
L ÉG I S L A T I V E S  2 0 0 7

RAPPORT SUR LE PLURALISME

DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS

EN PÉRIODE ÉLECTORALE

تقرير تركيبي حول التعددية

في وسائل االتصال السمعي البصري

    خالل الفترة العادية

2007



       
 رس ـهـف

 

….  تقديم              04  

               I- منهجية التتبع  

…
…

 المعنية بالتتبعالتلفزات واإلذاعات  -  1

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.......................... 

 المعنية بالتتبعنوعية البرامج   -2

 تاريخ بداية تتبع وسائل االتصال السمعي البصري  -3

 الفترات المحتسبة -4

 تدخالتهاالشخصيات السياسية التي تم احتساب  -5

 الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الواليتين التشريعيتين السابقة والحالية -6

   مبدأ اإلنصاف-7
 

II- المعطيات الكمية  
  المعنية بالتتبعإحصائيات حول البرامج  - 1

  للتدخالتاإلجماليالحجم الزمني إحصائيات حول  -2

  

III-  تقديم وتحليل النتائج   
  :ربعالحصص األ -1

   في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية -أ

   في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات-ب

  االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية في وسائل   -ج

  :المؤسساتيونالفاعلون  - 2

   الوزير األول-أ

   رئيس مجلس النواب-ب

  لس المستشارين  رئيس مج-ج

  المتدخلون النقابيون والمهنيون  -3

  اإلجماليةالنتائج  -أ

  يةخبارالنشرات اإل -ب

  المجالت اإلخبارية -ج

  البرامج األخرى -د

 غير المحددين المتدخلون -4

  
05
06 

07 
10 
12
15
19
23

28
31
33 

35
38

40
43

46



  

 2

خ IV-  الصات عامة     48

  
V -  مالحق   
 لفزية والمحطات اإلذاعيةنتائج التتبع بالنسبة للحصص األربع في القنوات التلجدول بياني  •

  السابقة لمجلس النواب التشريعيةلواليةخالل اخريطة الفرق البرلمانية  •

ترتيب األحزاب السياسية حسب انتمائها لألغلبية أو المعارضة أو األحزاب غير الممثلة  •

   الحالية لمجلس النواب التشريعيةفي الوالية في البرلمان

 الخدمات السمعية البصرية حسب السياسيةألحزاب لتدخالت ااإلجمالي الحجم الزمني  •

لعمومية كل اإلذاعات والتلفزات افي السياسية لتدخالت األحزاب اإلجمالي الحجم الزمني  •

 والخاصة المعنية بالتتبع

 وقرار المجلس األعلى 77.03الظهير المحدث للهيئة، القانون رقم (اإلحاالت القانونية  •

 ) المتعلق بالتعددية خارج الفترات االنتخابية46.06لالتصال السمعي البصري رقم 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

50



 

  ديمـقـت
 

 3

قإل

ال
ل

ال تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع "
خبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع ا للفاعلين السياسيين واالجتماعيين عل. ضمانا  ى فهي ليست ح

متعهدي االتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن 
طالع على اآلراء المختلفة وتنوع  يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في ا

 حرية مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بك
 ).2، الفقرة 46.06ديباجة القرار رقم " (وموضوعية

  
 
 
 
 

I     - منهجية التتبع  
…………………………….……………….……….………………………………………………………………

  
 المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن  تيارات الفكر والرأي في 46.06تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 

 5480عدد الصادر بالجريدة الرسمية (خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفترات االنتخابية 

، قامت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري باحتساب مدة تدخالت الشخصيات )2006 شتنبر 7بتاريخ 

  .  محطة إذاعية11و ثالث قنوات تلفزيةالعمومية في 
 
 

  : المعنية بالتتبع التلفزات واإلذاعات-1

  : السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةل االتصال وسائ -أ
  األولى القناة  -

 الثانيةالقناة  -

 الوطنيةاإلذاعة  -

 اإلذاعة األمازيغية -

 إذاعة الرباط الدولية -

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات  االتصالوسائل -ب
 إذاعة أطالنتيك -

  إذاعة أصوات -

 إذاعة شذى إف إم  -

 كاب راديو  -
 
 

  وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  -ج
  هوية قناة العيون الج -
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 إذاعة كازا إف إم -

  أطلسإم إف إمإذاعة  -

  سايسإم إف إمإذاعة  -

  سوسإم إف إمإذاعة  -
 
   المعنية بالتتبع  نوعية البرامج -2

  :البرامجمن أنواع ثالثة هذا التتبع شمل 

  .يةخبارنشرات اإلال -أ

 .)منتظمةالمجالت التي تكون فيها تدخالت الشخصيات العمومية (المجالت اإلخبارية  -ب

  ).عرضيةالمجالت التي تكون فيها تدخالت الشخصيات العمومية (البرامج األخرى  -ج
 

 
 
 
 

  : تاريخ بداية تتبع وسائل االتصال السمعي البصري  -3

، من اإلذاعة الخاصة أطالنتيكبالنسبة لكافة وسائل االتصال السمعي البصري العمومية وكذا امتد التتبع 

  . 2007 دجنبر 31فاتح يناير إلى 

  .2007 دجنبر 31 فبراير إلى 13بالنسبة إلذاعة خاصة واحدة، راديو أصوات، من امتدت فترة التتبع 

 سوس، إم إف إم سايس، إم إف إم أطلس، إم إف إم(بالنسبة لخمس إذاعات خاصة امتدت فترة التتبع 

  . 2007 دجنبر 31 يونيو إلى 13، من )شذى إف إم وكاب راديو
 
 
 
 
  

   :محتسبة ال الفترات-4

 وتشكيل حكومة جديدة من طرف الوزير األول المعين، 2007أدت االنتخابات التشريعية لسابع شتنبر 

أصبح وهكذا .  أكتوبر، إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية بمجلس النواب15السيد عباس الفاسي، يوم 

وانتقل حزب من . ة جديدةحزب االستقالل، باعتباره الحزب األول من حيث عدد المقاعد، يقود أغلبي

أما بعض أحزاب . المعارضة إلى األغلبيةمن كما انضمت أحزاب . األغلبية السابقة إلى المعارضة

المعارضة، فلم تحصل على أي مقعد خالل االنتخابات التشريعية وأصبحت بالتالي أحزابا غير ممثلة في 

ن على مقاعد وهي اآلن ضمن األغلبية أو أخيرا، حصلت أحزاب أخرى غير ممثلة في البرلماو. البرلمان

  . المعارضة

من جهة أخرى، أجلت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، ألسباب تتعلق بأجندة االنتخابات، نشر 

بالنسبة للمجالت اإلخبارية كل ستة أشهر  و النشرات اإلخباريةكل ثالثة أشهر بالنسبة(النتائج الفصلية 

من خالل تقدير  . ابعد نهايته 2007سنة نتائج تتبع نشر من الالزم أصبح ذا، وهك). والبرامج األخرى

 في مجملها، والتي تبناها المجلس 2007 سنة احترام متعهدي االتصال السمعي البصري للتعددية خالل

  . موحدة/ ةكفترة وحيداألعلى 
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ستظهر في  فبعض األحزاب . مشاكل مرتبطة بوضوح وسهولة قراءة نتائج التتبعاالختيارهذا طرح قد ي 

، حسب )األغلبية، المعارضة أو األحزاب غير الممثلة في البرلمان (آن واحد ضمن مجموعات مختلفة

  :  تقسيم السنة إلى فترتينتمذلك ل. موقعها قبل وبعد االنتخابات

  ).قبيل تشكيل الحكومة الجديدة (2007 أكتوبر14من فاتح يناير إلى  تمتدا: الفترة األولى -

 . 2007 دجنبر 31إلى ) تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة( أكتوبر 15من  تمتدا: لفترة الثانيةا -

من طرف مصالح  تم تتبعها، تم إعداد ست تقارير بالنسبة لكل قناة تلفزية أو محطة إذاعية وبناء عليه

  : الهيئة العليا

  ). تقرير عن كل فترة(تقريران بالنسبة للنشرات اإلخبارية  -

 ).تقرير عن كل فترة(بالنسبة للمجالت اإلخبارية تقريران  -

 ).تقرير عن كل فترة(تقريران بالنسبة للبرامج األخرى  -

 قرار فيما يتعلق بوتيرة تقييم احترام التعددية كما هي منصوص عليها  يطرح هذا التقسيم صعوبات في

وكل  يةخبارلنشرات اإللة بالنسبكل ثالثة أشهر  (46.06المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

 شهور تسعة(ذلك أن الفترة األولى طويلة ).  بالنسبة للمجالت اإلخبارية والبرامج األخرىستة أشهر

لكن . ، خصوصا بالنسبة للمجالت اإلخبارية)شهران ونصف(في حين أن الفترة الثانية قصيرة ) ونصف

. ي هذا التقرير حاضرة في الفترتين معاالعامة التي سنقدمها فالخالصات هذا ال يمنع من أن تكون 

  .  آنفاتعرض كانت سنة تتطلب معالجة استثنائية نظرا لألسباب التي 2007 وإجماال يمكن القول أن

 ألن هذا التقسيم لم يشمله المهنيينصنف المتدخلين النقابيين و، تجدر اإلشارة إلى أن وفي المقابل

  . الهيئاتهذه تمثيلية ن لهما تأثير على لم يكل الحكومة الجديدة االنتخابات التشريعية لسابع شتنبر وتشكي

  

  : الشخصيات العمومية التي تم احتساب تدخالتها -5

  :  أصنافأربعة تقسيمها إلى من خاللتم احتساب مدة تدخل الشخصيات العمومية 

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

  ) البرلمان

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

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

م تحديد تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتيشمل هذا الصنف  و:غير المحددينالمتدخلون  -د 

 . االتصال السمعي البصري عند بثها لتدخلهاوسائل  من طرف ةها السياسيءاتانتما
 

  :الحصص األربع -أ

لكن، . ن وكتاب الدولةالوزراء المنتدبواألول والوزراء و الوزير ،يضم احتساب تدخالت أعضاء الحكومة

يث ح( باسم الدولة  ناطقا، أييات باعتباره فاعال مؤسسا لوحدهاتدخالت الوزير األولعزل واحتساب تم 
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و-

-

غير أن هذه التدخالت تحتسب، في خانة األغلبية، ).  هذه التدخالت لكنها لم تحتسب باسم الحكومةترصد

  . باسم حزبهالكلمة   الوزير األوليتناولعندما 

 في من أغلبية ومعارضة وأحزاب غير ممثلة(إضافة إلى ذلك، تم تتبع تدخالت ممثلي األحزاب السياسية 

بالنسبة للشخصيات السياسية التي تجمع بين أما .  باسم أحزابهميتدخلونحين منتظم بشكل ) البرلمان

، تم احتساب تدخالتهم ضمن خانة )الحكومةفي أحزاب األغلبية وأعضاء في أعضاء : مثال(صفتين 

  . اب األغلبية إذا تدخلوا صراحة باسم أحزابهم، فتحتسب في هذه الحالة في خانة أحز إال،الحكومة

  

برلمانيون في (، وطنية تمثيليتهمكانت كيفما ) في خانة أحزابهم(كما تم احتساب تدخالت جميع المنتخبين 

مجلس في  أعضاء(، إقليمية )جهة  مجلسأعضاء في(، جهوية )مجلس النواب أو مجلس المستشارين

  ). ضرية مجلس جماعة قروية أو حأعضاء في(أو محلية )  أو مجلس عمالةإقليمي

  

  : المهنيونالنقابيون المتدخلون  ب

   . الغرف المهنية وأ النقابات والمنظمات ممثليتم تتبع تدخالت  

  

            :ون اتيالفاعلون المؤسس ج

الوزير األول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس ( نمؤسساتيييتعلق األمر بثالثة فاعلين سياسيين 

عندما تم احتساب تدخالتهما في خانة التدخالت المؤسساتية يرين، يخاألبالنسبة لهذين ). المستشارين

 في حين تحتسب تلك التدخالت باسم حزبيهما عندما يتحدثان لمان،يتحدثان باسم إحدى غرفتي البر

  .  بصفتهما الحزبية

  

  :غير المحددين المتدخلون -د
وسائل  من طرف ة الحزبيءاتهايد انتماتضم هذه المجموعة تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحد

) أعضاء مجالس جهوية(ويتعلق األمر بمنتخبين جهويين . االتصال السمعي البصري خالل بثها لتدخالتهم

مجلس جماعة حضرية في أعضاء (أو جماعيين )  أو مجالس عماالتأعضاء مجالس إقليمية(أو إقليميين 

 ). أو قروية

  

     :نواب في الواليتين التشريعيتين السابقة والحالية  الخريطة السياسية لمجلس ال-6

. طابق هذا التقسيم مع نهاية والية مجلس النواب وبداية والية أخرىتيو  إلى فترتين2007تقسيم سنة تم 

 . خريطتها السياسية الخاصة  تشريعيةواليةكل لو

  

سياسية، يجدر تقديم الخريطة قصد تسهيل قراءة هذا التقرير ومن أجل استيعاب تمثيلية األحزاب الو

 .السياسية للواليتين معا
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   السابقةةالخريطة السياسية لمجلس النواب في الوالية التشريعي  - أ
  

