اال

  00:26:13  00:25:40  00:23:10  00:22:37  -  -  00:03:03  00:03:03  حزب التجمع الوطين لألحرار

  00:31:09  00:30:15  00:24:25  00:24:25  00:03:46  00:02:52  00:02:58  00:02:58  احلزب الوطين الدميقراطي

  00:30:17  00:28:58  00:28:58  00:28:58  00:01:19  -  -  -  اإلحتاد الدستوري

  00:32:41  00:25:25  00:26:17  00:20:48  00:03:15  00:01:28  00:03:09  00:03:09  حزب اإلحتاد االشتراكي للقوات الشعبية

 
 المجموعة الثانية المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع شرةضيف الن
 مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:22:52  00:21:50  00:17:33  00:17:33  00:02:18  00:01:16  00:03:01  00:03:01  حزب العهد

  00:23:48  00:22:22  00:18:36  00:18:36  00:02:41  00:01:15  00:02:31  00:02:31  بيئة و التنميةحزب ال

  00:21:03  00:19:57  00:18:04  00:18:04  00:02:59  00:01:53  -  -  حزب الشورى و االستقالل

  00:25:41  00:22:50  00:19:57  00:18:57  00:02:39  00:00:48  00:03:05  00:03:05  حزب املؤمتر الوطين االحتادي

  00:24:49  00:22:13  00:19:17  00:17:57  00:02:36  00:01:20  00:02:56  00:02:56  حزب جبهة القوى الدميقراطية

  00:21:02  00:21:02  00:18:02  00:18:02  -  -  00:03:00  00:03:00  حزب احلركة الدميقراطية االجتماعية

  00:25:28  00:04:53  00:19:46  -  00:02:44  00:01:55  00:02:58  00:02:58  زب االشتراكياحل

  00:24:27  00:20:16  00:18:29  00:15:49  00:02:49  00:01:18  00:03:09  00:03:09  احلزب االشتراكي املوحد
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  ) :تتمة(اإلذاعة الوطنية  

 اموع  برنامج تعبري مباشر انتخايب معتغطية جت ضيف النشرة
 الثالثةالمجموعة 

 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:04:56  00:04:56  00:04:56  00:04:56  -  -  -  -  حزب األمل

  00:07:11  00:06:31  00:05:01  00:05:01  00:02:10  00:01:30  -  -  حزب البديل احلضاري

  00:06:26  00:05:25  00:04:23  00:04:23  00:02:03  00:01:02  -  -  حزب رابطة احلريات

  00:04:59  00:04:59  00:04:59  00:04:59  -  -  -  -  حزب العمل

  00:07:13  00:05:32  00:04:53  00:04:25  00:02:20  00:01:07  -  -  حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي

  00:06:50  00:05:59  00:04:38  00:04:38  00:02:12  00:01:21  -  -  حزب احلرية و العدالة االجتماعية

  00:10:28  00:10:28  00:10:28  00:10:28  -  -  -  -  حزب اإلصالح و التنمية

  00:07:08  00:05:47  00:05:16  00:04:59  00:01:52  00:00:48  -  -  حزب النهضة و الفضيلة

  -  -  -  -  -  -  -  -  حزب اتمع الدميقراطي

  00:07:46  00:07:46  00:07:46  00:07:46  -  -  -  -  حزب الوسط االجتماعي

  00:11:15  00:10:11  00:09:02  00:09:02  00:02:13  00:01:09  -  -  حزب اإلنصاف و التجديد

  00:03:46  00:03:46  00:03:46  00:03:46  -  -  -  -  حزب النهضة

  00:05:00  00:05:00  00:05:00  00:05:00  -  -  -  -  حزب القوات املواطنة

  -  -  -  -  -  -  -  -  حزب املبادرات املواطنة للتنمية

  00:04:29  00:04:29  00:04:29  00:04:29  -  -  -  -  احلزب املغريب الليربايل

  00:06:27  00:05:44  00:04:33  00:04:33  00:01:54  00:01:11  -  -  احلزب العمايل

  00:04:46  00:04:46  00:04:46  00:04:46  -  -  -  -  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية
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  :اإلذاعة األمازيغية 

 األولىالمجموعة  المجموع  برنامج تعبير مباشر بيانتخا تغطية تجمع ضيف النشرة
 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة

  00:25:24  00:19:57  00:25:24  00:19:57  -  -  -  -  حزب االستقالل

  00:23:48  00:22:50  00:23:48  00:22:50  -  -  -  -  حزب العدالة و التنمية

  00:25:60  00:13:54  00:25:60  00:13:54  -  -  -  -  حزب احلركة الشعبية

  00:26:52  -  00:26:52  -  -  -  -  -  حزب التقدم و اإلشتراكية

  00:23:46  00:22:07  00:23:46  00:22:07  -  -  -  -  حزب التجمع الوطين لألحرار

  00:24:08  00:18:01  00:24:08  00:18:01  -  -  -  -  الدميقراطياحلزب الوطين 

  00:26:57  00:26:57  00:26:57  00:26:57  -  -  -  -  اإلحتاد الدستوري

  00:21:35  00:21:35  00:21:35  00:21:35  -  -  -  -  حزب اإلحتاد االشتراكي للقوات الشعبية

 
 المجموعة الثانية المجموع  برنامج تعبير مباشر انتخابي تغطية تجمع ضيف النشرة

 مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البثمدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:20:16  00:20:16  00:20:16  00:20:16  -  -  -  -  حزب العهد

  00:20:46  00:20:09  00:20:46  00:20:09  -  -  -  -  حزب البيئة و التنمية

  00:26:52  00:26:52  00:26:52  00:26:52  -  -  -  -  حزب الشورى و االستقالل

  00:19:26  00:18:56  00:19:26  00:18:56  -  -  -  -  حزب املؤمتر الوطين االحتادي

  00:17:18  00:11:59  00:17:18  00:11:59  -  -  -  -  حزب جبهة القوى الدميقراطية

  00:20:57  00:20:57  00:20:57  00:20:57  -  -  -  -  حزب احلركة الدميقراطية االجتماعية

  00:16:34  00:16:34  00:16:34  00:16:34  -  -  -  -  احلزب االشتراكي

  00:20:47  00:18:48  00:20:47  00:18:48  -  -  -  -  احلزب االشتراكي املوحد
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   ) :تتمة(اإلذاعة األمازيغية 

 اموع  برنامج تعبري مباشر انتخايب تغطية جتمع ضيف النشرة
 الثالثةالمجموعة 

 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
  00:10:00  00:10:00  00:10:00  00:10:00  -  -  -  -  حزب األمل

  00:14:52  00:14:52  00:14:52  00:14:52  -  -  -  -  حزب البديل احلضاري

  00:11:33  00:11:33  00:11:33  00:11:33  -  -  -  -  حزب رابطة احلريات

  00:14:55  00:14:55  00:14:55  00:14:55  -  -  -  -  حزب العمل

  00:14:44  00:14:36  00:14:44  00:14:36  -  -  -  -  شتراكيحزب الطليعة الدميقراطي اال

  00:07:47  00:07:47  00:07:47  00:07:47  -  -  -  -  حزب احلرية و العدالة االجتماعية

  00:12:13  00:09:39  00:12:13  00:09:39  -  -  -  -  حزب اإلصالح و التنمية

  00:14:45  00:14:45  00:14:45  00:14:45  -  -  -  -  حزب النهضة و الفضيلة

  00:04:59  00:04:59  00:04:59  00:04:59  -  -  -  -  حزب اتمع الدميقراطي

  00:08:00  00:08:00  00:08:00  00:08:00  -  -  -  -  حزب الوسط االجتماعي

  00:14:49  00:14:49  00:14:49  00:14:49  -  -  -  -  حزب اإلنصاف و التجديد

  00:09:56  00:09:56  00:09:56  00:09:56  -  -  -  -  حزب النهضة

  00:14:58  00:14:58  00:14:58  00:14:58  -  -  -  -  حزب القوات املواطنة

  -  -  -  -  -  -  -  -  حزب املبادرات املواطنة للتنمية

  00:14:06  00:14:06  00:14:06  00:14:06  -  -  -  -  احلزب املغريب الليربايل

  00:13:01  00:13:01  00:13:01  00:13:01  -  -  -  -  احلزب العمايل

  00:14:57  00:14:57  00:14:57  00:14:57  -  -  -  -  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية
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   مالحظات