 األحزاب السياسية عدد المقاعد     

 ) أحزاب6(األغلبية 

 الحركة الشعبية  ا نائب65

 حزب االستقالل  ا نائب60

 عبية االتحاد االشتراكي للقوات الش ا نائب52

 التجمع الوطني لألحرار ا نائب37

 حزب العهد+ حزب التقدم واالشتراكية  با نائ23

 المجموع انائب 237

 )  حزبا14( المعارضة 

 حزب العدالة والتنمية   نائبا42

 الحزب الوطني الديمقراطي + االتحاد الدستوري   نائبا32

 جبهة القوى الديمقراطية   نواب07

 ب االشتراكي الموحد الحز  نواب03

 الحزب االشتراكي  نائب واحد

 الالمنتمون  نائب 03

 * إلجتماعيةالحركة الديمقراطية ا  نائب00

 * رابطة الحرياتحزب   نائب00

 *حزب اإلصالح والتنمية   نائب00

 *الحزب المغربي الليبرالي   نائب00

 * حزب الشورى واالستقالل  نائب00

 *ئة والتنميةحزب البي  نائب00

 * المواطنة قواتالحزب   نائب00

 *حزب المؤتمر الوطني االتحادي  نائب00

  المجموع  نائبا88

  مجلس النوابلمقاعدالعدد اإلجمالي   نائبا325

  التحق نواب هذه األحزاب بفرق برلمانية ألحزاب أخرى * 
 

   ) أحزاب7(أحزاب غير ممثلة في البرلمان 
  عيحزب الوسط االجتما 

  االشتراكي الديمقراطيحزب الطليعة  

 حزب العمل 

 حزب المبادرات المواطنة للتنمية  

 حزب التجديد واإلنصاف  

 النهج الديمقراطي  

  .للقوات الشعبيةالوطني االتحاد  
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ح
  

ال التشريعية الخريطة السياسية لمجلس النواب في الوالية -ب   ةي ال
 األحزاب السياسية عدد المقاعد

 ) حزبا12(األغلبية 

 حزب االستقالل   نائبا53

 التجمع الوطني لألحرار  نائبا41

  1االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  نائبا40

  2) أحزاب ونواب استقالوا من أحزابهم7الذي يجمع نواب من (فريق األصالة والمعاصرة   نائبا36

 حزب التقدم واالشتراكية   نائبا18

 المجموع با نائ 188

 ) أحزاب10(معارضة ال

 حزب العدالة والتنمية   نائبا46

 الحركة الشعبية  نائبا44

 االتحاد الدستوري  نائبا27

  3جبهة القوى الديمقراطية  نواب09

 الحزب العمالي  نواب05

4حزب المؤتمر الوطني االتحادي +الحزب االشتراكي الموحد   نواب05

 حزب النهضة والفضيلة  نائب10

  5الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  ائب ن00

  6الحزب الوطني الديمقراطي   نائب00

 المجموع  نائبا137

  العدد اإلجمالي لمقاعد مجلس النواب   نائبا325
 

                                                 

-
-
-
حا-
-
-
-

  . شعبيةلحزب االشتراكي بفريق اإلتحاد االشتراكي للقوات الالتحق نائبا ا 1

  
  :  أحزاب7 نائبا، عشرون منهم يمثلون نوابا من 36يضم فريق األصالة و المعاصرة  2

  نواب6:  حزب العهد 

  نواب5:  حزب البيئة والتنمية

  نواب4:  حزب التجديد واإلنصاف

د المغربي للديمقراطية  نائبان : حزب االت

  نائب واحد: حزب رابطة الحريات

  نائب واحد:مواطنة حزب القوات ال

  نائب واحد : حزب المبادرات المواطنة للتنمية

 اآلخرين فقد قدموا من أحزاب 13أما ). فؤاد عالي الهمة، حميد نرجس وفتيحة العيادي" (لجرارالئحة " على أما الستة عشر نائبا اآلخرون فثالثة منهم انتخبوا

  .أخرى ليلتحقوا بفريق األصالة والمعاصرة

  
لكن بما أن هذا الحزب صوت ضد التصريح الحكومي وضد . نواب التسعة لجبهة القوى الديمقراطية فريقا برلمانيا مشتركا مع حزب التقدم واالشتراكيةشكل ال 3

  .46.06 من قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 6، فإنه يصنف ضمن أحزاب المعارضة بناءا على المادة 2008قانون المالية 

  
  .شكل النواب الخمسة للحزب االشتراكي الموحد و لحزب المؤتمر الوطني االتحادي مجموعة برلمانية مشتركة 4

  
  .أخرىألحزاب  إلى فرق برلمانية التسعة لحزب الحركة الديمقراطية االجتماعيةانضم النواب  5
  
  .أخرى ألحزابللحزب الوطني الديمقراطي إلى فرق برلمانية  انضم النواب الثالثة 6
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  )  حزبا13(األحزاب غير الممثلة في البرلمان 

  حزب الشورى واالستقالل 

 الحزب المغربي الليبرالي  

 حزب الوسط االجتماعي 

 طليعة الديمقراطي االشتراكي حزب ال 

 حزب العمل 

 حزب اإلصالح والتنمية 

 حزب البديل الحضاري 

 حزب األمل  

 حزب النهضة  

 حزب المجتمع الديمقراطي 

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 

 النهج الديمقراطي 

 .االتحاد الوطني للقوات الشعبية 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مبدأ اإلنصاف -7

، في 2006 شتنبر 27 الصادر بـ 46.06لالتصال السمعي البصري رقم  قرار المجلس األعلى ؤطري

، تطبيق مبدأ اإلنصاف في الولوج إلى وسائل االتصال السمعي البصري بالنسبة للحكومة 7 و6مادتيه 

  . وأحزاب األغلبية وأحزاب المعارضة واألحزاب غير الممثلة في البرلمان

يحرص متعهدو االتصال السمعي  " : أنث األولى على بالنسبة للمجموعات الثال6حيث تنص المادة 

البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء الحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية 

ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام 

 ".شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

  

يتعين على متعهدي االتصال  : " أنه تنص على7أما بالنسبة لألحزاب غير الممثلة في البرلمان، فالمادة 

السمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية إلبداء مواقفها من األحداث 

 اإلجمالية المخصصة  من المدة الزمنية%10وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 

 ".للحكومة وأحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانية
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ما يتعلق بتطبيق مبدأ اإلنصاف في ولوج النقابات والمنظمات والغرف المهنية إلى وسائل االتصال  وفي

  .  من نفس القرار5 و3السمعي البصري، فهو مؤطر بالمادتين 

ن على متعهدي االتصال السمعي البصري المعنيين منح يتعي : " أنهعلى) 1مقطع  (3حيث تنص المادة 

األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال االقتصادي وكذا المنظمات االجتماعية األخرى 

ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول 

 ".اإلعالمالكلمة في برامج 

  

تتحدد تمثيلية المنظمات النقابية اعتبارا ألهميتها ولنتائج انتخابات  : " معايير التمثيلية5وتوضح المادة 

وتتحدد تمثيلية المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها داخل  .مندوبي األجراء في القطاعين العام والخاص

 ".يمجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد الوطن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

II-  المعطيات الكمية  
 

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

  :معنية بالتتبع إحصائيات حول البرامج ال-1

  : 2007ة  خالل سنعنية بالتتبع، في وسائل االتصال السمعي البصري المعالجت الهيئة العليا

  

  . نشرة إخبارية257 22 -

 .مجلة إخبارية 3710 -

 . من البرامج األخرى3144 -

 . تدخال للشخصيات العمومية 816 28 -
 
   للتدخالت اإلجماليالحجم الزمني إحصائيات حول  -2

في جميع أنواع البرامج ، 2007خالل سنة لتدخالت الشخصيات العمومية، اإلجمالي بلغ الحجم الزمني 

خمسمائة وسبعة وثالثون ساعة وتسع  (38: 39: 537ئل االتصال السمعي البصري، وفي كل وسا

  . )وثالثون دقيقة وثمانية وثالثون ثانية

  

  جمعمن خاللو.  االتصال السمعي البصريائلحسب وس اإلجمالييقدم الجدول اآلتي الحجم الزمني 

 البصري العمومية من جهة، لسمعيالحجم الزمني السنوي المخصص للتعددية في وسائل االتصال ا

) % 31,98(بالنسبة للعمومي والثلث ) % 68,02(الخاصة من جهة أخرى، نحصل على حصة الثلثين و

  . بالنسبة للخاص
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  2007سنة  خالل المخصص للتعدديةاإلجمالي  الحجم الزمني  يبينجدول

  ) والبرامج األخرى اإلخبارية، المجالتيةخبارالنشرات اإل(  مختلف برامجفي

  بالتتبعالمعنية وسائل االتصال السمعي البصري 

  

 خدمةال الحجم الزمني 

 األولى القناة  115:55:36

 إذاعة أطالنتيك 89:18:10

 اإلذاعة الوطنية 81:22:30

 القناة الثانية 69:24:56

 إذاعة كازا إف إم  33:31:18

 اإلذاعة األمازيغية  28:04:44

 إذاعة أصوات 26:47:34

 إذاعة الرباط الدولية  21:47:21

  أطلسإم إف إمذاعة إ 19:13:33

  سايسإم إف إمإذاعة  16:37:05

 قناة العيون الجهوية 15:38:10

  سوسإم إف إمإذاعة  15:10:50

 كاب راديو 03:39:15

 شذى إف إم 01:08:36

 وسائل االتصال العمومية 365:44:35

 وسائل االتصال الخاصة 171:55:03

 المجموع  537:39:38
  

 تغطية وسائل االتصال السمعي البصرينوعية تم توزيع هذه النتائج اإلجمالية في الجداول اآلتية حسب 

  .)الوطنية، المتعددة الجهات والجهوية(
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   2007سنة خالل   المخصص للتعدديةاإلجماليالحجم الزمني بين يجدول 

  ) والبرامج األخرى اإلخباريةالنشرات اإلخبارية، المجالت(  مختلف برامج في

  وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  خدمةال الحجم الزمني النسبة 

 القناة األولى  115:55:36 36,62%

 إلذاعة الوطنيةا 81:22:30 25,70%

 القناة الثانية  69:24:56 21,93%

 اإلذاعة األمازيغية  28:04:44 08,87%

 إذاعة الرباط الدولية 21:47:21 06,88%

 المجموع 316:35:07 100,00%

  

   2007سنة خالل   المخصص للتعدديةاإلجماليالحجم الزمني يبين دول ج

  ) والبرامج األخرىاإلخبارية ت النشرات اإلخبارية، المجال(  مختلف برامج في

  وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

 الخدمة  الحجم الزمني النسبة 

 راديو أطالنتيك 89:18:10 73,87%

 إذاعة أصوات 26:47:34 22,16%

 كاب راديو 03:39:15 03,02%

 إذاعة شذى إف إم 01:08:36 00,95%

 المجموع 35: 53: 120 100,00%

   

   2007سنة   المخصص للتعددية خاللاإلجماليالحجم الزمني يبين دول ج   

  ) والبرامج األخرى اإلخباريةالنشرات اإلخبارية، المجالت(مختلف برامج في 

  ةوسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوي 

 الخدمة الحجم الزمني النسبة 

  إمراديو كازا إف 33:31:18 33,46%

  أطلسإم إف إمإذاعة  19:13:33 19,19%

  سايسإم إف إمإذاعة  16:37:05 16,59%

 قناة العيون الجهوية 15:38:10 15,61%

  سوسإم إف إمإذاعة  15:10:50 15,15%

 المجموع 100:10:56 100,00%



 

III  -  تقديم وتحليل النتائج  
 

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

   الحصص األربع -1

 وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية،  ما إذا كانتحسببشكل منفصل لنتائج اتم تقديم 

 بعين االعتبار خصوصية وسائل االتصال السمعي اخذأو ذلك توخيا للدقة و.متعددة الجهات أو جهويةأو 

أو جهوية مع كل ما يتولد عن ذلك /أنشطة سياسية محلية وتقدم  و تغطية وطنيةلهاليست  التيالبصري 

 فإنه  مبدأ اإلنصافبتقديرلتجنب أي تأويل قد يضر و،  المستويينهذين على السياسي لمشهداات من تعقيد

 االسياسي حسب ما إذا كان التحليل يخص واقعالحقل أي حزب في وتدخل ع قتموكان لزاما االنتباه إلى 

  .ا أو محليا، جهوياوطني

  

  غطية الوطنية في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التالحصص األربع  -أ
 على أن تقدير احترام 46.06 من قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 9تنص المادة 

 بالنشرات اإلخبارية، البرامج حسب كونه يتعلقالمتعهدين للتعددية السياسية يجب أن يتم بطريقة منفصلة 

ليل نتائج المتعهدين في هذا التقرير  المعتمد في تحصنيفويعزى هذا الت. الحوارية أو البرامج األخرى

  . البرامج هذه البث بالنسبة لكل نوع منووتيرةإلى اختالف أهمية 

  

   في النشرات اإلخباريةالحصص األربع  

األولى  في الفترة يةخبارالنشرات اإليقدم الجدول اآلتي نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في 

  .وخصوصا بالنسبة للحصص األربع

  

  ) األولىالفترة ( جدول بياني للحصص األربع في نشرات األخبار  

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
المعارضة البرلمانية  األغلبية + الحكومة   الخدمة  

اإلذاعة الوطنية  % 91,34 % 07,09 % 01,57

 األولى القناة  % 88,56 % 09,24 % 02,21

إذاعة الرباط الدولية % 88,21 % 10,95 % 00,84

القناة الثانية % 83,98 % 13,23 % 02,79

اإلذاعة األمازيغية  % 78,19 % 20,02 % 01,79

  
 14
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  :بالنسبة للحصص األربعأساسيين اثنين تمكن هذه النتائج من إبراز توجهين 

  

 تتمكن لمهكذا ف و. المعارضة البرلمانية حصةأربع مراتفاقت حصة من الحكومة واألغلبية  ةاستفاد -

 سقف اإلنصاف المعتمد من طرف الهيئة العليا احتراممن القنوات التلفزية أو المحطات اإلذاعية أي من 

لمدة اإلجمالية لتدخالت الذي حدد ا )46.06قرار رقم المن المادة السادسة (لالتصال السمعي البصري 

  .  المدة الزمنية المخصصة للمعارضة البرلمانيةضعف  فيألغلبيةالحكومة وا

  

النسبة لصنف األضعف بحيث كانت  ،تدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمانلف يضعحضور  -

 لم تصل هذه األحزاب إلى ، خمس وسائل اتصال سمعية بصرية ذات تغطية وطنيةفيف. الحصص األربع

 .المادة السابعة من القرار المشار إليهها التي تنص علي%10  عوض %3نسبة 
 

لحصة المخصصة في ا  هي األخرى هذين التوجهين، لكن مع ارتفاعأكدت، فقد الثانيةأما بالنسبة للفترة 