  

مرت الحملة االنتخابية عموما بشكل سلس ومنتظم، في إطار احترام المساطر التنظيمية 

  .سياسيةوالقرعة التي أسفرت عن ترتيب تدخالت األحزاب ال

ترصد أية مخالفة من شأنها المس بالحملة االنتخابية، فإنها مع  كانت الهيئة العليا لم وإذا

  : ذلك سجلت بعض المالحظات، ويتعلق األمر ب

  

 ؛  الوصالت الخاصة بتدخالت األحزاب السياسيةفياستعمال بعض الرموز الوطنية  •

 حيث أن هناك ، لكل حزب على مستوى الحيز الزمني المخصصبعض التفاوتاتوجود  •

  لم تستغل المدة الزمنية الكاملة المخصصة لها؛اأحزاب

 برمجة شريط حزب االتحاد االشتراكي قدم يوم الخميس بشأن في القناة األولى ارتباك حصل •

، حين مررت خالل نشرة األخبار الرئيسية شريطا غير ذلك المفترض 2007 شتنبر 06

أخبارها باللغة نشرة وعرضت الشريط الصحيح خالل تقديمه، لكنها استدركت الموقف 

 وبذلك تكون الوصلة المتعلقة بالحزب قد ُأدرجت مرتين؛. الفرنسية في نفس اليوم

 ؛بلعدم جاهزية بعض األحزانظرا بالخصوص تأخير في برمجة تغطية التجمعات االنتخابية  •

 . باختيارهعدم مشاركة حزب المبادرات المواطنة للتنمية •

  لتغطية السمعية البصرية الموازية للحملة االنتخابيةا -2.2

 تنظيم اإلعالم 14.07استهدف قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  

قسم ، وقد 2007 شتنبر 6 يونيو إلى منتصف ليلة 13 الممتدة من السياسي في الفترة االنتخابية

  :هذه األخيرة إلى ثالث فترات فرعية

  ؛) غشت24 يونيو إلى منتصف ليلة 13من ( االنتخابية ما قبل الحملة •

ينظمها القرار الوزاري )  شتنبر6 غشت ومنتصف ليلة 25ما بين (الحملة االنتخابية  •

 ؛14.07 ويضع شروط إنتاج مواد برامجها االنتخابية قرار 1140المشترك رقم 
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ى ترك هامش أكبر التي ترمي إل)  شتنبر06 غشت إلى 25من (التغطية الموازية للحملة  •

سائل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة، بالموازاة مع برامج ومن الحرية ل

الحملة االنتخابية المنصوص عليها بالنسبة للقناتين التلفزيتين األولى والثانية ولإلذاعتين 

الوطنية واألمازيغية، في اختيار الصيغ التحريرية المالئمة لتنوير المواطنين حول 

المستجدات االنتخابية وإخبارهم عن برامج األحزاب السياسية المتنافسة، قصد توفير إعالم 

 .سياسي حزبي لمشاهديها ومستمعيها ولكن أيضاً تزويدهم بالخبر والتحليل االنتخابي

 25إذا كان القرار الوزاري المشترك قد حصر بث مواد برامج الحملة االنتخابية بين   و

القناتان التلفزيتان األولى (أربعة وسائل سمعية بصرية  في 2007 شتنبر 6غشت ومنتصف ليلة 

 للمجلس األعلى لالتصال السمعي 14.07، فإن القرار رقم )والثانية واإلذاعتان الوطنية واألمازيغية

مواكبة المستجدات لالبصري ترك المجال مفتوحا لكل القنوات واإلذاعات العمومية والخاصة، 

  .لتنظيم نقاشات بين األحزاب المتنافسة في االنتخابات واالنتخابية 

غير أنه لوحظ أن القناتين التلفزيتين والمحطات اإلذاعية العمومية اكتفت عملياً ببث 

تقديم ربورتاجات تتعلق االقتصار على  اختارت ىفاألول. "الرسمية"برامج الحملة االنتخابية 

أما الثانية فقد عملت على بث . ة، وسحب بطائق الناخببمدى اهتمام المواطنين بالعملية االنتخابي

برامج موازية للحملة الرسمية خالل تقديم تغطيات لبعض الدوائر، وربورتاجات موضوعاتية 

الرباط، واحدة في  (بدوائر انتخابيةهكذا غطت حمالت بعض المرشحين . ضمن نشرات أخبارها

دوائر أخرى تم أو ، ب السياسية المعروفةحيث ترشح زعماء األحزا) وأخرى في الدارالبيضاء

 أو مرشحون صحفيون، عاطلون عن العمل، وأئمة مساجد(اختيارها على أساس موضوعاتي 

  ) .الئحة للنساء فقط

رغم الرغبة في خلق حيوية من خالل تقديم مواد إخبارية تساهم في إضفاء ما يكفي من 

ية حمالت بعض المرشحين في بعض الدوائر التنشيط اإلعالمي على الحملة االنتخابية فإن تغط

 ال سيما المادة 14.07طرحت، واقعيا، مشكلة اإلنصاف ومدى احترام مقتضيات القرار رقم 

 بثالثولهذا السبب، بالضبط، توصلت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري . الرابعة منه

  ."القناة الثانيةسورياد " ضدشكايات 

 الموازية للحملة االنتخابية مت ببث الجزء األكبر من البرامجد قا فقاإلذاعات الخاصةأما 

هما الموائد المستديرة التي اعتمدت على الحوار التفاعلي خصوصا إذاعتي الأو: طريقتينعبر 

،  يومية حول االنتخابات التشريعيةخبارأ في نشرات ت؛ والثانية تمثل"شذى إف إم"و" أصوات"

  . وبرامجها السياسيةاألحزابو،  االنتخابيةللمستجدات مخصصة
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  المعطيات اإلجمالية -أ
  

 
 ونوعية  حسب اموعاتاجلدول اإلمجايل ملدة بث تدخالت األحزاب السياسية -1

  يف التلفزات واإلذاعات )نشرات أخبار وجمالت إخبارية(الربامج
   
 ونوعية وعات حسب اماجلدول اإلمجايل للنسب املئوية لتدخالت األحزاب السياسية -2

   يف التلفزات واإلذاعات)نشرات أخبار وجمالت إخبارية(الربامج
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  الجدول اإلجمالي لمدد البث حسب المجموعات ونوعية البرامج
  في التلفزات واإلذاعات) النشرات اإلخبارية، المجالت اإلخبارية(

  
 

 المجموع
  مجالت إخبارية

 
 

 نشرات األخبار
  

 
  

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة
  الثانية

  المجموعة
  األولى
 

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة 
 الثانية

  جموعةالم
  األولى

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة
  الثانية

  المجموعة
  األولى

 

  
 
 
 
 
 

00:19:12  00:11:52  00:22:03  -  -  -  00:19:12  00:11:52  00:22:03  
  القناة الثانية

 

00:09:54  -  00:11:32  -  -  -  00:09:54  -  00:11:32  
  راديو أطالنتيك

 

00:09:14  -  00:18:23  -  -  -  00:09:14  -  00:18:23  
  سات1ميدي 

  

-  00:00:52  00:00:44  -  -  -  -  00:00:52  00:00:44  
 راديو آازا إف إم

  

01:30:47  03:54:09  04:38:07  01:27:56  03:54:09  04:38:07  00:02:51  -  -  
 راديو أصوات

  

-  00:00:52  00:00:44  -  -  -  -  00:00:52  00:00:44  
 إم ف م سايس

  

-  00:00:52  00:00:44  -  -  -  -  00:00:52  00:00:44  
 إم ف م سوس

  

-  00:00:52  00:00:44  -  -  -  -  00:00:52  00:00:44  
  إم ف م أطلس

 

02:07:38  00:45:29  03:29:13  01:44:03  00:35:17  03:05:03  00:23:35  00:10:12  00:24:10  
  راديو شدى إف إم
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  الجدول اإلجمالي للنسب المئوية حسب المجموعات ونوعية البرامج
  في التلفزات واإلذاعات) النشرات اإلخبارية، المجالت اإلخبارية(

  
  

  نشرات األخبار  مجالت إخبارية المجموع
  
 
 