  ). الجدول أسفلهأنظر( األحزاب غير الممثلة في البرلمانألحزاب المعارضة على حساب 

  

  ) الثانيةالفترة (جدول بياني للحصص األربع في نشرات األخبار 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  

 األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان 
المعارضة البرلمانية  األغلبية + الحكومة   الخدمة  

اإلذاعة الوطنية  % 89,73 % 09,95 % 00,32

إذاعة الرباط الدولية % 88,62 % 13,38 % 00,00

األولىالقناة  % 84,07 % 15,79 % 00,14

القناة الثانية % 81,74 % 17,87 % 00,39

اإلذاعة األمازيغية  % 55,40 % 44,60 % 00,00
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  في المجالت اإلخبارية  الحصص األربع  

 أكثر توازنا من 1جاءت نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في المجالت اإلخبارية خالل الفترة 

 . متفاوتةغير أنها بقيتخبارية النشرات اإل

   

  ) األولىالفترة  (المجالت اإلخباريةجدول بياني للحصص األربع في 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  

المعارضة البرلمانية  في البرلمان األحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الخدمة 

اة الثانية القن % 59,41 % 31,41 % 09,18

القناة األولى % 67,41 % 30,03 % 02,55

اإلذاعة الوطنية  % 67,45 % 29,87 % 02,68

اإلذاعة األمازيغية  % 74,26 % 22,57 % 03,17

إذاعة الرباط الدولية % 65,87 % 32,57 % 01,56

  

  : هذا الجدولانطالقا منيمكن استخالص مالحظتين 

  

اإلجمالية لتدخالت الحكومة واألغلبية، باستثناء اإلذاعة األمازيغية،  تتجاوز المدة الزمنية مل -

 . ضعف المدة المخصصة للمعارضة البرلمانية
 

 الحصة المخصصة لألحزاب غير الممثلة في البرلمان هي األضعف بالنسبة للحصص يتبق -

 %10اله  تصل في أي وسيلة من وسائل االتصال السمعي البصري المذكورة أعم بحيث ل؛األربع

 .من المدة اإلجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانية
 

االتصال السمعي البصري الوحيدة التي احترمت وسيلة تعتبر القناة التلفزية العمومية الثانية  -

 من قرار المجلس األعلى 7 و6المادتان (إجماال سقف اإلنصاف المعتمد من طرف الهيئة العليا 

 ).46.06تصال السمعي البصري رقم لال

  
 

مع حضور قوي ألحزاب )  الجدول أسفلهأنظر( تبقى النتائج جد متفاوتة ،الثانية بالنسبة للفترة

  . تام لألحزاب غير الممثلة في البرلمانشبه المعارضة وغياب 
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لتعددية بالنسبة  اوتيرة تقدير أن  نسبية إذا ما أخذنا بعين االعتبار، مع ذلك،تظل هذه المالحظة

  األعلى لالتصال السمعي البصري من قرار المجلس9المادة  (ة نصف سنوييللمجالت اإلخبارية ه

  . فقط شهرين ونصفتغطيالثانية أن الفترة في حين ) 46.06رقم 

  

   )الثانيةالفترة  (المجالت اإلخباريةجدول بياني للحصص األربع في 

  التغطية الوطنيةفي وسائل االتصال السمعي البصري ذات

  

المعارضة البرلمانية    في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الخدمة  

القناة الثانية  % 56,64 % 43,36 00,00%

القناة األولى % 53,30 %  46,70 00,00%

اإلذاعة الوطنية  % 46,88 % 50,20 % 02.91 

ألمازيغية اإلذاعة ا % 35,91 % 62,40 % 01,69

إذاعة الرباط الدولية % 100,0 % 00,00 % 00,00

  
  البرامج األخرى في الحصص األربع  

مالحظات  ثالثتمكن قراءة نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في البرامج األخرى من استخالص 

 نظرا ألنها  عليهافإنه من الصعب استنتاج خالصات يعتمد، 2 لفترةبالنسبة ل أما. 1تخص فقط الفترة 

  .  قصيرة جداتغطي مدة
 
  

  ) األولىالفترة (جدول بياني للحصص األربع في البرامج األخرى 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  

المعارضة البرلمانية  األحزاب غير الممثلة في البرلمان  األغلبية + الحكومة   الدعامة  

اإلذاعة الوطنية % 95,64 % 04,36 % 00,00

القناة الثانية % 95,07 % 04,93 % 00,00

اإلذاعة األمازيغية  % 87,31 % 09,86 % 02,83

القناة األولى % 61,96 % 38,04 % 00,00

إذاعة الرباط الدولية % 60,85 % 39,15 % 00,00
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 :المالحظات الثالث هي التاليةو

  

ة واألغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى المدة الزمنية  تقاسمت الحكوم:المالحظة األولى 

  . ص األربع على القناة التلفزية العمومية األولى وإذاعة الرباط الدوليةصاإلجمالية المخصصة للح

  القناة الثانية، اإلذاعة الوطنية واإلذاعة األمازيغيةفي فاقت تدخالت الحكومة واألغلبية :المالحظة الثانية

  . خصصة للمعارضةتلك الم

  .  غير الممثلة في البرلمانب باستثناء اإلذاعة األمازيغية، غابت تماما األحزا:الثالثةالمالحظة 

  

 القناة إال في حالة(غياب أحزاب المعارضة بالنسبة للبرامج األخرى،  ،يبين الجدول أسفله 2 بالنسبة للفترة

 اإلشارة إليه بالنسبة تولكن وكما تم. في البرلمانلألحزاب غير الممثلة نفس الشيء بالنسبة و) األولى

  .  2قصر مدة الفترة تبقى هذه المالحظة نسبية بالنظر إلى للمجالت اإلخبارية، 

  
 
 
  

   )الثانيةالفترة (دول بياني للحصص األربع في البرامج األخرى ج

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

  

المعارضة البرلمانية  في البرلمان ةاألحزاب غير الممثل األغلبية + الحكومة   الخدمة 

القناة الثانية % 100.0 % 00,00 00,00%

القناة األولى % 92.77 % 07.23  00,00%

اإلذاعة الوطنية % 00,00 % 00,00 % 00,00

اإلذاعة األمازيغية  % 00,00 % 00,00 % 00,00

عة الرباط الدوليةإذا % 100.00 % 00,00 % 00,00

  
  : في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتالحصص األربع  -ب

طالنتيط، راديو أراديو : هي" متعددة الجهات"وسائل االتصال السمعي البصري المصنفة تحت اسم 

قطيع اإلداري أكثر من جهة حسب التتغطي هذه اإلذاعات  و. وكاب راديوأصوات، راديو شذى إف إم

 ولمجال تغطيتها ي ليست ذات تغطية وطنية، فإنها واعتبارا لخطها التحريرأنهاورغم  . به العملاريالج

ولهذا السبب، فإن تقدير ). كاب راديوباستثناء  (ذات طابع وطنيالجغرافي، تتوفر على سياسة إخبارية 

 ال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية،وسائل االتصالطريقة المطبقة على احترام التعددية يتم بنفس 

 على أننا سنخصص جدوال حول ترتيب األحزاب السياسية في على أساس قاعدة الحصص األربعذلك و

  .كل اإلذاعات والتلفزات العمومية في المالحق المصاحبة لهذا التقرير
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  في نشرات األخبار الحصص األربع 

 وباألخص 1بع تدخالت الشخصيات العمومية في نشرات األخبار خالل الفترة يقدم الجدول أسفله نتائج تت

 .الحصص األربع

   

  ) األولىالفترة (جدول بياني للحصص األربع في نشرات األخبار 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

المعارضة البرلمانية   في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + حكومة ال  الخدمة 

إذاعة شذى إف إم % 88,82 % 11,18 % 00,00

إذاعة أطالنتيك % 85,92 % 13,81 % 00,27

إذاعة أصوات % 81,26 % 14,64 % 04,10

كاب راديو 00,00% % 00,00 % 00,00

  
 : بالنسبة للحصص األربعتسجيل مالحظتين النتائج يمكن على ضوء هذه

  

 حصة المعارضة في اإلذاعات المشار إليها في الجدول أعاله بكثيرلحكومة واألغلبية  حصة اتجاوزت -

 مرات ستتفوق المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت الحكومة واألغلبية أن الجدول هذا يبين  و.البرلمانية

 ن القرار مالسادسةفي حين أن المادة . رضة البرلمانيةاالمع من طرفالمدة اإلجمالية لتناول الكلمة 

 .  المخصصة للمعارضة البرلمانيةالمدة ضعف فيلمدة الزمنية اهذه  تحدد سقف 46.06

  

 إذن األضعف األحزاب هي هذهحصة ف. ضعيف لتدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمانحضور  -

 .بالنسبة لصنف الحصص األربع

  

 ذلك، فقد ارتفعت النسبة المخصصة مع. نفس المالحظتين) أنظر الجدول أسفله (2تؤكد نتائج الفترة 

للمعارضة وخصوصا على راديو أصوات الذي حصلت فيه الحكومة واألغلبية على ضعف المدة 

المخصصة للمعارضة أما بالنسبة لألحزاب غير الممثلة في البرلمان، فتبقى غائبة في هذه الوسائل 

 .السمعية البصرية
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  ) الثانيةالفترة (األخبار جدول بياني للحصص األربع في نشرات 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

المعارضة البرلمانية في البرلمان األحزاب غير الممثلة األغلبية+ الحكومة   الدعامة 

إذاعة شذى إف إم % 100,00 % 00,00 % 00,00

إذاعة أطالنتيك % 79,85 % 20,15 % 00,00

إذاعة أصوات % 68,13 % 31,87 % 00,00

كاب راديو % 00,00 % 00,00 % 00,00
 
 
  
  

  
  
  
 
  

   اإلخباريةفي المجالت  الحصص األربع 

 أكثر توازنا 1ئج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في المجالت اإلخبارية خالل الفترة اجاءت نت 

 . السمعية البصريةالتصالاسائل  وحسب متفاوتةتبقى   غير أنهامقارنة مع نشرات األخبار

  
 
 
  

  ) األولىالفترة (جدول بياني للحصص األربع في المجالت اإلخبارية 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

المعارضة البرلمانية   في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الدعامة  

إذاعة شذى إف إم % 00,00 % 00,00 % 00,00

إذاعة أطالنتيك % 83,88 % 16,12 % 00,00

إذاعة أصوات % 75,94 % 24,06 % 00,00

كاب راديو % 75,18 % 00,00 % 24,82

  

  : عدة مالحظاتبذا الجدول يوحي ه

 أما األحزاب غير الممثلة في . أحزاب المعارضة غائبة تمامايتبالنسبة لكاب راديو، بقأوال،  -

 من مجموع تدخالت الحصص %  24,82وصلت إلى فقد حصلت على نسبة مرتفعة البرلمان

  .األربع

إذاعة شذى إف إم، غابت الحصص األربع لسبب واحد هو أن هذه المحطة ال تقدم في  ثانيا، -

 .امج إخبارية أو حوارات سياسيةرب
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 فترة زمنية قصيرة كاب راديو، ألنها تخص وشذى إف إمفيما يتعلق ب نسبيةتبقى  لكن هذه النتائج

  ).  أكتوبر14 إلى - تاريخ بداية التتبع - يونيو 13من (
 

 شمل التتبع ،)راديو أطلنتيك وراديو أصوات( لباقي وسائل االتصال السمعي البصري غير أنه بالنسبة

  . دالةنتائج كافية جديرة بضمان فترة 
 
كلمة بالنسبة للحكومة واألغلبية أكثر من إذاعة أطالنتيك، تمثل المدة اإلجمالية لتناول الفي  ثالثا، -

 .مس مرات المدة المخصصة للمعارضةخَ

  

مع حضور قوي ألحزاب المعارضة )  الجدول أسفلهأنظر(، جاءت النتائج جد متفاوتة 2بالنسبة للفترة 

  .وغياب األحزاب غير الممثلة في البرلمان
 

  ) الثانيةة الفتر( جدول بياني للحصص األربع في المجالت اإلخبارية 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

في البرلمان األحزاب غير الممثلة المعارضة البرلمانية  األغلبية + الحكومة   الدعامة  

إذاعة شذى إف إم % 00,00 % 00,00 00,00%

إذاعة أطالنتيك 75,63% % 24,37 % 00,00 

إذاعة أصوات % 65,50 % 34,50 % 00,00

كاب راديو % 20,32 % 79,68 % 00,00

  

 ين تغطي شهر2 وبما أن الفترة  سنوية نصفيتقدير التعددية في المجالت اإلخبارية هوثيرة بما أن 

  .بنوع من النسبية هذه النتائج التعامل مع فيجب،  فقطونصف

  
 
  

  في البرامج األخرى الحصص األربع 

  ). الجدول أسفلهأنظر( النتائج اآلتية عنات العمومية في البرامج األخرى تتبع تدخالت الشخصيأسفر 



 22

  
  

  ) األولىالفترة (األخرى  برامججدول بياني للحصص األربع في ال

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

المعارضة البرلمانية  في البرلماناألحزاب غير الممثلة غلبيةاأل+ الحكومة   الدعامة 

إذاعة شذى إف إم % 00,00 % 00,00 % 00,00

إذاعة أطالنتيك % 77,83 % 22,17 % 00,00

إذاعة أصوات % 66,94 % 30,41 % 02,65

كاب راديو % 00,00 % 00,00 % 00,00
 

ر تجدر اإلشارة هنا إلى أن إذاعة أصوات احترمت مبدأ اإلنصاف، باستثناء في ما يخص األحزاب غي

 . الممثلة في البرلمان

  

  . غير متوازنة فإن النتائج ،في البرامج األخرى وكما يبين ذلك الجدول أسفلهو، 2بالنسبة للفترة 
 

 

  ) الثانيةالفترة  (البرامج األخرىجدول بياني للحصص األربع في 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات

  

ة في البرلمان األحزاب غير الممثل المعارضة البرلمانية   األغلبية + الحكومة   الدعامة  