 
 

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة
  الثانية

  المجموعة
  األولى

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة
  الثانية

  المجموعة
  األولى

  المجموعة
  الثالثة

  المجموعة
  الثانية

  المجموعة
  األولى

  
 
 
 
 
 

  القناة الثانية 41,51 22,34 36,15 0 0 0 41,51 22,34 36,15
 

  راديو أطالنتيك 53,81 0 46,19 0 0 0 53,81 0 46,19
 

   سات1ميدي  66,57 0 33,43 0 0 0 66,57 0 33,43
 

  راديو آازا إف إم 45,83 54,17 0 0 0 0 45,83 54,17 0
 

  راديو أصوات 0 0 100 46,34 39,01 14,65 46,12 38,83 15,05
 

  إم ف م سايس 45,83 54,17 0 0 0 0 45,83 54,17 0
 

  إم ف م سوس 45,83 54,17 0 0 0 0 45,83 54,17 0
 

 ف م أطلسإم  45,83 54,17 0 0 0 0 45,83 54,17 0
  

  راديو شدى إف إم 41,7 17,6 40,7 57,05 10,88 32,08 54,72 11,9 33,38
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  سات1ميدي  راديو أطالنتيك القناة الثانية

ة   المجموعة الثالث
36,15%

ة   المجموعة الثاني
22,34%

المجموعة األولى 
41,51%

  

ة   المجموعة الثالث
46,19%

ة   المجموعة الثاني
0,00%

المجموعة األولى 
53,81%

  

ة   المجموعة الثالث
33,43%

ة   المجموعة الثاني
0,00%

المجموعة األولى 
66,57%

  
  إم ف م سايس راديو أصوات راديو آازا إف إم

ة   المجموعة الثالث
0,00%

ة لمجموعة الثاني
54,17%

المجموعة األولى 
45,83%

  

ة   المجموعة الثالث
15,05%

ة   المجموعة الثاني
38,83%

المجموعة األولى 
46,12%

  

ة   المجموعة الثالث
0,00%

ة   لمجموعة الثاني
54,17%

المجموعة األولى 
45,83%

  
  راديو شدى إف إم  إم ف م أطلس  إم ف م سوس

ة   المجموعة الثالث
0,00%

ة المجموعة الثاني
54,17%

المجموعة األولى 
45,83%

  

ة   المجموعة الثالث
0,00%

ة   المجموعة الثاني
54,17%

المجموعة األولى 
45,83%

  

ة   المجموعة الثالث
33,38%

ة   المجموعة الثاني
11,90%

المجموعة األولى 
54,72%
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 المجموع  إخبارية مجالت  األخبار نشرات البرامج نوعية

 مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة األحزاب
النسبة المئوية 

 البث لمدة
 6.37 00:34:31 00:31:15 00:30:02 00:30:02 00:04:29 00:01:13  حزب الحرآة الشعبية

 19.4 01:45:11 01:38:24 01:30:25 01:29:31 00:14:46 00:08:53  االستقاللحزب 

 9.85 00:53:25 00:45:45 00:39:52 00:39:52 00:13:33 00:05:53  حزب العدالة و التنمية

 7.51 00:40:43 00:38:41 00:38:04 00:38:04 00:02:39 00:00:37  الحزب الوطني الديمقراطي

 17.77 01:36:22 01:26:58 01:23:14 01:23:14 00:13:08 00:03:44  االشتراآيةحزب التقدم و 

 10.63 00:57:39 00:54:18 00:50:26 00:50:26 00:07:13 00:03:52  حزب التجمع الوطني لألحرار

 9.26 00:50:13 00:46:32 00:43:22 00:43:22 00:06:51 00:03:10  اإلتحاد الدستوري

 19.21 01:44:10 01:31:47 01:27:45 01:27:45 00:16:25 00:04:02   للقوات الشعبيةاالشتراآيحزب اإلتحاد 

 100.0 09:02:14 08:13:40 07:43:10 07:42:16 01:19:04 00:31:24المجموع

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

حزب الحرآة الشعبية   تقالل    حزب اإلس ة    ة و التنمي حزب العدال الحزب الوطني 
الديمقراطي  

تراآية     حزب التقدم و اإلش حزب التجمع الوطني 
لألحرار  

توري    اإلتحاد الدس تراآي    حزب اإلتحاد اإلش
للقوات الشعبية  

 49.57 %  غرفتي البرلمان حزاب التي تتوفر على فريق برلماني في أحداأل : 1المجموعة 
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 26.96 %  التي ال تتوفر على فريق برلماني لبرلمان لكناألحزاب الممثلة في إحدى غرفتي ا : 2المجموعة 
 

 المجموع  إخبارية مجالت  األخبار نشرات البرامج نوعية
  النسبة المئوية مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة األحزاب

 البث  لمدة

 11.02  00:32:30  00:32:26  00:32:26  00:32:26  00:00:04  -  حزب العهد

 13.15  00:38:47  00:37:07  00:35:24  00:35:24  00:03:23  00:01:43  حزب جبهة القوى الديمقراطية

 1.11  00:03:16  00:01:13  -  -  00:03:16  00:01:13  االجتماعيةحزب الحرآة الديمقراطية 

 13.33  00:39:19  00:36:28  00:36:08  00:36:08  00:03:11  00:00:20  االتحاديحزب المؤتمر الوطني 

 12.52  00:36:55  00:35:20  00:34:36  00:34:36  00:02:19  00:00:44  االستقاللحزب الشورى و 

 15.54  00:45:50  00:45:35  00:44:28  00:44:15  00:01:22  00:01:20  حزب البيئة و التنمية

 20.34  00:59:59  00:58:10  00:55:04  00:55:04  00:04:55  00:03:06  االشتراآيالحزب 

 13.01  00:38:22  00:33:24  00:31:20  00:31:20  00:07:02  00:02:04   الموحداالشتراآيالحزب 

 100.0  04:54:58  04:39:43  04:29:26  04:29:13  00:25:32  00:10:30المجموع

0

5

10

15

20

25

حزب العهد    وى  حزب جبهة الق
ة   الديمقراطي

ة   حزب الحرآة الديمقراطي
ة   اإلجتماعي

حزب المؤتمر الوطني 
ادي   اإلتح

ورى و  حزب الش
تقالل   اإلس

ة   حزب البيئة و التنمي تراآي   الحزب اإلش تراآي الموحد    الحزب اإلش
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 23.47 %   غير الممثلة في البرلماناألحزاب : 3المجموعة 
 

 البرامج نوعية
 

 المجموع  إخبارية مجالت  األخبار نشرات

 األحزاب
 

النسبة المئوية  مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة مدة البث مدة تناول الكلمة
 البث لمدة

 251.    13:0300:  00:00:36 -   - 13:0300:   00:00:36  حزب رابطة احلريات
 171.    01:0300:  00:01:11 -   - 01:0300:   00:01:11  حزب األمل

 950.    26:0200:  00:00:50 -   - 26:0200:   00:00:50  حزب البديل احلضاري
 640.    38:0100:  00:01:00 -   - 38:0100:   00:01:00  حزب القوات املواطنة

 150.    23:0000:  00:00:20 -   - 23:0000:   00:00:20  حزب املبادرات املواطنة للتنمية
 899.    23:2500:  00:24:58 58:2400:   00:24:58 25:0000:   -  حزب النهضة
 8421.    04:5600:  00:54:23 46:5300:   00:53:46 18:0200:   00:00:37  حزب العمل

 931.    58:0400:  00:01:11 -   - 58:0400:   00:01:11  حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي
 8920.    38:5300:  00:42:20 44:3200:   00:32:44 54:2000:   00:09:36  حزب الوسط االجتماعي

 40.    01:0100:  00:00:23 -   - 01:0100:   00:00:23  حزب احلرية و العدالة االجتماعية
 7811.    15:3000:  00:26:10 38:2000:   00:20:12 37:0900:   00:05:58   الليربايلاحلزب املغريب

 381.    33:0300:  00:02:00 -   - 33:0300:   00:02:00  ةحزب اإلصالح و التنمي
 590.    31:0100:  00:01:05 -   - 31:0100:   00:01:05  حزب اإلنصاف و التجديد
 012.    4830:00:  00:29:40 15:2800:   00:28:15 33:0200:   00:01:25  حزب النهضة و الفضيلة
 8312.    56:3200:  00:31:38 38:3100:   00:31:38 18:0100:   -  حزب اتمع الدميقراطي