إذاعة شذى إف إم % 00,00 % 00,00 00,00%

إذاعة أطالنتيك % 00,00 % 00,00 % 00,00

إذاعة أصوات % 94,56 % 05,44 % 00,00

كاب راديو % 00,00 % 00,00 % 00,00

  

  عي البصري ذات التغطية الجهوية في وسائل االتصال السمالحصص األربع  -ج

محطة "اإلذاعة العمومية كازا إف إم، القناة التلفزية العمومية : سم هيإن اإلذاعات المصنفة تحت هذا اإل

  . سوسإم إف إم و سايسإم إف إم أطلس، إم إف إموشبكة اإلذاعات الخاصة " العيون الجهوية

  
 
  

  في النشرات اإلخبارية    الحصص ٍاألربع 

، النتائج المقدمة في 1رز تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في النشرات اإلخبارية، بالنسبة للفترة أف

 .الجدول أسفله
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  ) األولىالفترة  (نشرات األخبارجدول بياني للحصص األربع في 

 الجهويةفي وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية 

   

رضة البرلمانية المعا  في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الدعامة  

 م سايسإف إم إ % 100,00 % 00,00 % 00,00

  سوسإم إف إم % 91,49 % 08,51 % 00,00

 قناة العيون الجهوية % 85,08 % 12,81 % 02,11

 إذاعة كازا إف إم  % 83,51 % 16,49 % 00,00

   أطلسإم إف إم % 82,27 % 17,73 % 00,00
 

 
 :بالنسبة للحصص األربعمالحظتين  النتائج استخالص هذهن على ضوء يمك

  

أن  أعالهيبين الجدول  حيث. بكثير حصة المعارضة البرلمانية حصة الحكومة واألغلبية تجاوزت -

 من المدة اإلجمالية لتناول الكلمة % 80 ة لتدخالت الحكومة واألغلبية فاقتالمدة الزمنية اإلجمالي

إم إذاعات شبكة بالنسبة ل –مع ذلك، تظل هذه النتائج نسبية ألنها تهم و. ربعبالنسبة للحصص األ

أن هذه  كما .) أكتوبر14 إلى - تاريخ بداية التتبع - يونيو 13من ( مدة زمنية قصيرة - إف إم

 .ية الجهو السياسيةالمعطيات اشتغلت جزئيا بمنطق التلفزات والمحطات اإلذاعية
 

 14من فاتح يناير إلى (ون الجهوية وإذاعة كازا إف إم، غطى التتبع مدة زمنية كافية لكن بالنسبة لقناة العي

  . داللةذو  الكفيل بضمان نتائجالشيء ) 2007أكتوبر 
   
  . شبه غائبةهذه األحزاب ظلت  حيث .ضعيف لتدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمانحضور  -

 
  

أكدت هذين التوجهين؛ حيث ازدادت الحصة المخصصة ألحزاب ، فقد ) الجدول أسفلهأنظر (2أما الفترة 

لكن األحزاب غير الممثلة في البرلمان .  سوسإم إف إم سايس وإم إف إمالمعارضة، خصوصا على 

  . غائبةشبه بقيت 
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  ) الثانيةالفترة (جدول بياني للحصص األربع في نشرات األخبار 

  ة الجهويةفي وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطي

  

المعارضة البرلمانية  في البرلمان األحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الخدمة  

 سايسإم إف إم % 85,09 % 14,91 % 00,00

قناة العيون الجهوية  % 82,73 % 15,46 % 01,81

 سوسإم إف إمإذاعة  % 82,58 % 17,42 % 00,00

ا إف إم إذاعة كاز % 82,01 % 17,99 % 00,00

  أطلسإم إف إم % 81,84 % 18,16 % 00,00
 
 

   : في المجالت اإلخباريةالحصص األربع  

 أكثر توازنا مقارنة 1جاءت نتائج تتبع تدخالت الشخصيات السياسية في المجالت اإلخبارية خالل الفترة 

 .صريةذه الخدمات السمعية البحسب همتباينة تبقى ع النشرات اإلخبارية، غير أنها م
 
 

   )األولىالفترة (جدول بياني للحصص األربع في المجالت اإلخبارية 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية

   

المعارضة البرلمانية   في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الخدمة  

إذاعة كازا إف إم % 63,62 % 33,16 % 03,22

 أطلسإم إف إمإذاعة  % 50,88 % 41,91 % 07,21

 سايسإم إف إمإذاعة  % 50,88 % 41,91 % 07,21

 سوسإم إف إمإذاعة  % 50,88 % 41,91 % 07,21

قناة العيون الجهوية % 21,36 % 78,14 % 00,50

  

 :وحي هذا الجدول بعدة مالحظاتي

إذاعة  ي فالمعارضة من جهة أخرى، الحصص المخصصة للحكومة واألغلبية من جهة، وتوزيعاحترم  -

 من قرار المجلس األعلى لالتصال السادسةفي المادة منصوص عليه  كما هو ،مبدأ اإلنصافكازا إف إم 

حصة ضعيفة لم تستفد إال من غير أن األحزاب غير الممثلة في البرلمان، . 46.06السمعي البصري رقم 

  .1عة خالل الفترة في المجالت اإلخبارية على هذه اإلذا) % 3,22(

  



 25

 المجالت التي تبثها إذاعة برمجة بتقامكونها ة لطابق، جاءت النتائج متإم إف إمبالنسبة لشبكة إذاعات 

  .التوقيتنفس  واليومنفس  في ،"مع الحدث" وخصوصا مجلة ،كازا إف إم

   .ة واألغلبيةالحكومحصة  مرات 3المعارضة البرلمانية أما في قناة العيون الجهوية، فقد بلغت حصة 

 ألحزاب المعارضة وغياب أقوىمع حضور )  الجدول أسفلهأنظر(، جاءت النتائج متباينة 2بالنسبة للفترة 

 .األحزاب غير الممثلة في البرلمان

  
  

   )الثانيةالفترة (جدول بياني للحصص األربع في المجالت اإلخبارية 

  في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية

  

المعارضة البرلمانية   في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الخدمة  

قناة العيون الجهوية % 80,80 %  19,20 % 00,00

إذاعة كازا إف إم % 66,88 % 33,12 % 00,00

 أطلس  إم إف إمإذاعة  % 67,50 % 32,50 % 00,00

 سايسإمإم إف إذاعة  % 61,69 % 38,31 % 00,00

 سوسإم إف إمإذاعة  % 60,77 % 39,23 % 00,00
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في البرامج األخرى  الحصص األربع 

، 1إن تتبع تدخالت الشخصيات السياسية في البرامج األخرى على هذه اإلذاعات الجهوية خالل الفترة 

  .أن الحصص األربع كانت غائبة في هذه البرامج)  الجدول أسفلهأنظر(يبين 

  

  ) األولىالفترة (جدول بياني للحصص األربع في البرامج األخرى 

  في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية

  

في البرلمان األحزاب غير الممثلة المعارضة البرلمانية  األغلبية + الحكومة   الخدمة

قناة العيون الجهوية % 100,00 % 00,00 % 00,00

إذاعة كازا إف إم % 00,00 % 00,00 % 00,00

 أطلس إم إف إمإذاعة  % 00,00 % 00,00 % 00,00

 سايسإم إف إمإذاعة  % 00,00 % 00,00 % 00,00

 سوسإم إف إمإذاعة  % 00,00 % 00,00 % 00,00
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 التي تنطبق هنا نفس المالحظةو .  الجدول أسفلهكما يبينها  غير متوازنة، جاءت النتائج2بالنسبة للفترة 

 .تم إدراجها مرات متعددة حول قصر مدة هذه الفترة
 
  

  

  ) الثانيةالفترة (جدول بياني للحصص األربع في البرامج األخرى 

 في وسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية

   

المعارضة البرلمانية   في البرلماناألحزاب غير الممثلة األغلبية + الحكومة   الدعامة  

 سايسإم إف إمإذاعة  % 100,00 % 00,00 % 00,00

 سوسإم إف إمإذاعة  % 100,00 % 00,00 % 00,00

 أطلس إم إف إمإذاعة  % 88,04 % 11,96 % 00,00

قناة العيون الجهوية % 81,24 % 18,76 % 00,00

إذاعة كازا إف إم % 53,37 % 46,63 % 00,00
 
 
 
   المؤسساتيونالفاعلون  - 2

  .  النواب ورئيس مجلس المستشارينلوزير األول، رئيس مجلس ا: الفاعلون ثالثةهؤالء 

  
 

  الوزير األول -أ

الفترة  والفترة األولى ، والمقدمة في الجدول أسفله،الوزير األولتناول الكلمة من طرف تخص نتائج 

الزمنية بدل النسب المئوية، المدد  على المؤسساتيونالفاعلين تم االعتماد بالنسبة لتدخالت قد و . الثانية

تناول ل عن الحجم اإلجماليواضحة كوين فكرة تسمح بتألنها أفضل  ، في هذه الحالة،الزمنيةالمدد ألن 

  .هؤالء الفاعلين السياسيينمن طرف الكلمة 

  

وفي الخدمة السمعية البصرية ونجد أسفله النتائج المفصلة حسب الفترة ونوع البرامج، ثم النتائج حسب 

  . 2007ل أنواع البرامج لسنة ك
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   الحجم الزمني لتدخالت الوزير األول يبينجدول

  المعنية بالتتبعفي وسائل االتصال السمعي البصري 
 
   الفترة الثانية  الفترة األولى

  وسائل االتصال

   السمعي البصري
نشرات ال

   يةخباراإل

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

النشرات 

   اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

 00:42:35 03:28:12 00:59:18 00:02:51 00:00:00 02:43:45  القناة األولى

 00:00:00 00:00:00 00:18:14 00:00:00 00:00:00 01:13:31  القناة الثانية

 00:00:00 00:00:00 00:04:56 00:00:00 00:16:23 00:05:27  جهويةقناة العيون ال

 00:00:00 01:52:18 00:32:37 00:00:46 00:00:00 02:03:34  ة الوطنيةاإلذاع

 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:36  اإلذاعة األمازيغية

 00:00:00 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:00:00 00:25:44  ذاعة الرباط الدوليةإ

 00:00:00 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00  إذاعة كازا إف إم

 00:00:00 00:00:00 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:01:23  إذاعة أصوات

 00:00:00 00:00:00 00:05:33 00:05:29 00:00:00 00:03:46  إذاعة أطالنتيك

 00:00:00 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00   أطلسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00 00:00:00 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00   سايسمإم إف إإذاعة 

 00:00:00 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00 00:00:00 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:27  إذاعة شذى إف إم

 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00  إذاعة كاب راديو

  

  :في جميع أنواع البرامج، فقد جاءت على الشكل التالي 2007سنة بالنسبة للنتائج العامة المتعلقة ب
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  حسبالمعنية بالتتبع ترتيب وسائل االتصال السمعي البصري 

   للوزير األولة تناول الكلمة المخصصمدة 
 

  2007 الحجم الزمني لسنة  وسائل االتصال السمعي البصري

 07:56:41  القناة األولى
 04:29:15  اإلذاعة الوطنية

 01:31:45  القناة الثانية
 00:29:33  إذاعة الرباط الدولية

 00:26:46  جهويةقناة العيون ال
 00:14:48  إذاعة أطالنتيك
 00:03:27  إذاعة أصوات

 00:02:36  اإلذاعة األمازيغية
 00:01:32  إذاعة شذى إف إم

 00:01:07  إف إمإذاعة كازا 
 00:01:07   أطلسإم إف إمإذاعة 
 00:01:06   سايسإم إف إمإذاعة 
 00:01:07   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00  إذاعة كاب راديو 
 15:20:50  المجموع 

 
المعنية وسائل االتصال السمعي البصري في  2007 خالل سنة  اإلجماليةبلغت حصة تدخل الوزير األول

 ).خمسة عشر ساعة، عشرون دقيقة وخمسون ثانية (15:20:50 بالتتبع
 

 سنة خصوصا وأن ، مهم بشكل غطت وسائل االتصال السمعي البصري العمومية أنشطة الوزير األول

، ) شتنبر19(عباس الفاسي وزيرا أوال السيد بتعيين و، 2007 شتنبر 7 قد تميزت بإجراء انتخابات 2007

. وبالتصويت على التصريح الحكومي من طرف غرفتي البرلمان) وبر أكت15(بتشكيل الحكومة الجديدة و

كل هذا يفسر الحجم الزمني المخصص من طرف وسائل االتصال السمعي البصري لتدخالت الوزير 

 : الثانيةالقناة ، 07:56:41 : األولىالقناة ( وسائل سمعية بصرية عمومية ة ثالثفياألول، خصوصا 

 ).04:29:15 : ة، واإلذاعة الوطني01:31:45
 

 اإلجمالية من مجموع المدة الزمنية 13:57:41 الثالث لوحدها اإلذاعات العموميةالتلفزات وسجلت هذه 

  . 15:20:50أي 
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  .00:23:07 :  فقد سجلت بكاملهاةأما بالنسبة لوسائل االتصال السمعي البصري الخاص
 

 عن النشرات والمجالت اإلخبارية في كاب تجدر اإلشارة أخيرا إلى أن الوزير األول كان غائبا تماما

 ).2007يونيو  13 بتاريخ( لهذه المحطة  العلياراديو منذ بداية تتبع الهيئة
 
   رئيس مجلس النواب   -ب

خالل  المعنية بالتتبعيقدم الجدول أسفله تدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل االتصال السمعي البصري 

   . الثانية واألولى تينالفتر
 

  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس يبين جدول 

  تبععنية بالت في وسائل االتصال السمعي البصري الم
 
   الفترة الثانية  الفترة األولى

  وسائل االتصال

  السمعي البصري
النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

 00:21:4900:00:00 00:39:4400:00:0000:16:49 00:07:51  القناة األولى

 00:21:0400:00:00 00:01:3800:00:0000:04:43 00:04:11  القناة الثانية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:37  ةجهويقناة العيون ال

 00:20:4300:00:00 00:02:0600:03:2200:16:42 00:08:27  اإلذاعة الوطنية

 00:01:3000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  اإلذاعة األمازيغية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:12:20 00:07:11  إذاعة الرباط الدولية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة كازا إف إم

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:45 00:00:00  عة أصواتإذا

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:10:27  إذاعة أطالنتيك

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   أطلسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   سايسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة شذى إف إم

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة كاب راديو
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  :، على الشكل التالي الثالثة مجتمعةالبرامجأنواع  في 2007سنة ل اإلجمالية ئجلنتاجاءت ا
 
  

  

  

  

  

  

  

  حسبالمعنية بالتتبع ترتيب وسائل االتصال السمعي البصري 

  لرئيس مجلس النوابة تناول الكلمة المخصصمدة 
 

  2007الحجم الزمني لسنة   وسائل االتصال السمعي البصري

 01:26:13  القناة األولى
 00:51:20  اإلذاعة الوطنية

 00:31:36  القناة الثانية
 00:19:31  إذاعة الرباط الدولية

 00:10:27  إذاعة أطالنتيك
 00:01:30  اإلذاعة األمازيغية

 00:00:45  إذاعة أصوات
 00:00:37  قناة العيون الجهوية

 03:21:59  المجموع 
  

 03:21:59تصال السمعي البصري لمدة وسائل االفي  2007تدخل رئيس مجلس النواب خالل سنة 

  ).دقيقة وتسعة وخمسون ثانيةوعشرون ثالث ساعات، واحد (

  خصصت)انظر الجدول أعاله(عمومية  ة بصريةتجدر اإلشارة هنا إلى أن خمس وسائل اتصال سمعي

  .03:21:59 أي اإلجمالية من المدة الزمنية 03:10:47معدله  ما لتدخالت رئيس مجلس النواب

 عشرة دقيقة أي يتاثنأقل من  الخاصة، فسجلت ة البصرية بالنسبة لوسائل االتصال السمعيأما

00:11:57. 

  

 رئيس مجلس النواب كان غائبا تماما في النشرات والمجالت اإلخبارية في وسيلة جدير بالذكر أنو

 2007 خاصة خالل سنة ة بصريةصرية عمومية واحدة وخمس وسائل اتصال سمعيباتصال سمعية 

  ).   الجدول السابقأنظر(برمتها 
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   رئيس مجلس المستشارين  -ج

 المعنية بالتتبع البصري المستشارين في وسائل االتصال السمعينتائج تتبع تدخالت رئيس مجلس تخص 

  .الثانية واألولى تين والمقدمة في الجدول أسفله الفتر لالتصال السمعي البصريالعليامن طرف الهيئة 

  
 

  الحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارين جدول 

 المعنية بالتتبعفي وسائل االتصال السمعي البصري 
 
   الفترة الثانية  الفترة األولى

  وسائل االتصال

   السمعي البصري
النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

   األخرى

 00:06:0200:00:00 00:00:0000:00:0000:00:54 00:01:26  القناة األولى

 00:00:0000:00:00 00:00:3300:00:0000:00:00 00:02:14  القناة الثانية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  لجهويةقناة العيون ا

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:03:33  اإلذاعة الوطنية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  اإلذاعة األمازيغية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:03:12  إذاعة الرباط الدولية

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة كازا إف إم

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  اعة أصواتإذ

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة أطالنتيك

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   أطلسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   سايسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة شذى إف إم

 00:00:0000:00:00 00:00:0000:00:0000:00:00 00:00:00  إذاعة كاب راديو
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  : في أنواع البرامج الثالثة مجتمعة، على الشكل التالي2007لنتائج اإلجمالية لسنة جاءت ا

 
 

  حسبالمعنية بالتتبع ترتيب وسائل االتصال السمعي البصري 

  لرئيس مجلس المستشارينة تناول الكلمة المخصصمدة 
 

  2007الحجم الزمني لسنة   وسائل االتصال السمعي البصري

 00:08:22  القناة األولى
 00:03:33  اإلذاعة الوطنية

 00:03:12  إذاعة الرباط الدولية
 00:02:47  القناة الثانية
 00:17:54  المجموع 

 
  

وسائل االتصال السمعي البصري لمدة متواضعة في  2007تدخل رئيس مجلس المستشارين خالل سنة 

 ة بصريةئل اتصال سمعيأعطت أربع وساو). سبعة عشر دقيقة وأربعة وخمسون ثانية( 00:17:54 بلغت

  .  الكلمة لرئيس مجلس المستشارينة فقطعمومي
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   :المهنيونون والمتدخلون النقابي -3

المنظمات والغرف و، النقاباتممثلي  منها ستفيدي، تعددية التعبير التي يةالمهنبالتعددية النقابية ويقصد 

 ."نين والمهنيين النقابييالمتدخل"المهنية المصنفة في فئة 
 

  اإلجمالية النتائج -أ

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

 .2007خالل سنة " نين والمهنيين النقابييالمتدخل"المخصص لصنف اإلجمالي الزمني 

  

  في جميع أنواع البرامج" ني والمهنيينن النقابييالمتدخل"جدول حصص 

 2007خالل سنة المعنية بالتتبع كل وسائل االتصال السمعي البصري  وفي 

  

  المهنيةالغرف   المهنيةالمنظمات   النقابات  السمعي البصري وسائل االتصال

 % 05,89 % 35,95 % 58,16  القناة األولى

 % 02,67 % 55,11 % 42,22  القناة الثانية

 % 50,78 % 15,54 % 33,69  يةلجهوقناة العيون ا

 % 13,13 % 49,14 % 37,73  إلذاعة الوطنيةا

 % 13,04 % 33,02 % 53,95  اإلذاعة األمازيغية

 % 03,26 % 73,88 % 22,86  إذاعة الرباط الدولية

 % 63,87 % 21,79 % 14,34  إذاعة كازا إف إم

 % 00,12 % 82,05 % 17,83  إذاعة أصوات

 % 00,63 % 86,09 % 13,28  إذاعة أطالنتيك

 % 00,00 % 23,12 % 76,88   أطلسم إف إمإإذاعة 

 % 25,69 % 17,54 % 56,74   سايسإم إف إمإذاعة 

 % 71,85 % 05,26 % 22,88   سوسإم إف إمإذاعة 

 % 13,29 %20,15 % 66,56  إذاعة كاب راديو

 % 06,33 % 21,08 % 72,60  إذاعة شذى إف إم
  

 تلفزات وحيث أن ستة إذاعات. ة البصريةال السمعيوسائل االتص لةالعام اتتوجهالالجدول أعاله يبين 

أخرى، فقد تلفزات  وإذاعاتبالنسبة لخمس أما . لنقاباتعبر ا لحركات االجتماعية لخاصةأولت أهمية 

 تلفزات وإذاعاتونفس الشيء بالنسبة لثالث .  المنظمات المهنيةمن خالل ة االقتصاديبالحياة تاهتم
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كل نوع من ل لةالدتي لها النجد أسفله األرقام  و.لغرف المهنية ل خاصةإيالء أهميةمن خالل أخرى لكن 

  .هذه التوجهات

 للنقابات أولت أهمية دالة التي ة البصريةوسائل االتصال السمعي

  

 وسائل االتصال السمعي البصري  نسب النقابات 

  أطلسإم إف إمإذاعة  76,88%

 إذاعة شذى إف إم 72,60%

 ديوإذاعة كاب را 66,56%

 القناة األولى 58,16%

  سايسإم إف إمإذاعة  56,74%

 اإلذاعة األمازيغية  53,95%

  

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االتحاد المغربي للشغل،  (ة الخمس األكثر تمثيلييةالنقابلمركزيات لبالنسبة 

، فقد كان )الوطني للشغل بالمغرب الفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد لمغرب،باشغالين لاالتحاد العام ل

فيه باستثناء راديو كازا إف إم التي غابت إذاعات عمومية،  وولوجها يتناسب مع تمثيليتها في سبع تلفزات

  .2007خالل سنة واحدة ) الفدرالية الديمقراطية للشغل(مركزية نقابية 

  
 

 لمهنيةللمنظمات االتي أولت أهمية دالة وسائل االتصال السمعية البصرية 

  

 وسائل االتصال السمعي البصري  نسب المنظمات المهنية 

 إذاعة أطالنتيك 86,09%

 إذاعة أصوات 82,05%

 إذاعة الرباط الدولية 73,88%

 القناة الثانية 55,11%

 اإلذاعة الوطنية  49,14%

  

وسائل االتصال  إلى ولجتأما بالنسبة ألهم منظمة مهنية، الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب، فقد 

اإلذاعة األمازيغية التي منحتها في  ء بشكل يتالءم مع أهميتها الوطنية؛ باستثنا العموميةة البصريةالسمعي

  . وغابت تماما في قناة العيون الجهويةالمرتبة الخامسة في الولوج 
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سمعية بصرية عالوة على ذلك، البد من اإلشارة إلى االهتمام الكبير الذي خصت به ثالث وسائل 

صنف من مجموع تدخالت  %86.09  في راديو أطالنتيك إلىحصتهاحيث وصلت  :المنظمات المهنية

في إذاعة الرباط الدولية وصلت هذه  و%82.05 في راديو أصوات إلى و،المتدخلين النقابين والمهنيين "

  . %73.88النسبة إلى 
 

 للغرف المهنيةلة التي أولت أهمية داوسائل االتصال السمعية البصرية 

  

 وسائل االتصال السمعي البصري  نسب الغرف المهنية

 إذاعة إم إف إم سوس 71,85%

 إذاعة كازا إف إم 63,87%

 قناة العيون الجهوية 50,78%

  

تعتبر ضعيفة " المتدخلين النقابين والمهنيين"أما فيما يتعلق بالغرف المهنية، فإن حصتها ضمن صنف 

، ال )اإلذاعة الوطنية، اإلذاعة األمازيغية وكاب راديو (ة بصريةسائل اتصال سمعيثالث وففي . نسبيا

؛ لكنها شكلت األغلبية في %25 إلى ة سايس وصلت هذه الحصإم إف إمراديو وفي . %13تكاد تتجاوز 

راديو كازا في  %63.87 سوس، إم إف إم في %71.85على التوالي بـ ثالث وسائل سمعية بصرية، 

 . قناة العيون الجهويةفي  %50.78إف إم و
 
  :نشرات األخبار  -ب

تهم النسب المئوية المقدمة في الجدول أسفله الحصص الخاصة بالنقابات والمنظمات والغرف المهنية في 

 . 2007نشرات األخبار خالل سنة 

  

  في نشرات األخبار " المتدخلين النقابيين والمهنيين"جدول حصص 

  2007 سنةالمعنية بالتتبع عي البصري على وسائل االتصال السم

  

  المهنيةالغرف   المهنيةالمنظمات   النقابات  السمعي البصري وسائل االتصال

 % 07,41 % 53,68 % 38,91  القناة األولى

 % 06,80 % 62,23 % 30,97  القناة الثانية

 % 27,49 % 19,51 % 53,00  ةجهويالعيون القناة 

 % 11,26 % 45,07 % 43,67  اإلذاعة الوطنية

 % 22,08 % 28,47 % 49,45  اإلذاعة األمازيغية

 % 06,11 % 62,52 % 31,36  إذاعة الرباط الدولية
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  المهنيةالغرف   المهنيةالمنظمات   النقابات  السمعي البصري وسائل االتصال

 % 00,00 % 31,18 % 68,82  إذاعة كازا إف إم

 % 01,30 % 57,57 % 41,13  إذاعة أصوات

 % 01,73 % 75,67 % 22,60  إذاعة أطالنتيك

 % 00,00 % 12,08 % 87,92   أطلسإم إف إمإذاعة 

 % 06,57 % 12,23 % 81,20   سايسإم إف إمإذاعة 

 % 02,14 % 31,03 % 66,84   سوسإم إف إمإذاعة 

 % 00,00 % 00,00 % 00,00  إذاعة كاب راديو

 % 06,33 % 21,08 % 72,60  إذاعة شذى إف إم

  

وفيما . ة البصريةل السمعيوسائل االتصا، في النشرات اإلخبارية، لةالعام اتتوجهاليبين الجدول السابق 

   :يلي األرقام األكثر داللة بالنسبة لكل نوع من التوجهات
 

  التي أولت أهمية دالة للنقاباتوسائل االتصال السمعي البصري 
  

 نسب النقابات  وسائل االتصال السمعي البصري 

 %87,92  أطلسإم إف إمإذاعة 
 %81,20  سايسإم إف إمإذاعة 
 %72,60 شذى إف إم إذاعة

 %68,82 إذاعة كازا إف إم
 %66,84  سوسإم إف إمإذاعة 

 %53,00 قناة العيون الجهوية 
 % 49,45 اإلذاعة األمازيغية 

  

، في في سبعة وسائل اتصال سمعية بصرية عمومية، حصلت المركزيات النقابية الخمس األكثر تمثيلية

 عنهاإذاعة كازا إف إم التي غابت في  باستثناء  على ولوج يتناسب مع تمثيليتها؛النشرات اإلخبارية،

  .ديمقراطية للشغلالفدرالية ال واحدة وهي مركزية نقابية
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  وسائل االتصال السمعي البصري

 للمنظمات المهنيةالتي أولت أهمية دالة  

  

 نسب المنظمات المهنية وسائل االتصال السمعي البصري 

 %75,67 إذاعة أطالنتيك
 %62,52 لدولية إذاعة الرباط ا
 %62,23 القناة الثانية

 %57,57 إذاعة أصوات
 %53,68 القناة األولى

  

ل السمعية البصرية العمومية السبعة بالنسبة للكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب، فقد ولجت وسائل االتصا

.  هذه المنظمةاما في قناة العيون الجهوية حيث غابت تمءبشكل يتناسب مع أهميتها الوطنية؛ باستثنا

في النشرات اإلخبارية لسنة باإلضافة إلى ذلك، احتلت هذه المنظمة موقع الصدارة بالنسبة لهذه الصنف، 

  .  القناة األمازيغية وإذاعة كازا إف إمفي باستثناء ، 2007
 

  وسائل االتصال السمعي البصري

 للغرف المهنيةالتي أولت أهمية دالة  

  

 نسب المنظمات المهنية البصري وسائل االتصال السمعي 

 % 27,49 قناة العيون الجهوية

 % 22,08 اإلذاعة األمازيغية 
 
  

 محيث ل. ضعيفةظلت " المتدخلين النقابيين والمهنيين" صنفبالنسبة للغرف المهنية، فإن حصتها في 

عة األمازيغية ، اإلذا)% 11.26(اإلذاعة الوطنية :  سوى في ثالثة وسائل سمعية بصرية %10تتجاوز 

  ).  % 27.49(وقناة العيون الجهوية ) % 22.08(
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  : المجالت اإلخبارية -ج

يقدم الجدول أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات النقابية والمهنية في المجالت اإلخبارية طيلة سنة 

2007.   
 