 611.    08:0400:  00:01:34 -   - 08:0400:   00:01:34  احلزب العمايل
 710.    49:0100:  00:01:12 -   - 49:0100:   00:01:12  حزب اإلحتاد املغريب للدميقراطية

 اموع

 

 

00:28:58   :46:0401 03:11:33   :59:1103 03:40:31  :45:1604   .0100 
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  الشكايات -ب

  
o شكاية حزب البيئة والتنمية :   

 بشكاية من األمين العام لحزب البيئة والتنمية 2007 غشت 28توصلت الهيئة العليا بتاريخ 

 45ضمن نشرة أخبار الثامنة مساء و من بثها،  ب ، يشتكي فيها الحز" القناة الثانيةسورياد"ضد 

لعدة ألحزاب دون  أعطيت خالله الكلمة المحيط - تحقيقا حول دائرة الرباط على القناة الثانية،دقيقة

رته شكاية هذا الحزب إخالالً بمبدإ الولوج المنصف لألحزاب  وهو ما اعتبئة والتنمية،يحزب الب

  .معي البصري العمومية خالل الفترة االنتخابيةالسياسية إلى وسائل االتصال الس

 قـصد  هذا الخرق وراسلت المتعهد   سجلت  ها   الحزب المشتكي إلخباره أن    أجابت الهيئة العليا   

 وسائل االتـصال    " التي تنص على أن     منه 4 ال سيما المادة     14.07دعوته إلى التقيد الكامل بالقرار      

ن في دائرة انتخابية ما، على أن تستفيد الترشيحات         ، عند معالجة ترشيح معي     تسهر السمعي البصري 

األخرى التابعة للدائرة المعنية، أو األشخاص الذين يدعمونها إن اقتضى الحال، من شروط معالجة              

  ."منصفة

  

o شكاية حزب العدالة والتنمية :   

  بشكاية من حزب العدالة والتنمية)2007 غشت 28 (نفس التاريخفي  توصلت الهيئة العليا 

 ارتكبته القناة الثانية عند "خطأ" اعتبره بخصوص ما إلحقاق الحق التدخل  من الهيئةيطلب فيها

 2007 غشت 27 االثنين  دقيقة مساء يوم45للساعة الثامنة وعرضها خالل نشرة األخبار 

 ذكر المعلق أن إحدى حيث عن دائرة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء، جاروبورتا

  .للفوز باالنتخاباتا حظ األوفرهي اللوائح 

وأنها راسلت المتعهد بهذا  هذا الخرق سجلت أنها الحزب المشتكي إلخباره أجابت الهيئة 

   .الشأن

  

o شكاية حزب التقدم واالشتراكية :  

 بشكاية من حزب التقدم واالشتراكية )2007 غشت 28  (تاريخالنفس في توصلت الهيئة العليا 

 خالل نشرتها الزوالية آخذ المشتكي على القناة الثانية إقدامها،وقد . فزية العموميةضد نفس القناة التل

 تغطية للحملة االنتخابية لدائرة الدار البيضاء أنفا ، على بث2007  غشت28بالعربية ليوم الثالثاء 

الشكاية  مما يعتبر وفق ما جاء في .كفائزين محتملين قدموا وكالء لوائحأعطت فيها الكلمة لثالثة 

وتكافئ فرص ولوج األحزاب إلى وسائل االتصال السمعي البصري   المتعهدتحيزا وخرقا لمبدأ حياد

  .العمومية خالل الفترة االنتخابية
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وأنها راسلت المتعهد بهذا  هذا الخرق سجلت انها الحزب المشتكي إلخباره أجابت الهيئة

   .الشأن

   

يات وتدخل الهيئة العليا في إطار مهمتها لضمان الولوج في غضون األيام التالية، وإثر هذه الشكا

المنصف لألحزاب السياسية إلى وسائل االتصال السمعي البصري، عادت هذه القناة التلفزية 

العمومية إلى تلك الدوائر الثالث وإلى أخرى من أجل إعطاء الكلمة لكل األحزاب التي حرمت منها 

 .المشتكى بشأنهاإبان الروبورتاجات 
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  يوم االقتراع
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  المعطيات

 شتنبر  منتوقفت الحملة االنتخابية رسميا على الساعة الثانية عشرة من ليلة السادس

 في تي شاركت ال،ة والخاصةوكان على وسائل االتصال السمعي البصري العمومي. 2007

:  أننص علىتي ت ال14.07ن القرار رقم  م10تغطية المستجدات االنتخابية، االلتزام بالمادة 

تمتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح األحزاب "

ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغالق آخر مكتب للتصويت على . طيلة يوم االقتراع

   ."مستوى التراب الوطني

هيئة العليا لالتصال السمعي البصري لمجريات عملية وفي إطار التتبع الذي قامت به ال

، عاينت مجموعة من ة والخاصةاالقتراع من خالل وسائل االتصال السمعي البصري العمومي

  .الخروقات، كما توصلت بشكايات من بعض األحزاب السياسية

 وفيما يلي الخروقات التي قامت بها القناة الثانية وبعض اإلذاعات الخاصة يوم 

  :قتراعاال

   القناة الثانية •
خالل االتصال المباشر مع موفدي ومراسلي القناة إلى مختلف مناطق البالد لتغطية مجريات 

:  ، طرح مقدم النشرة أسئلة على هؤالء الموفدين والمراسلين، تهم45: 12االقتراع، في نشرة 

صرح لقناة إلى مدينة فاس وفي إجابة موفد ا. عة الصراع بين اللوائح المرشحةنسبة المشاركة وطبي

على مقعده ومن المرشح عن حزب االستقالل في المكتب السياسي من المنتظر أن يحصل أنه 

أشار الموفد إلى وكيل الئحة العدالة كما  . أن يفوز معه المرشح الثاني في الئحته أيضاالمنتظر

  .والتنمية معتبرا إياه مرشحا للفوز بالمقعد الثالث

االتحاد االشتراكي  عضوبرلمانية، (لنشرة السيدة رشيدة بن مسعود ناة في هذه اكما استضافت الق

  .، وقدمتها كأستاذة جامعية، لتحليل االنتخابات الجارية) للقوات الشعبية
 
  " كازا إف إم"إذاعة  •

، استضاف مجموعة من الضيوف 2007 التشريعية تبرمجت المحطة برنامجا خاصا باالنتخابا

ت بشبكة من المراسلين الموزعين على مجموعة من مكاتب التصويت بمختلف إضافة إلى اتصاال

   .كما قدمت إشهارا داخل البرنامج. المدن المغربية

 ،مدينةالاألحزاب المتنافسة عموما في تم ذكر أسماء بعض ففي إحدى المراسالت من مدينة وجدة، 

، مع ذكر كل من حزب الحكوميةأحزاب األغلبية   الذي ينافس بقوة،العدالة والتنميةكحزب 

  .االستقالل والتجمع الوطني لألحرار واالتحاد االشتراكي
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الوزير المكلف بالسكنى، توفيق "المراسل اعتبر أن من واجبه اإلخباري اإلشارة إلى أن نفس كما أن 

فس ، في حين أن شقيقه كان مرشحا في ن"احجيرة، قام بواجبه االنتخابي بمدينة وجدة صبيحة اليوم

هناك أن  وفي مراسلة أخرى قال أحد مبعوثي المحطة .الدائرة، مما من شأنه خلق لبس لدى الناخبين

  .حزب العدالة والتنميةفوز مجموعة من الناس يترقبون 
 
  أطلس" م ف م"إذاعة  •

 ضمن البرامج المنقولة "كازا إف إم"الذي يبث على أمواج محطة   التجارينفس اإلشهارالمحطة  تبث

 في حين أن ذلك يعتبر ممنوعا منعا باتا في البرامج ذات الطبيعة ة من هذه المحطة العموميةمباشر

  ما سمته بشكايات توصلت بهاكما قدمتفوز بعض األحزاب، وعرضت أيضا تكهنات عن  .السياسية