  "المتدخلين النقابيين والمهنيين"  التي استفاد منهاةحصيبين الجدول 

  مجالت اإلخبارية في ال

 2007سنة المعنية بالتتبع  ة البصريةعلى وسائل االتصال السمعي

  

  المهنيةالغرف   المهنيةالمنظمات   النقابات  السمعي البصري وسائل االتصال

 % 05,83 % 21,43 % 72,74  القناة األولى

 % 00,00 % 32,13 % 67,87  القناة الثانية

 % 100,00 %00,00 % 00,00  جهويةقناة العيون ال

 % 16,19 % 37,66 % 46,14  اإلذاعة الوطنية

 % 07,09 % 40,35 % 52,56  اإلذاعة األمازيغية

 % 00,00 % 74,57 % 25,43  إذاعة الرباط الدولية

 % 80,61 % 16,02 % 03,37  إذاعة كازا إف إم

 % 00,00 % 93,26 % 06,74  إذاعة أصوات

 % 00,36 % 88,43 % 11,21  إذاعة أطالنتيك

 % 00,00 % 00,00 % 00,00   أطلسإم إف إمإذاعة 

 % 31,91 % 12,23 % 55,86   سايسإم إف إمإذاعة 

 % 75,85 % 03,55 % 20,60   سوسإم إف إمإذاعة 

 % 13,80 % 20,91 % 65,29  إذاعة كاب راديو

 % 00,00 % 00,00 % 00,00  إذاعة شذى إف إم

  

.  المعنيةة البصريةوسائل االتصال السمعي، في المجالت اإلخبارية، لةالعام اتتوجهال أعالهيبين الجدول 

   :التوجهاتهذه وفيما يلي األرقام األكثر داللة بالنسبة لكل نوع من 
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 التي أولت أهمية دالة للنقابات ة البصريةوسائل االتصال السمعي

  

 نسب النقابات  وسائل االتصال السمعي البصري 

 %72,74 القناة األولى
 %67,87 القناة الثانية
 %65,29 كاب راديو

 %55,86  سايسإم إف إمإذاعة 
 %52,56 اإلذاعة األمازيغية 

  

 للمنظمات المهنيةالتي أولت أهمية دالة  ة البصريةوسائل االتصال السمعي

  

 نسب المنظمات المهنية وسائل االتصال السمعي البصري 

 %93,26 إذاعة أصوات

 %88,43 إذاعة أطالنتيك

 %74,57 إذاعة الرباط الدولية 

  

 للغرف المهنيةالتي أولت أهمية دالة وسائل االتصال السمعي البصري 

  

 نسب المنظمات المهنية وسائل االتصال السمعي البصري 

 %100,00 قناة العيون الجهوية
 %80,61 إذاعة كازا إف إم

 %75,85  سوسإم إف إمإذاعة 
  

. يةخبارنشرات اإلفي ال ةالمالحظ اتع الخاصة بالمجالت اإلخبارية نفس التوجهنتائج التتب منيتضح 

 سايس إم إف إمإذاعة  (للنقابات على األهمية التي توليهافوسيلتين سمعيتين بصريتين حافظتا وهكذا، 

 حول لمتمحور التوجه اة بصرية أكدت ثالث وسائل اتصال سمعي،من جهة أخرىو ).واإلذاعة األمازيغية

  .إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات وإذاعة الرباط الدولية: لحياة االقتصاديةا
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القناة األولى واإلذاعة (محطة إذاعية عموميتين  وقناة تلفزية ، فلم تستطع سوىلمركزيات النقابيةبالنسبة ل

ركزيات في حين غابت بعض هذه الم. إعطاء الكلمة للمركزيات النقابية الخمس األكثر تمثيلية) الوطنية

القناة الثانية، اإلذاعة األمازيغية، إذاعة أطالنتيك، ( أخرى ة بصريةست وسائل اتصال سمعيالنقابية في 

 للشغل على مغربييتعلق األمر باالتحاد ال و،) سوس وكاب راديوإم إف إم سايس، إذاعة إم إف إمإذاعة 

االتحاد العام ي للشغل، مغرباالتحاد الازيغية؛ اإلذاعة األمفي لفدرالية الديمقراطية للشغل القناة الثانية؛ ا

إذاعة أطالنتيك؛ االتحاد الوطني للشغل بالمغرب في للشغالين بالمغرب واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب 

لفدرالية الديمقراطية اثم االتحاد الوطني للشغل بالمغرب و"  سوسإم إف إم"و"  سايسإم إف إم"إذاعتي في 

 .كاب راديوفي للشغل 

  

ست وسائل  في 2007سنة للمركزيات النقابية الخمس عن المجالت اإلخبارية اغابت جميع  ،وأخيرا

يتعلق األمر بقناة العيون الجهوية، إذاعة كازا إف إم، إذاعة الرباط الدولية، و. اتصال سمعية بصرية

  . وإذاعة شذى إف إم أطلسإم إف إمإذاعة أصوات، إذاعة 

  

في باستثناء ، احتلت الصدارة بين المنظمات المهنيةة العامة لمقاوالت المغرب، فقد أما بالنسبة للكنفدرالي

هذه المنظمة في أربع وسائل وعلى العكس من ذلك فقد غابت . القناة األمازيغية وإذاعة كازا إف إم

ن  سايس، إذاعة شذى إف إم وقناة العيوإم إف إم أطلس، إذاعة إم إف إمإذاعة (اتصال سمعية بصرية 

 ).  الجهوية

  

 إذاعة في الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب أنه تم تسجيل أكبر حجم زمني لتدخالت جدير بالذكرو

  .2007ساعة خالل سنة   عشرأثنيأطالنتيك بأكثر من 
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  :البرامج األخرى -د

   .2007ى طيلة سنة يقدم الجدول أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات النقابية والمهنية في البرامج األخر
 

  "المتدخلين النقابيين والمهنيين "ةجدول حص

   في البرامج األخرى

  2007سنة المعنية بالتتبع  ة البصريةعلى وسائل االتصال السمعي

  

  المهنيةالغرف   المهنية المنظمات  النقابات   السمعي البصري  وسائل االتصال

 % 03,94 % 85,31 % 10,75  القناة األولى

 % 00,00 % 100,00 % 00,00  الثانيةالقناة 

 % 90,53 % 09,47 % 00,00  جهويةقناة العيون ال

 % 08,82 % 70,55 % 20,63  اإلذاعة الوطنية

 % 00,00 % 28,90 % 71,10  اإلذاعة األمازيغية

 % 00,00 % 91,16 % 08,84  إذاعة الرباط الدولية

 % 09,18 % 49,68 % 41,14  إذاعة كازا إف إم

 % 00,00 % 78,49 % 21,51  ة أصواتإذاع

 % 00,00 % 100,00 % 00,00  إذاعة أطالنتيك

 % 00,00 % 33,47 % 66,53   أطلسإم إف إمإذاعة 

 % 00,00 % 100,00 % 00,00   سايسإم إف إمإذاعة 

 % 100,00 % 00,00 % 00,00   سوسإم إف إمإذاعة 

 %00,00 % 00,00 % 00,00  إذاعة كاب راديو

 % 00,00 % 00,00 % 00,00  شذى إف إمإذاعة 

  

 في البرامج  بالتتبع المعنيةة البصريةوسائل االتصال السمعي لةالعام اتتوجهاليبين الجدول السابق 

   :وفيما يلي األرقام األكثر داللة بالنسبة لكل نوع من التوجهات. األخرى
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 باتالتي أولت أهمية دالة للنقا ة البصريةوسائل االتصال السمعي

  

 نسب النقابات وسائل االتصال السمعي البصري

 %71,10 اإلذاعة األمازيغية

 %66,53  أطلسإم إف إمإذاعة 

  

  

 سائل االتصال السمعي البصري التي أولت أهمية دالة للمنظمات المهنيةو

  

 نسب المنظمات المهنية وسائل االتصال السمعي البصري 

 %100,00 إذاعة أطالنتيك
 %100,00 انية القناة الث
 %100,00   سايسإم إف إمإذاعة 

 %91,16 إذاعة الرباط الدولية 
 %85,31  القناة األولى 
 %78,49  إذاعة أصوات

 %70,55  اإلذاعة الوطنية 
  

 وسائل االتصال السمعي البصري التي أولت أهمية دالة للغرف المهنية

  

  المهنيةلغرفنسب ا وسائل االتصال السمعي البصري 

 %100,00  سوسإم إف إمذاعة إ
 %90,53 قناة العيون الجهوية

  

 في البرامج األخرى 2007أنه لم تعط الكلمة ألي متدخل نقابي أو مهني طيلة سنة هنا توضيح اليجب 

باإلضافة إلى ذلك، لم تعط . شذى إف إمإذاعة ذاعة كاب راديو وإ  هماعلى وسيلتين سمعيتين بصريتين

 المتبقية الكلمة لجميع المركزيات النقابية الخمس ة عشرينث اإلة البصرية السمعيأي من وسائل االتصال

  .  ةاألكثر تمثيلي
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الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االتحاد المغربي للشغل، (بالنسبة للولوج المنصف لهاته المركزيات النقابية 

هم أل، و) واالتحاد الوطني للشغل بالمغرباالتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل

 في هذا النوع ة البصريةإلى وسائل االتصال السمعي) الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب(منظمة مهنية 

  .لمجالت اإلخبارية مقارنة مع اتباينا أكثر النتائج كانتمن البرامج، فقد 

  

ى، القناة الثانية، إذاعة الرباط الدولية، إذاعة القناة األول (ة بصريةوهكذا ففي ست وسائل اتصال سمعي

، غابت تماما المركزيات الخمس في البرامج ) سوسإم إف إم سايس وإذاعة إم إف إمأطالنتيك، إذاعة 

 ة أربعة وسائل اتصال سمعيفي في هاته البرامج لمركزيات ابعض هذهمن جهة أخرى غابت . األخرى

لفدرالية الديمقراطية للشغل  ااالتحاد العام للشغالين بالمغرب،(ية يتعلق األمر باإلذاعة الوطن. ةبصري

االتحاد العام للشغالين  للشغل، مغربياالتحاد ال( إذاعة كازا إف إم ؛)واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب

لفدرالية  ااالتحاد العام للشغالين بالمغرب،( إذاعة أصوات ؛)لفدرالية الديمقراطية للشغلابالمغرب و

الكنفدرالية الديمقراطية ( أطلس إم إف إموإذاعة ) ديمقراطية للشغل واالتحاد الوطني للشغل بالمغربال

  ).للشغل، االتحاد العام للشغالين بالمغرب واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب

  

  وهية بصرية وسائل اتصال سمعيخمسةأما بالنسبة للكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب، فقد غابت في 

قناة العيون و إذاعة شذى إف إم ناهيك عن ، سوسإم إف إم، إذاعة كازا إف إم، إذاعة األمازيغيةاإلذاعة 

  .الجهوية

  

 على المراتب الثانية والثالثة والرابعةهذه المنظمة المهنية ، احتلت ة بصريةوفي أربع وسائل اتصال سمعي

اإلذاعة الوطنية وإذاعة الرباط (إذاعتين عموميتين ي وف) األولى والثانية (تين العموميقناتين في الالتوالي

إذاعة أصوات، إذاعة المنظمات المهنية في   لصنف احتلت موقع الصدارة بالنسبةفي حين). الدولية

 بين واحد وعشرين وخمسين دقيقة تتراوح زمنية متواضعة مدد ولكن ب، أطلسإم إف إمأطالنتيك وإذاعة 

  . برمتها2007خالل سنة 
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   :غير المحددينالمتدخلون  -4

في تناولها الكلمة  عند ةها الحزبيءاتتدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتماتتبع تهم نتائج 

  .الثانيةواألولى والمقدمة في الجدول أسفله، الفترتين المعنية  ة البصريةوسائل االتصال السمعي

  

وسائل االتصال السمعي رة وحسب نوعية البرامج، ثم النتائج حسب نجد أسفله النتائج المفصلة في كل فت

  .2007وفي كل البرامج خالل سنة البصري 

  

  ة الحزبيءاتها انتماد الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديةحصيبين جدول 

 المعنية بالتتبع ة البصرية في وسائل االتصال السمعي

  

   الفترة الثانية  ولىالفترة األ
  وسائل االتصال

   السمعي البصري
النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

النشرات 

  اإلخبارية

المجالت 

  اإلخبارية 

البرامج 

  األخرى 

 00:00:00 00:00:00 00:03:5800:00:0000:00:0000:00:37  القناة األولى

 00:00:00 00:00:41 00:07:1500:01:4200:00:0000:06:25  القناة الثانية

 00:00:56 00:00:00 00:33:5001:47:4700:02:0200:08:00  جهويةقناة العيون ال

 00:00:00 00:00:00 00:08:3500:01:5100:05:0900:05:50  اإلذاعة الوطنية

 00:00:00 00:07:45 00:51:4900:24:1800:25:2400:08:50  اإلذاعة األمازيغية

 00:00:00 00:00:00 00:06:3200:00:0000:00:0000:01:12  إذاعة الرباط الدولية

 00:00:00 00:16:56 00:04:0400:54:2200:00:0000:08:48  إذاعة كازا إف إم

 00:01:11 00:08:22 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:53  إذاعة أصوات