 ، حسب قول خبر اعتقال شخص ثبت إلى إدراجةباإلضاف. عن خروقات مسجلة مصادر عليمةمن 

 . المال من أجل الدعاية لمرشح حزب االستقالليوزعنه أ، بالمحطة

زب االشتراكي بدائرة كيليز  أيضا خبر رفع دعوى قضائية ضد وكيل الئحة الح هذه اإلذاعةكما بثت

  .  دقائق3، مرفوقا باستجواب مع السيدة التي رفعت الدعوى، استغرقت مدته  بمراكشالمنارة
  

  

  

  إذاعة أطلنتيك •
ذكر  خاللهالمحطة في نشراتها اإلخبارية، روبورطاجات من مختلف الدوائر، تم طيلة اليوم، بثت ا

 المحطة من فاس قدم توقعات حول نتائج التصويت نصف  مراسلنأسماء مرشحين دون آخرين، بل إ

االستقالل سيفوز بثالثة مقاعد حزب واعتبر المراسل أن . ساعة فقط بعد فتح مكاتب التصويت

مقعدين وكل من االتحاد االشتراكي والتقدم واالشتراكية والحركة الشعبية كل واحد والعدالة والتنمية ب

  .بمقعد

المحطة بثت تصريحا إلسماعيل العلوي، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، حول هذه كما أن 

واتهم العلوي مباشرة . موضوع االعتداء الذي تعرض له رحو الهيلع، أحد المرشحين باسم الحزب

   .الحركة الشعبية بأنها تقف وراء الحادث
  

  إذاعة أصوات  •
كما أنها في . جا تحدث عن بعض األحزاب المؤهلة للفوز في االنتخاباتتا المحطة روبورعرضت

أحد برامجها أعطت الكلمة لشخصيتين نسائيتين سياسيتين، من حزب التقدم واالشتراكية ومن 

  .حزب االستقالل
  

  

  إذاعة سوا  •
اإلقبال  المغرب، وتحدثت عن ضعف محطة في كل نشراتها اإلخبارية مجريات االقتراع فيتناولت ال

  .وانعدام الثقة
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نمية اإلسالمي في المغرب توقع زعيم حزب العدالة والت"وجاء في أخبار الثانية والربع بعد الزوال أن 

حتل المرتبة األولى حزبه سيوقال سعد الدين العثماني، إن . يكسب حزبه أكبر عدد من األصواتأن 

  ".عن ثقته في أن االنتخابات ستتم في نزاهة وشفافيةمعربا 

زب االشتراكي، قال فيها إن حزبه وبعد ذلك أعطت المحطة الكلمة لعبد المجيد بوزوبع، أمين عام الح

  .ساند دائما حركة الشباب العاطل، ملقيا باللوم على الحكومة وسياساتها

  

  

، "القناة الثانيةسورياد "بتنبيه فوراً يوم االقتراع البرامج المبثوثة  المكلفة بتتبع "خلية اليقظة"وقد قامت 

 يمس بمجرى لتفادي كل ما من شأنه أن من الوقائع المرصودةوهذه اإلذاعات مباشرة بعد التحقق 

  .يوم االقتراعب المتعلقة  14.07 القرار رقم والحترام مقتضياتاالقتراع، 

  

  الشكايات 
  

 بأربع شكايات من ثالثة أحزاب وهي الحزب  لالتصال السمعي البصريالهيئة العلياتوصلت 

تتعلق بالبرامج التي االشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وحزب اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 

 وقامتهذه الخروقات سجلت أنها  األحزاب المشتكية إلخبارها أجابت الهيئةقد  و.بثت يوم االقتراع

  .14.07رقم تقيد الكامل بالقرار قصد ال بالالزم لدى المتعهدين السمعيين البصريين
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 لمختلف مراحل  مهمة التتبع التي قامت بها الهيئة العليا لالتصال السمعي البصريمكنت

لمعطيات ، واعتمادا على ا، وليوم االقتراع أيضا2007 الستحقاقات شتنبرفترة االنتخابيةال

تتجلى أهميتها واستخالصات مالحظات تسجيل مجموعة من سالفا،  اإلجمالية والتفصيلية المقدمة

في وسائل االتصال السمعي البصري  االنتخابية فترة أول تجربة ضبط للبالخصوص في كونها

  .ل السمعي البصريئة العليا لالتصامنذ نشأة الهيالعمومية والخاصة 

  

 وسائل االتصال السمعي البصري عن تجاوب مع مقتضيات قرار المجلس أبانت أوال؛

وقد حصل هذا التجاوب في البداية بأشكال . 14.07األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

حيث انخرطت وسائل االتصال السمعي البصري . متفاوتة بين القطاع العمومي والخاص

 عبر بكيفية مكثفة منذ الشروع بتنفيذ القرار ا القناة األولى والقناة الثانية،خصوص ة،العمومي

ح ا واقتر)من شهرية إلى أسبوعية( الموجودة الرفع من انتظامية البرامج الحوارية السياسية

   .برامج جديدة

حاولت إذاعات القطاع الخاص، من جهتها، االلتحاق بإيقاع هذه الفترة، بتردد في البداية، 

تغطية حريري، إقرار انتظام ثم بتدرج، إلى أن استطاعت، حسب جاهزية كل إذاعة وخطها الت

  .مجريات الفترة ما قبل الحملة االنتخابية

  

 قدمت الهيئة العليا البرامج المخصصة للمستجدات االنتخابية،في سياق تتبع هذه 

 غشت 23، والثاني يوم 2007 يوليوز 17لالتصال السمعي البصري تقارير مرحلية، األول يوم 

 فيها نتائج تتبع تدخالت المجموعات الحزبية الثالث في التلفزات واإلذاعات سجلت، 2007

العمومية والخاصة، وأنواع التفاوت الحاصل بين مدد البث وتناول الكلمة، في نشرات األخبار 

   .والبرامج اإلخبارية

  

لهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  التي وضعتها ا والتنسيق إن آليات التتبعثانيا؛

 في الفترة ما 14.07وساعدت على تطبيق مقتضيات القرار رقم المتعهدين  مع يسرت تواصلها

قبل الحملة االنتخابية، وفي إطار مبدئي يقضي باالحترام التام لحرية التلفزات واإلذاعات في 

 بالتعددية السياسية  رسمياًين مكلفينوبفضل تعيين مخاطب. اختيار كل الصيغ التحريرية المناسبة

 لتقارير الهيئة العليا ، وفي ضوء التقريرين والمنتظم في التلفزات واإلذاعات، واإلبالغ المباشر

 داخل بنسبة التفاوت بين المجموعات الحزبية الثالث وبين األحزال تقليص لوحظ ،المرحليين

   .كل مجموعة

52 



 

ينات بين مدة بث األحزاب السياسية في وسائل تبين المعطيات المعروضة بوضوح التبا

ورغم الجهود المبذولة من طرف القطاع العمومي من أجل إعادة . االتصال السمعي البصري

التوازن الضروري في ولوج أحزاب كل مجموعة، استمرت هذه التباينات مع تقليصها بشكل 

  .ملحوظ

 14.07تطبيق القرار رقم ي فيبدو أن أسباب بعض الصعوبات التي واجهها المتعهدون 

 مقارنة اإلمكانيات التقنية والبشرية المتاحةحداثة التجربة، وعدم كفاية تعود في المقام األول إلى 

المشاركة في االنتخابات وكذلك صيغة البرامج المخصصة للنقاش ) 33(بالعدد الكبير لألحزاب 

   .االنتخابي

ل المؤسسي الذي تم إقراره بين الهيئة العليا  المجهودات الكبيرة التي بذلت، والتفاعمكنت

لالتصال السمعي البصري والمتعهدين العموميين والخواص، وآليات التتبع التي انتهجت، 

 بين مجموعات األحزاب وبين األحزاب  من التقليص من نسب التفاوت، تبليغ التقاريرالسةوس

ولوج وسائل بكة في االنتخابات  لكل األحزاب المشارحت، وسمالمكونة لكل مجموعة على حدة

  .منصف ومنتظماالتصال السمعي البصري بشكل 

  

الممثلة وغير  (األحزاب السياسيةمجموعات  هذا الولوج المضمون لجميع إن ثالثا؛

من التعبير عن آرائها، ومواقفها، وعرض برامجها عبر هذه مكنها  )الممثلة في البرلمان

د القليل من الرسائل التي توصلت بها الهيئة العليا لالتصال ولربما هذا ما يفسر العد. الوسائل