 00:00:00 00:00:00 00:08:3000:00:0000:00:0000:00:00  إذاعة أطالنتيك

 00:09:01 00:00:00 00:09:4600:00:0000:00:0000:08:27   أطلسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00 00:00:00 00:00:0000:00:0000:00:0000:05:15   سايسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00 00:15:55 00:00:0000:00:0000:00:0000:05:17   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:00:00 00:00:00 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:00  إذاعة شذى إف إم

 00:00:00 00:00:00 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:00  إذاعة كاب راديو

  

   

  

  



  

  : في جميع أنواع البرامج، على الشكل التالي2007لنتائج العامة المتعلقة بسنة جاءت ا

  

  ب مدة تناول الكلمةحس المعنية بالتتبع ة البصريةترتيب وسائل االتصال السمعي

 ة الحزبيءاتها انتماد المخصصة للشخصيات العمومية التي لم يتم تحدي

  

  200لسنة   الزمنيالحجم   السمعي البصريوسائل االتصال 

 02:32:35  جهويةقناة العيون ال

 01:58:06  اإلذاعة األمازيغية

 01:24:10  إذاعة كازا إف إم

 00:27:14   أطلسإم إف إمإذاعة 

 00:21:25  اعة الوطنيةاإلذ

 00:21:12   سوسإم إف إمإذاعة 

 00:16:03  القناة الثانية

 00:08:30  إذاعة أطالنتيك

 00:07:44  إذاعة الرباط الدولية

 00:05:15   سايسإم إف إمإذاعة 

 00:04:35  القناة األولى

 07:46:49  المجموع 

  

 من طرف 2007 خالل سنة ة الحزبيءاتهاتماوصلت تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد ان

سبع ساعات  (07:46:49 إلى مدة زمنية إجمالية تقدر ب المعنية بالتتبع  السمعي البصريلوسائل االتصا

 ).وستة وأربعون دقيقة وتسعة وأربعون ثانية

  

 ةري بصةثالث وسائل اتصال سمعيفي  الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددين المددسجلت أكبر 

  ) انظر الجدول أسفله(إذاعة كازا إف إم  وقناة العيون الجهوية، اإلذاعة األمازيغية: وهي

  

  الحجم الزمني لغير المحددين  وسائل االتصال السمعي البصري

 02:32:35  جهويةقناة العيون ال
 01:58:06  اإلذاعة األمازيغية
 01:24:10  إذاعة كازا إف إم
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 IV -خالصات عامة   ….……………….……….……………………………………………………………………………………………
 
، المهنيون و النقابيونالمتدخلونالتعددية السياسية، : مجاالت أربعن تقسيم هاته الخالصات حسب يمك

 .غير المحددينالمتدخلون ن واتيوالفاعلون المؤسس

  

  :حصص األربعال 

وقد مكنت ). الحكومة، األغلبية، المعارضة واألحزاب غير الممثلة في البرلمان(وتهم الحصص األربع 

  : العامة الثالثة التاليةالمالحظات استخالص من نتائج التتبع 

  . حظيت الحكومة وأحزاب األغلبية بحصة تفوق تمثيليتها -

 .حصة أحزاب المعارضة أقل من تمثيليتهاكانت  -

 .ةحصة األحزاب غير الممثلة في البرلمان ضعيفكانت  -
 

، حيث تتجاوز حصة ةيخبارنشرات اإلالعلى الخصوص في النتائج المتعلقة بالمالحظات هاته تظهر 

 من الحجم الزمني لتدخالت الحصص األربع في أغلبية وسائل االتصال %80الحكومة وأحزاب األغلبية 

  .ة البصريةالسمعي

أما النتائج المتعلقة بالمجالت اإلخبارية، فهي أكثر توازنا، خصوصا بالنسبة للقناة الثانية التي احترمت 

  .)46.06ار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم   من قر7 و6المادتان (مبدأ اإلنصاف 
  

   :يوناتالفاعلون المؤسس 

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

  الوزير األول 

المعنية  ةالبصري ةوسائل االتصال السمعيفي  2007بلغت حصة تدخل الوزير األول اإلجمالية خالل سنة 

  ).خمسة عشر ساعة، عشرون دقيقة وخمسون ثانية (15:20:50 بالتتبع

  

   تقريباخمسة عشر ساعة العمومية أنشطة الوزير األول بحصة ة البصريةغطت وسائل االتصال السمعي

ى  ذلك إليرجعو. من المدة الزمنية اإلجمالية التي بلغت خمسة عشر ساعة، عشرون دقيقة وخمسون ثانية

تشكيل وعباس الفاسي وزيرا أوال، السيد تعيين و، 2007 شتنبر 7 بإجراء انتخابات 2007سنة ما ميز 

تطلب تغطية وهو ما . الحكومة الجديدة وبالتصويت على التصريح الحكومي من طرف غرفتي البرلمان

  . العموميةة البصريةإعالمية واسعة قامت بها على الخصوص وسائل االتصال السمعي
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  ئيس مجلس النواب ر

 03:21:59 لمدة ة البصريةوسائل االتصال السمعيفي  2007تدخل رئيس مجلس النواب خالل سنة 

، وهي تغطية قامت بها على الخصوص أربعة )ثالث ساعات، واحد وعشون دقيقة وتسعة وخمسون ثانية(

  .)03:21:59من المدة الزمنية اإلجمالية أي  03:10:47 (ة بصريةوسائل اتصال سمعي

  

  رئيس مجلس المستشارين 

 لمدة ة البصريةاتصال سمعية وسائل  في أربع2007تدخل رئيس مجلس المستشارين خالل سنة 

  ). سبعة عشر دقيقة وأربعة وخمسون ثانية( 00:17:54متواضعة بلغت 

  

   :المهنيون والمتدخلون النقابيون 

تم التركيز قد  و.لمنظمات والغرف المهنيةاوتهم التعددية غير السياسية تدخالت ممثلي النقابات، 

الكنفدرالية (، على خمس مركزيات نقابية األكثر تمثيلية 2007خصوصا في نتائج التتبع خالل سنة 

الديمقراطية للشغل، االتحاد المغربي للشغل، االتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل 

إضافة ) الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب(أهم منظمة مهنية على ، و)ربواالتحاد الوطني للشغل بالمغ

  . إلى الغرف المهنية

  

، حظيت المركزيات ة البصريةمالحظ في بعض وسائل االتصال السمعيتوازن على الرغم من عدم 

العامة تنطبق نفس المالحظة على الكنفدرالية  و.عموما مع تمثيليتها ناسبيتالنقابية الخمس بولوج 

كانت " المتدخلين النقابين والمهنيين"فئة فحصتها ضمن أما بالنسبة للغرف المهنية، . لمقاوالت المغرب

 إم إف إم، وهي إذاعة ة بصرية األغلبية في ثالثة وسائل اتصال سمعيتشكلضعيفة على العموم؛ لكنها 

  .سايس، قناة العيون الجهوية، إذاعة كازا إف إم

  

  لمحددين  غير االمتدخلون  

في وسائل تناولها الكلمة  عند ةها الحزبيءاتدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد انتمابلغت 

سبع ساعات وستة  (07:46:49  مدة إجمالية تقدر ب2007  خالل سنةة البصريةاالتصال السمعي

 بالمتدخلين غير المحددين الزمنية الخاصةالمدد سجلت أكبر قد  و).وأربعون دقيقة وتسعة وأربعون ثانية

، اإلذاعة األمازيغية )02:32:35(قناة العيون الجهوية :  وهية بصرية وسائل اتصال سمعيةثالثفي 

   ).01:24:10(وإذاعة كازا إف إم ) 01:58:06(
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  مــالحــق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :1ملحق رقم 

  

  جدول بياني حول نتائج التتبع بالنسبة للحصص األربع

 المحطات اإلذاعية في القنوات التلفزية و
 

  2007 أكتوبر 14 إلى 2007من فاتح يناير تمتد الفترة األولى لنشرات األخبار و البرامج اإلخبارية * 

رات األخبار و البرامج اإلخبارية  تمتد الفترة الثانية**  السيد تاريخ تعيين حكومة ( أكتوبر 15 منلن
لفاسي  .2007 دجنبر31إلى ) عباس 

ش
ا

  
 
 
 
 

 دعامات القطب العمومي
  
 

  القناة األولى
  اإلخبارية النشرات

  )*الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )**الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية 

  )*الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )**الفترة الثانية(

 %53,30 %67,41 %84,07 %88,56  األغلبية+ لحكومة ا

  %46,70  %30,03  %15,79  %09,24  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %02,55  %00,14  %02,21  األحزاب غير الممثلة

 
 

  القناة الثانية
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية 

  )رة األولىالفت(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %56,64 %59,41 %81,74 %83,98  األغلبية+ الحكومة 

  %43,36  %31,41  %17,87  %13,23  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %09,18  %00,39  %02,79  األحزاب غير الممثلة

 
 

قناة العيون الجهوية 
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية اتالنشر

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية 

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %80,80 %21,36 %82,73 %85,08  األغلبية+ الحكومة 

  %19,20  %78,14  %15,46  %12,81  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %00,50  %01,81  %02,11  األحزاب غير الممثلة

 
 

  ة الوطنيةاإلذاع
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %46,88 %67,45 %89,73 %91,34  األغلبية+ الحكومة 

  %50,20  %29,87  %09,95  %07,09  البرلمانية  المعارضة

  %02,91  %02,68  %00,32  %01,57  ير الممثلةاألحزاب غ

 
 



 
 
 
 
 

  اإلذاعة األمازيغية
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %35,91 %74,26 %55,40 %78,19  األغلبية+ الحكومة 

  %62,40  %22,57  %44,60  %20,02  البرلمانية  عارضةالم

  %01,69  %03,17  %00,00  %01,79  األحزاب غير الممثلة

 
 
 

  إذاعة الرباط الدولية
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %100,00 %65,87 %88,62 %88,21  األغلبية+ الحكومة 

  %00,00  %32,57  %13,38  %10,95  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %01,56  %00,00  %00,84  األحزاب غير الممثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  .إم. إذاعة كازا إف

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  رامج اإلخباريةالب

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %66,88 %63,62 %82,01 %83,51  األغلبية+ الحكومة 

  %33,12  %33,16  %17,99  %16,49  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %03,22  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة
 
 
 
 
 
 
 

  دعامات القطاع الخاص
 

 إذاعة أصوات
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %65,50 %75,94 %68,13 %81,26  األغلبية+ الحكومة 

  %34,50  %24,06  %31,87  %14,64  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %00,00  %00,00  %04,10  األحزاب غير الممثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 إذاعة أطالنتيك

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %75,63 %83,88 %79,85 %85,92  األغلبية+ الحكومة 

  %24,37  %16,12  %20,15  %13,81  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %00,00  %00,00  %00,27  األحزاب غير الممثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
  



. إم, إف. إذاعة إم

  أطلس

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )يةالفترة الثان(

 %67,50 %50,88 %81,84 %82,27  األغلبية+ الحكومة 

  %32,50  %41,91  %18,16  %17,73  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %07,21  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة

  
. إم, إف. إذاعة إم

  سايس

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  خباريةالبرامج اإل

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %61,69 %50,88 %85,09 %100,00  األغلبية+ الحكومة 

  %38,31  %41,91  %14,91  %00,00  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %07,21  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة

  
. إم, إف. إذاعة إم

  سوس

 اإلخبارية النشرات

  )األولىالفترة (

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %60,77 %50,88 %82,58 %91,49  األغلبية+ الحكومة 

  %39,23  %41,91  %17,42  %08,51  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %07,21  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة

  
 

 إذاعة كاب راديو
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %20,32 %75,18 %00,00 %00,00  األغلبية+ الحكومة 

  %79,68  %00,00  %00,00  %00,00  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %24,82  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة

  
 

  .إم. إذاعة شذى إف
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة األولى(

  البرامج اإلخبارية

  )الفترة الثانية(

 %00,00 %00,00 %100,00 %88,82  األغلبية+ الحكومة 

  %00,00  %00,00  %00,00  %11,18  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %00,00  %00,00  %00,00  األحزاب غير الممثلة

  
 

   سات1قناة ميدي 
 اإلخبارية النشرات

  )الفترة األولى(

 اإلخبارية النشرات

  )الفترة الثانية(

  برامج إخبارية 

  )الفترة األولى(

  برامج إخبارية 

  )الفترة الثانية(

 %00,00 %00,00 %100,00 %98,17  األغلبية+ حكومة ال

  %00,00  %00,00  %00,00  %01,47  البرلمانية  المعارضة

  %00,00  %00,00  %00,00  %00,36  األحزاب غير الممثلة

 



  :2ملحق رقم 

  المعارضةتيب األحزاب السياسية لألغلبية وتر

   حسب تمثيليتها البرلمانية

المجموعات البرلمانية للوالية السابقة لمجلس النوابوخريطة الفرق   

) أكتوبر14من فاتح يناير إلى : الفترة األولى(    

 

 ترتيب الفرق البرلمانية لألغلبية

 الفرق البرلمانية عدد النواب
لحركة الشعبيةا 65
حزب االستقالل 60
اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 52
التجمع الوطني لألحرار 37
حزب العهد+ االشتراكية حزب التقدم و 23
بدون انتماء حزبي  04

 

المجموعات البرلمانية للمعارضةرق وترتيب الف  

المجموعات البرلمانيةوالفرق  عدد النواب  
التنميةوحزب العدالة  42
 الحزب الوطني الديمقراطي–اإلتحاد الدستوري  32
جبهة القوى الديمقراطية 07
حزب اليسار االشتراكي الموحد 03

 

  المجموعات البرلمانية للوالية الحالية لمجلس النوابخريطة الفرق و

) دجنبر31 أكتوبر إلى 15من : الفترة الثانية(  
   

البرلمانية لألغلبيةترتيب الفرق و المجموعات   

 الفرق البرلمانية عدد النواب
حزب االستقالل 53
التجمع الوطني لألحرار 41
الحزب االشتراكي+ اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبي  40
المعاصرةفريق األصالة و 36 2

االشتراكيةحزب التقدم و 18



 