، والتي تتراوح  ) في المجموععشرة( االنتخابية  الحملةالسمعي البصري خالل فترة ما قبل

 ولقد أجابت .تبليغ بمعطيات أو ، أو استفسار حول مواضيع محددةطلب معلوماتمضامينها بين 

ا اعتبارهكن بينها أية رسالة يمكن الة، علما أنه لم تعنها الهيئة العليا حسب موضوع كل رس

  .شكاية بالمعنى القانوني للكلمة

  

 تحيزلل أية حالة الهيئة العليا ترصدولم .  احترم المتعهدون، عموما، مبدأ الحيادرابعا؛

في حين الحظت الهيئة بعض مظاهر ضعف التحكم .  إيديولوجيتيار سياسي أوتجاه أي  البين

وتبين ذلك، . من طرف وسائل االتصال السمعي البصري في بداية الفترة االنتخابيةفي ما يبث 

يمكن بالخصوص، في البرامج اإلذاعية التي تضمنت فقرات مخصصة لتصريحات المواطنين 

قاف ذلك، كتسي طابع القذف والسب واإلهانة دون تدخل منشطي هذه البرامج إلي بعضها ياعتبار

، أو العمل على إعادة التوازن بين اآلراء مراعاة لمبدأ التعبير أو تصحيح بعض اإلدعاءات

  .التعددي
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لى إ 14.07 للقرار وضعها الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري في استندت ؛أخيراً

 في تغطية مجريات الفترة للمتعهدين الذين يختارون المشاركةاالحترام التام للحرية التحريرية 

  االنتخابياالتصال ال يقتصر على جديدا السياسي مفهوما إلعالملطت لذلك أع. االنتخابية

من الحزبي، وإنما ينفتح على صيغ برنامجية تقدم للمواطن ما يلزم من األفكار والمعلومات 

  الديمقراطيوالمسلسلكوين رأي واضح حول أهداف العملية االنتخابية شأنها أن تساعده في ت

 .بصفة عامة

  

ام القطب العمومي، وباألخص القناتان األولى والثانية، بالتعريف في هذا السياق ق

شهد عليه عدد الساعات اليومية التي ع، وذلك ما يبشكل واس باألحزاب وببرامجها االنتخابية

  . ة التشريعيخصصتها لمختلف المجموعات الحزبية المشاركة في االنتخابات

لفترة االنتخابية ببرامج حوارية  تميزت اإلذاعات الخاصة التي واكبت ا،من جهتها

  .تحمل مهام الخدمة العمومية بالغة الحساسيةديرة أكدت قابلية هذا القطاع لموائد مستبتفاعلية، و

 14.07 اإلشارة إلى أنه إذا كان قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري تجدر

تجربة االنتخابية األخيرة قد أكد على حق األحزاب المشاركة في االنتخابات حصريا، فإن ال

 وسائل الولوج المنصف والمتوازن إلىأظهرت ضرورة االنتباه لحق المرشحين المستقلين في 

  .االتصال السمعي البصري

ن الهيئة العليا وجدت نفسها في قلب معادلة سياسية فرضها السياق خالصة القول إ

عالجة اإلعالمية لألحداث السياسية،  على ترسيخ ثقافة التعددية في الممنهاحرصا االنتخابي، و

خالل قررت المساهمة في ضبط وتقنين التعبير السياسي في وسائل االتصال السمعي البصري 

قواعد تدبير قراراً يحدد وبالتالي، فإنها أصدرت  .2007فترة االنتخابات التشريعية لسابع شتنبر 

كما وضعت آليات . حزاب السياسيةالتعددية خالل الفترة االنتخابية وشروط إنتاج وصالت األ

التقارير اليومية الحتساب تدخالت للتتبع وإطار عمل عبر مجموعة التعددية وخلية اليقظة و

قرار  ، دون إغفالاألحزاب السياسية في وسائل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة

  .المجلس األعلى بالعمل ضمن دورة مفتوحة إلى غاية انتهاء االقتراع

 الهيئة العليا من االضطالع بمهمتها في  تمكنت، التنظيمية كل هذه اإلجراءاتبفضل

   . الضبط بانسجام تام مع محيطها اإلعالمي والسياسي
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   70-14رقم " ب.س.ت.أ.م"قرار 
  )25/05/2007(1428  مجادى األوىل 08 الصادر يف
  )2007( السياسية خالل فترة االنتخابات التشريعية العامة  املتعلق بضمان التعددية

   يف وسائل االتصال السمعي البصري  
  

  
  

  اجمللس األعلى لإلتصال السمعي البصري؛
  
  
  
  

 القاضي )2002أغسطس  31 (1423 مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 212.02.1بناء على الظهري الشريف رقم   
) الفقرة الثانية والثالثـة ( 22 و)14 الفقرة (3خصوصا املادتني  ي البصريبإحداث اهليئة العليا لالتصال السمع

 ؛منه
  

  

 املتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الشريف           77.03 بناء على القانون رقم   
) فقرة الثانيـة  ال( 3 خصوصا ديباجته واملواد  ،  )2005  يناير 7 (1425 ذي القعدة  25  بتاريخ 1.04.257رقم  
 ؛)الفقرة األوىل (47و )الفقرة األوىل( 8و
  

  املتعلق مبدونة االنتخابات والصادر األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الـشريف رقـم            9-97 بناء على القانون رقم   

  ؛ 295 ، خصوصا املادة)1997 أبريل 2( 1417  ذي القعدة23 بتاريخ 1.97.83
  

  
  

 مجـادى األوىل   8  لالتصال السمعي البصري يف اجتماعه املنعقد بتـاريخ        وبناء على مداوالت الس األعلى    

  .)2007 ماي 25 (1428
  

  يقرر 
  

  

  :ديباجة
  
  

تضطلع وسائل االتصال السمعي البصري بدور أساسي يف التوعية السياسية للمواطن، وتساهم يف تعبئته، وحثه 
وآلية من آليات املشاركة   يف البناء الدميقراطي،على االخنراط يف العملية االنتخابية باعتبارها حمطة رئيسية
  .السياسية الختيار من ميثله و ينوب عنه يف تسيري الشأن العام

 السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية اجلاري ا العمل االتصالويستلزم تدبري الفترة االنتخابية يف وسائل 
  :مما يضمن والقواعد األخالقية املتعارف عليها،
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الناخب حقه يف إعالم مسعي بصري حر، متعدد، ونزيه يساعده على االختيار احلر والتصويت / للمواطن- 
  الواعي، ومده باملعلومات واألخبار الكفيلة بتمكينه من االختيار بني الربامج املتنافسة بشكل دميقراطي؛

  

  .منحها مدد بث منصفة ومنتظمة لألحزاب املشاركة يف احلملة االنتخابية الولوج املنصف من خالل -  
  

 القاضي بإحداث اهليئة العليـا      1.02.212من الظهري الشريف رقم      22هلذا الغرض، وتطبيقا ملقتضيات املادة      
  : لالتصال السمعي البصري، حيدد هذا القرار

الشروط والشكليات العملية الكفيلة بالسماح للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بالـسهر علـى               -
لولوج املنصف لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات التشريعية العامة إىل وسـائل االتـصال              ا

 السمعي البصري خالل الفترة االنتخابية، باستثناء الربامج املعدة للحملة االنتخابية؛
   

نصوص شروط إنتاج الربامج املعدة للحملة االنتخابية يف وسائل اإلعالم السمعي البصري، كتكملة لل             -
  .املتعلق مبدونة االنتخابات 9-97من القانون رقم  295التنظيمية الواجب اختاذها تطبيقا للمادة

  

  التعاريف والنظام القانوين العام املطبق على الفترة االنتخابية : القسم األول
  

  تعاريف: 1املادة 

  :يراد مبا يلي ألجل تطبيق مقتضيات هذا القرار
  

 الشركات الوطنية لالتصال الـسمعي البـصري واملتعهـدون          :بصريوسائل االتصال السمعي ال    .1
 ؛77.03اخلواص لالتصال السمعي البصري كما مت تعريفهما وفق مقتضيات القانون 

 
 جمموع الربامج املشار إليها يف املرسوم املتعلق باستعمال وسـائل           :الربامج املعدة للحملة االنتخابية    .2

ل احلملة االنتخابية من طرف األحزاب السياسية، مبناسـبة         االتصال السمعي البصري العمومية خال    
 املتعلـق   9-97 من القانون رقـم      295 االنتخابات اجلماعية والتشريعية العامة، املتخذ لتطبيق املادة      

 مبدونة االنتخابات؛
  

  تشمل الفترة ما قبل احلملة االنتخابية وفترة احلملة االنتخابية؛:الفترة االنتخابية .3
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-2006 تاريخ اية السنة التشريعية يوما قبل 30 الفترة اليت تبتدئ : قبل احلملة االنتخابيةفترة ما .4

على الساعة  2007 غشت24(  وتنتهي يف تاريخ بداية احلملة االنتخابية)2007  يونيو13 ( 2007
 ؛)الثانية عشرة ليال

  

 الصادر يف 2-07-162رقم رسوم هي فترة احلملة االنتخابية كما يقررها امل :فترة احلملة االنتخابية .5
  مناحملدد لتاريخ االقتراع النتخاب أعضاء جملس النوابو) 2007 مارس 30(1428 األول ربيع10

 على الساعة الثانية 2007 شتنرب 6 غشت إىل يوم اخلميس 25 يوم السبت  األوىل من  الساعة
 ؛عشرة ليال

  

ها وسائل االتصال السمعي البصري واليت تتطرق إىل        جمموع الربامج اليت تبث   : برامج الفترة االنتخابية   .6
 السياسية واملستجدات املتعلقة باالنتخابات طيلة الفترة االنتخابية، باستثناء الـربامج           بأنشطة األحزا 

 املعدة للحملة االنتخابية؛
  

  املدة الزمنية اليت يتناول خالهلا متدخل عن حزب سياسي الكلمة عرب وسـائل             :مدة تناول الكلمة   .7
 .االتصال السمعي البصري

  

 جمموع املدة الزمنية املخصصة حلزب أو ألحد مرشحيه يف اخلدمات السمعية البـصرية،              :مدة البث  .8
  :وتشمل

  مدة تناول الكلمة  -
 مدة تقدمي موضوع والتحاليل املرافقة له  -
 .مدة الروبورتاجات والتعاليق -

  

  :2املادة 

حزاب املشاركة يف االنتخابات التشريعية العامة،  مدد بث         تضمن وسائل االتصال السمعي البصري جلميع األ      
منصفة ومنتظمة، وشروط برجمة متشاة يف إطار برامج الفترة االنتخابية، سواء يف فترة ما قبل احلملة االنتخابية                 

  .أو يف فترة احلملة االنتخابية
  

  :3  املادة

ية على أساس متثيلية األحزاب السياسية، كما هي حمددة         يتم تقدير مبدأ اإلنصاف بالنسبة لربامج الفترة االنتخاب       
  :خالل السنة التشريعية األخرية داخل جملس النواب وجملس املستشارين، حسب اموعات الثالث اآلتية
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اموعة األوىل مكونة من األحزاب السياسية اليت تتوفر داخل الغرفة األوىل أو الثانية للربملان علـى                 •
ساوي على األقل العدد املطلوب لتشكيل فريق برملاين يف الغرفة املعنية؛ وتـستفيد             عدد من املقاعد ي   

 باملائة من مدة البث اإلمجالية املخصصة لربامج الفترة االنتخابية، موزعة بالتـساوي علـى               40 من
 األحزاب السياسية الثمانية املكونة هلذه اموعة؛

 
ة املمثلة يف الربملان غري تلك املنتمية للمجموعة األوىل؛         اموعة الثانية مكونة من األحزاب السياسي      •

 باملائة من مدة البث اإلمجالية املخصصة لربامج الفترة االنتخابية، موزعة بالتساوي            30وتستفيد من   
 على األحزاب السياسية الثمانية املكونة هلذه اموعة؛

  

باملائة من مـدة البـث       30 وتستفيد من . ملاناموعة الثالثة مكونة من األحزاب غري املمثلة يف الرب         •
اإلمجالية املخصصة لربامج الفترة االنتخابية، موزعة بالتساوي على األحزاب السياسية السبعة عشر            

يف حالة تأسيس حزب أو عدة أحزاب جديدة، يتم تعديل عدد األحـزاب             . املكونة هلذه اموعة  
 .املشكلة هلذه اموعة تلقائيا

   

  . اإلنصاف بالنسبة لفترة ما قبل احلملة االنتخابية ولفترة احلملة االنتخابية كال على حدةيتم تقدير
  

فيما يتعلق بتغطية املستجدات اليت ال متت بصلة إىل االنتخابات التشريعية العامة خـالل الفتـرة االنتخابيـة،                  
ألعلى لالتصال السمعي البصري    االتصال السمعي البصري التقيد مبقتضيات قرار الس ا        يتوجب على وسائل  

 املتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبري عن ،)2006 شتنرب 27(1427   رمضان04الصادر بتاريخ   46-06 رقم
  .تيارات الفكر والرأي يف خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفترات االنتخابية

  

ابية، عن استضافة ممثلي األحـزاب الـسياسية        متتنع وسائل االتصال السمعي البصري، طيلة مدة الفترة االنتخ        
املشاركة يف االنتخابات واملرشحني، يف الربامج اليت ال متت بصلة إىل االنتخابات التشريعية العامة، إال يف حالة                 

  .ضرورة قصوى متعلقة باملستجدات
 

  : 4املادة 

تخابية ما، على أن تـستفيد      تسهر وسائل االتصال السمعي البصري، عند معاجلة ترشيح معني يف دائرة ان           
الترشيحات األخرى التابعة للدائرة املعنية، أو األشخاص الذين يدعموا إن اقتضى احلال، مـن شـروط                

  .معاجلة منصفة
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  :5املادة 

تلتزم وسائل االتصال السمعي البصري  بالرتاهة و احلياد، ومتتنع عن بث  كل برنامج ميكـن أن يتـضمن                  
اال تكتسي طابع القذف أو السب أو اإلهانة، أو كل برنامج ميكن أن  يؤثر، حبكـم                 أخبارا كاذبة  أو أقو    

  .حمتواه أو شكله، على السري العادي للحملة االنتخابية
 السمعي البصري توخي اليقظة، بشكل خاص، فيما يتعلق ببث كل ما ميكـن              ل يتعني على وسائل االتصا   

  .ترة االنتخابيةأن يؤدي إىل طلب حق رد أو بث تكذيب طيلة الف
  

  :6املادة 

  . جيب على وسائل االتصال السمعي البصري التمييز بوضوح ما بني الرأي واخلرب
  

كما . جيب عرض كل تقرير أو تعليق أو تقدمي مرتبط باملستجدات االنتخابية بدقة مع احترام التوازن والرتاهة               
التصرحيات وكتابات املرشحني وممثلـي     حترص وسائل االتصال السمعي البصري على أن ال تفصل مقتطفات           
  .    األحزاب السياسية والتعليقات عن سياقها العام وأن ال حيرف معناها

  
  :7 املادة

يتعني على وسائل االتصال السمعي البصري احلرص على أن ميتنع املرشحون من صحافيني ومنشطني ومقدمني               
لتعبري بأي شكل من األشكال يف إطـار ممارسـة          ومن يف حكمهم من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو ا          

  .مهمتهم، ابتداء من تاريخ اإلعالن الرمسي عن ترشيحهم إىل حني إغالق آخر مكتب للتصويت
  

  :8املادة 

حيتسب ظهور وتدخالت مرشحني أو ممثل أو عضو اهليئات املسرية حلزب سياسي يف أية وصلة للتحسيس أو                 
 على التوايل ضمن مدة البث ومدة تناول الكلمة للحـزب املعـين وفقـا               تاحلث على املشاركة يف االنتخابا    

  . للقواعد املنصوص عليها يف هذا القرار طيلة فترة ما قبل احلملة االنتخابية
  

 ت متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو التشجيع على املشاركة يف االنتخابا               
من املرشحني أو ممثلي أو أعضاء اهليئات املسرية حلزب سياسي من بدايـة  فتـرة                يشارك فيها واحد أو أكثر      

  . احلملة االنتخابية إىل حني إغالق آخر مكتب للتصويت
  

  :9املادة 

تسهر وسائل االتصال السمعي البصري على تسهيل ولوج األشخاص الصم أو ضعيفي الـسمع إىل الـربامج                 
  .بية، من خالل الترمجة إىل لغة اإلشارات أو الكتابة أسفل الشاشةالرئيسية املخصصة للمجريات االنتخا
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  :10املادة 

متتنع وسائل االتصال السمعي البصري عن بث أي حمتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل األحـزاب طيلـة يـوم                   
  .  االقتراع

  .طينومينع بث أي نتائج جزئية أو ائية قبل إغالق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الو
  

  :11املادة 

ال ميكن لربامج الفترة االنتخابية والربامج املعدة للحملة االنتخابية بأي شكل من األشكال أن تتضمن موادا من                 
  :شأا

املتعلق  77.03 الفقرة األوىل من القانون رقم    ،  )1الفقرة  ( 9 اإلخالل بثوابت اململكة الواردة يف املادة      -
  باالتصال السمعي البصري ؛

 ل بالنظام العام واملس بأمن األشخاص واملمتلكات؛اإلخال -
 االلتجاء ألية وسيلة تعبري متس بالكرامة اإلنسانية، وباحترام الغري؛  -
 املس باألسرار احملمية بالقانون؛ -
 .السماح بالقيام حبملة جلمع األموال -

  

 : كما ال ميكن هلذه الربامج أن تتضمن
  
  

  مسية، مقرات جهوية أو وطنية؛  الظهور بشكل واضح داخل مبان ر-     
   إظهار عناصر أو أماكن أو مبان ميكن أن تشكل عالمة جتارية أو إشهارية؛-  
   استعمال الرموز الوطنية؛ -  
  . االستعمال اجلزئي أو الكلي للنشيد الوطين-  
 

  :12املادة 

 الربامج املعـدة للحملـة      تسهر وسائل االتصال السمعي البصري يف كل برامج الفترة االنتخابية وكذلك يف           
االنتخابية املنتجة من طرفها على احترام حقوق املؤلف واحلقوق ااورة وكذا احترام احلق يف الصورة طبقـا                 

 .للتشريعات اجلاري ا العمل
  

  :13املادة 

ية مثانية  تقوم وسائل االتصال السمعي البصري باستدعاء األحزاب السياسية للمشاركة يف برامج الفترة االنتخاب            
  . وأربعون ساعة على األقل قبل تاريخ إنتاجها، كتابيا مع وصل باالستالم
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  : 14املادة 

ميكن لوسائل االتصال السمعي البصري أن تغطي التجمعات املنظمة من طرف األحزاب السياسية املشاركة يف               
 اإلذاعية وفق شروط برجمة وبـث       االنتخابات، يف شكل ربورتاجات تبثها ضمن نشراا اإلخبارية التلفزية أو         

  .متشاة، يف إطار برامج الفترة االنتخابية
من  3  طبقا لقواعد اإلنصاف احملددة يف املادة      تحتتسب مدة البث وتناول الكلمة املخصص لتلك الروبورتاجا       

  .هذا القرار
  

  :15املادة 

ة أو تلك املعدة للحملة االنتخابية على        ميكن لوسائل االتصال السمعي البصري أن تبث برامج الفترة االنتخابي         
  .  من هذا القرار17حد سواء مع مراعاة مقتضيات املادة 

  

ترسل وسائل االتصال السمعي البصري إىل اهليئة العليا، كل اثنني، الئحة برامج الفترة االنتخابية اليت مت بثهـا                  
  . خالل األسبوع املنقضي، طيلة مدة الفترة االنتخابية

  
  :   16املادة 

تعمل الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي على برجمة وبث الربامج املعدة للحملة االنتخابيـة               
املتعلق مبدونـة    9.97  من القانون رقم   295 طبقا للشروط والشكليات احملددة يف املرسوم املتخذ لتطبيق املادة        

جمة اخلاصة ذه الربامج أربعة وعشرين ساعة على األقل قبل          كما خترب كتابيا اهليئة العليا بشبكة الرب      . االنتخابات
  .بداية فترة احلملة االنتخابية

  
  :17املادة 

  .يستثىن املتعهدون اخلواص لالتصال السمعي البصري من بث الربامج املعدة للحملة االنتخابية
  

  شروط اإلنتاج املتعلقة بالربامج املعدة للحملة االنتخابية : القسم الثاين
  

  :18 املادة

تضمن الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الربامج املعدة للحملة االنتخابيـة لفائـدة               
  .األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات
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تضمن الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي إنتاج الوصالت اخلاصة بـاألحزاب الـسياسية              
داخل األيام العشرة املواليـة      النتخابات اليت تتقدم هلذا الغرض بطلب كتايب مع وصل باالستالم،         املشاركة يف ا  

  . من هذا القرار19لتبليغ املواصفات التقنية وآجال التسليم املنصوص عليها يف املادة 
  

           ة بالنسبة  تضمن الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي لألحزاب السياسية شروط إنتاج متشا
  . للربامج املعدة للحملة االنتخابية

  
  :19املادة 

ميكن لألحزاب السياسية إنتاج وصالا اخلاصة وكذا جزء أو كل براجمها املعدة للحملة االنتخابيـة املتعلقـة                 
يف هذه احلالة، تسلم األحزاب للشركات الوطنية لالتصال الـسمعي البـصري            . بتدخالا بوسائلها اخلاصة  

مطابقة للمواصفات التقنية املطلوبة من طـرف الـشركات         " برامج جاهزة للبث  "ي برامج على شكل     العموم
 املتعلـق مبدونـة     9.97 من القانون    295املذكورة وللمدة احملددة يف النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيق املادة          

  .االنتخابات
  

زاب السياسية باملواصفات التقنية املذكورة     تبلغ الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي كل األح        
وآجال تسليم الربامج املذكورة، كتابيا مع وصل لالستالم، مخسني يوما على األقل قبل تاريخ بداية فترة احلملة                 
االنتخابية، على أن يراعي حتديد أجل التسليم ضرورة إدخال التعديالت الالزمة من أجل مطابقة الربنامج مع                

  .لقرارمقتضيات هذا ا
  

  :  20املادة 

تتأكد الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي من مطابقة الربامج املعدة للحملة االنتخابية املنتجة              
  . من هذا القرار11و 5من طرف األحزاب السياسية بوسائلها اخلاصة ملقتضيات املادتني 

  
  :21املادة 

افقة على بث كل برنامج، عند اية تركيب الربامج املعـدة           يوقع املمثل املفوض لكل حزب سياسي على املو       
  .للحملة االنتخابية املنتجة من طرف الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي

  

 يتم تقدمي نسخة من كل الربامج اإلذاعية والتلفزية املسجلة اجلاهزة للبث للموقع على املوافقة على البث مقابل                 
  .وصل باالستالم
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  :22املادة 

تسهر الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي على أن يلتزم طاقمها املشارك يف إنتاج الـربامج                
  .املتعلقة باحلملة االنتخابية باحلياد وبالسر املهين

  
  

  :23املادة 

 .يدخل هذا القرار حيز التطبيق مبجرد نشره يف اجلريدة الرمسية
 
  
 

 08 على لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخن طرف الس االمت تداول هذا القرار م
مبقر اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيد أمحد  )25/05/2007 (1428مجادى األوىل 

ن بوقنطار، ساالغزيل، رئيسا، والسيدة نعيمة املشرقي والسادة حممد الناصري، حممد نور الدين أفاية، احل
  .  مستشارين وإلياس العمري،، عبد املنعم كمالصالح الدين الوديع

 
    

  
  ؛عن اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري
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 الملحق رقم 2
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   1997 أبريل 3 الصادرة يوم الخميس 4470جريدة الرسمية رقم 

 
) 1997  أبريل2 (1417 من ذي القعدة 23 صادر في 1-97-83ظهير شريف رقم 

  . المتعلق بمدونة االنتخابات9-97بتنفيذ القانون رقم 
 
 
 
 

 : 295مادة 
 

يمكن لألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات العامة الجماعية والتشريعية استعمال الوسائل السمعية 

وزير البصرية العمومية ضمن الشروط والشكليات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية و

 .العدل والوزير المكلف باإلعالم
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