المجموعات البرلمانية للمعارضةوترتيب الفرق   

 الفرق والمجموعات البرلمانية عدد النواب
التنميةحزب العدالة و 46
حزب الحركة الشعبية 44
اإلتحاد الدستوري 27
جبهة القوى الديمقراطية 09
الحزب العمالي 05
حزب المؤتمر الوطني االتحادي+ الحزب االشتراكي الموحد  05
الفضيلةوحزب النهضة  01

 

  

  
 



  :3ملحق رقم 

 ترتيب األحزاب السياسية حسب انتمائها

  لألغلبية أو المعارضة أو األحزاب غير الممثلة في البرلمان

 في الوالية الحالية لمجلس النواب

 
) حزبا12(ترتيب أحزاب و فرق األغلبية   

 األحزاب عدد النواب

حزب االستقالل 53

التجمع الوطني لألحرار 41

اكي للقوات الشعبيةاإلتحاد االشتر 40 1

حزب التقدم و االشتراكية 18

2فريق األصالة و المعاصرة 36

 المجموع 188

) أحزاب10(ترتيب أحزاب المعارضة   

حزب العدالة و التنمية 46

الحركة الشعبية 44

اإلتحاد الدستوري 27

3جبهة القوى الديمقراطية 09

الحزب العمالي 05

لموحدالحزب االشتراكي ا 03

4حزب المؤتمر الوطني االتحادي 02

حزب النهضة و الفضيلة 01

5الحزب الوطني الديمقراطي 00

6 االجتماعيةةالحركة الديمقراطي 00

 المجموع 137

 مجموع أعضاء مجلس النواب  (188 + 137)  = 325
  
   .لحزب االشتراكي بفريق اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةالتحق نائبا ا1

  
  :  أحزاب7 نائبا، عشرون منهم يمثلون نوابا من 36يضم فريق األصالة و المعاصرة  2

  نواب6:  حزب العهد -

  نواب5:  حزب البيئة والتنمية-

  نواب4:  حزب التجديد واإلنصاف-

 نائبان : حزب االتحاد المغربي للديمقراطية-

  نائب واحد: حزب رابطة الحريات-

  نائب واحد: حزب القوات المواطنة-

  نائب واحد : حزب المبادرات المواطنة للتنمية-



 اآلخرين فقد قدموا من أحزاب 13أما ). فؤاد عالي الهمة، حميد نرجس وفتيحة العيادي" (لجرارالئحة " على أما الستة عشر نائبا اآلخرون فثالثة منهم انتخبوا

  .أخرى ليلتحقوا بفريق األصالة والمعاصرة

  
لكن بما أن هذا الحزب صوت ضد التصريح الحكومي . شكل النواب التسعة لجبهة القوى الديمقراطية فريقا برلمانيا مشتركا مع حزب التقدم واالشتراكية 3

  .46.06 من قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 6، فإنه يصنف ضمن أحزاب المعارضة بناءا على المادة 2008وضد قانون المالية 

  
  .شكل النواب الخمسة للحزب االشتراكي الموحد و لحزب المؤتمر الوطني االتحادي مجموعة برلمانية مشتركة 4

  
 5 نضم النواب الثالثةا .أخرىألحزاب للحزب الوطني الديمقراطي إلى فرق برلمانية     

  .أخرىحزاب أل إلى فرق برلمانية التسعة لحزب الحركة الديمقراطية االجتماعيةانضم النواب 6

   

 

 األحزاب غير الممثلة في البرلمان
: حزبا و هي) 13(يبلغ عدد هذه األحزاب ثالثة عشر   

.  حزب الشورى و االستقالل-  

.  الحزب المغربي الليبرالي-  

.  حزب الوسط االجتماعي-  

.  حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي-  

. حزب العمل-  

.  حزب اإلصالح و التنمية-  

.  البديل الحضاري حزب-  

. حزب األمل-  

.  حزب النهضة-  

.  حزب المجتمع الديمقراطي-  

.  حزب الحرية و العدالة االجتماعية-  

.  النهج الديمقراطي-  

.  اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية-  

  

  

  
 



المجموع     نشرات األخبار    مجالت إخبارية    برامج أخرى
9:11:28 0:12:56 7:38:10 1:20:22     حزب اإلستقالل
8:41:41 0:16:36 7:02:03 1:23:02     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
6:44:53 5:37:32 1:07:21     حزب الحرآة الشعبية
6:19:27 0:02:30 5:45:31 0:31:26     حزب التقدم و اإلشتراآية
5:44:19 5:06:22 0:37:57     حزب العدالة و التنمية
5:31:12 0:26:32 4:18:48 0:45:52     حزب اإلتحاد الدستوري
5:16:40 0:42:37 3:28:39 1:05:24     حزب التجمع الوطني لألحرار
3:18:01 0:25:22 2:31:12 0:21:27     الحزب الوطني الديمقراطي
2:27:41 0:17:53 2:02:33 0:07:15     حزب جبهة القوى الديمقراطية
2:15:13 2:11:24 0:03:49     الحزب المغربي الليبرالي
1:50:06 1:35:26 0:14:40     حزب العهد
1:26:27 1:17:56 0:08:31     الحزب العمالي
1:13:12 0:14:33 0:46:52 0:11:47     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:40:14 0:31:36 0:08:38     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية
0:38:32 0:36:01 0:02:31     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي
0:15:12 0:14:20 0:00:52     حزب المبادرات المواطنة للتنمية
0:13:31 0:05:07 0:08:24     الحزب اإلشتراآي
0:10:24 0:09:54 0:00:30     حزب رابطة الحريات
0:10:22 0:02:27 0:07:55     حزب البيئة و التنمية
0:06:25 0:06:25     حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراآي
0:04:43 0:04:43     حزب اإلصالح و التنمية
0:04:20 0:04:20     بدون انتماء حزبي
0:04:00 0:04:00     حزب النهضة و الفضيلة
0:03:16 0:03:16     حزب اإلنصاف و التجديد
0:03:05 0:03:05     حزب الشورى و اإلستقالل
0:02:55 0:00:25 0:02:30     حزب الوسط اإلجتماعي
0:02:33 0:02:33     حزب العمل
0:01:56 0:01:56     حزب القوات المواطنة
0:01:01 0:01:01     حزب النهضة
0:00:58 0:00:58     حزب البديل الحضاري
0:00:37 0:00:37     حزب األمل
0:00:27 0:00:27     حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية
0:00:24 0:00:24     النهج الديمقراطي
62:45:15 2:38:59 51:02:18 9:03:58 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في القناة األولى 



ملحق رقم 5:

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في القناة الثانية 

المجموع نشرات األخبار     مجالت إخبارية برامج أخرى
7:17:17 0:45:35 4:53:53 1:37:49     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
4:48:38 0:01:58 4:02:40 0:44:00     حزب العدالة و التنمية
3:49:54 0:10:28 2:26:55 1:12:31     حزب اإلستقالل
2:39:22 1:56:06 0:43:16     حزب اإلتحاد الدستوري
2:20:35 0:02:17 1:41:13 0:37:05     حزب الحرآة الشعبية
2:06:40 0:06:46 1:31:46 0:28:08     حزب التقدم و اإلشتراآية
2:06:12 1:59:36 0:06:36     الحزب العمالي
2:01:18 0:01:48 1:11:21 0:48:09     حزب التجمع الوطني لألحرار
1:48:13 0:01:34 1:30:42 0:15:57     الحزب الوطني الديمقراطي
1:11:22 1:06:27 0:04:55     حزب اإلصالح و التنمية
1:04:32 1:01:58 0:02:34     الحزب المغربي الليبرالي
0:51:17 0:02:23 0:40:22 0:08:32     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:39:37 0:35:57 0:03:40     الحزب اإلشتراآي
0:35:19 0:26:29 0:08:50     حزب جبهة القوى الديمقراطية
0:29:31 0:25:28 0:04:03     حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراآي
0:20:43 0:20:43     حزب البديل الحضاري
0:10:46 0:01:57 0:08:49     حزب العهد
0:09:31 0:04:46 0:04:45     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية
0:07:59 0:07:31 0:00:28     حزب رابطة الحريات
0:07:17 0:06:30 0:00:47     حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية
0:05:39 0:05:39     حزب اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية
0:04:16 0:04:16     بدون انتماء حزبي
0:03:42 0:03:42     حزب البيئة و التنمية
0:03:41 0:02:06 0:01:35     حزب الوسط اإلجتماعي
0:03:08 0:03:08     النهج الديمقراطي
0:03:07 0:03:07     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي
0:03:04 0:03:04     حزب اإلنصاف و التجديد
0:02:37 0:02:37     حزب النهضة و الفضيلة
0:01:58 0:01:58     حزب النهضة
0:01:14 0:01:14     حزب الشورى و اإلستقالل
0:00:47 0:00:47     حزب األمل
0:00:19 0:00:19     حزب القوات المواطنة
35:19:35 1:12:49 26:17:34 7:49:12 المجموع



ملحق رقم 6:

المجموع  نشرات األخبار مجالت إخبارية برامج أخرى
4:35:28 1:02:35 2:23:26 1:09:27     حزب اإلستقالل
4:34:22 0:00:59 3:58:38 0:34:45     حزب العدالة و التنمية
3:54:30 0:17:24 2:31:27 1:05:39     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
3:17:52 0:28:31 2:13:05 0:36:16     حزب الحرآة الشعبية
3:00:39 0:07:09 2:17:14 0:36:16     حزب التجمع الوطني لألحرار
2:18:19 0:04:39 1:52:37 0:21:03     حزب التقدم و اإلشتراآية
2:13:32 1:36:57 0:36:35     حزب اإلتحاد الدستوري
1:31:43 1:15:27 0:16:16     حزب العهد
1:22:28 0:08:46 1:01:30 0:12:12     الحزب الوطني الديمقراطي
1:07:31 0:59:36 0:07:55     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:37:42 0:32:50 0:04:52     حزب جبهة القوى الديمقراطية
0:28:35 0:23:32 0:05:03     الحزب العمالي
0:21:15 0:16:38 0:04:37     حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراآي
0:21:09 0:19:58 0:01:11     حزب رابطة الحريات
0:16:54 0:01:07 0:10:51 0:04:56     حزب البيئة و التنمية
0:13:37 0:00:55 0:07:51 0:04:51     الحزب اإلشتراآي
0:12:43 0:10:49 0:01:54     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية
0:12:14 0:12:14     بدون انتماء حزبي
0:07:38 0:04:03 0:03:35     حزب المبادرات المواطنة للتنمية
0:07:30 0:05:14 0:02:16     حزب البديل الحضاري
0:07:14 0:07:14     حزب المجتمع الديمقراطي
0:06:34 0:05:46 0:00:48     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي
0:04:16 0:04:16     حزب اإلنصاف و التجديد
0:04:14 0:04:14     الحزب المغربي الليبرالي
0:01:56 0:01:56     حزب اإلصالح و التنمية
0:01:55 0:01:55     حزب النهضة و الفضيلة
0:01:42 0:01:42     حزب القوات المواطنة
0:00:52 0:00:52     حزب العمل
0:00:29 0:00:29     حزب الوسط اإلجتماعي

31:24:53 2:12:05 22:34:43 6:38:05 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في اإلذاعة الوطنية 



ملحق رقم 7:

المجموع   نشرات األخبار  مجالت إخبارية  برامج أخرى
3:46:49 0:14:06 2:23:14 1:09:29     حزب الحرآة الشعبية
3:21:17 0:06:13 2:27:33 0:47:31     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
2:15:23 0:03:26 1:28:28 0:43:29     حزب التقدم و اإلشتراآية
2:12:47 0:07:00 1:18:01 0:47:46     حزب التجمع الوطني لألحرار
1:37:37 0:00:42 0:58:21 0:38:34     حزب اإلستقالل
1:34:55 1:09:49 0:25:06     حزب العدالة و التنمية
1:11:09 0:01:45 0:23:18 0:46:06     حزب العهد
1:03:33 0:49:20 0:14:13     حزب اإلتحاد الدستوري
1:00:20 0:53:59 0:06:21     الحزب الوطني الديمقراطي
0:44:04 0:01:07 0:24:37 0:18:20     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:27:46 0:16:02 0:11:44     حزب جبهة القوى الديمقراطية
0:23:50 0:21:59 0:01:51     الحزب العمالي
0:21:23 0:10:38 0:10:45     الحزب اإلشتراآي
0:15:06 0:10:56 0:04:10     حزب اإلصالح و التنمية
0:13:55 0:13:55     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي
0:06:02 0:04:12 0:01:50     الحزب المغربي الليبرالي
0:05:40 0:02:39 0:03:01     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية
0:05:05 0:02:20 0:02:45     حزب النهضة و الفضيلة
0:04:58 0:02:22 0:02:36     حزب البيئة و التنمية
0:03:57 0:01:17 0:00:59 0:01:41     حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراآي
0:02:48 0:01:34 0:01:14     حزب رابطة الحريات
0:01:49 0:01:49     حزب المجتمع الديمقراطي
0:01:23 0:01:23     حزب العمل
0:01:13 0:01:13     حزب اإلنصاف و التجديد
0:00:53 0:00:53     حزب المبادرات المواطنة للتنمية
21:03:42 0:38:12 13:44:16 6:41:14 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في القنا ة األمازيغية 



ملحق رقم 8:

المجموع              نشرات األخبار                      مجالت إخبارية                      برامج أخرى               

3:30:51 3:19:51 0:11:00     حزب العدالة و التنمية

1:49:29 0:07:19 1:15:15 0:26:55     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

0:45:55 0:12:00 0:21:07 0:12:48     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:43:43 0:09:24 0:34:19     حزب اإلستقالل

0:43:12 0:35:54 0:07:18     حزب التقدم و اإلشتراآية

0:32:01 0:11:59 0:02:32 0:17:30     حزب الحرآة الشعبية

0:30:20 0:19:34 0:10:46     حزب اإلتحاد الدستوري

0:05:20 0:05:20     بدون انتماء حزبي

0:03:15 0:03:15     حزب العمل

0:03:05 0:03:05     حزب رابطة الحريات

0:02:42 0:02:42     حزب البيئة و التنمية

0:02:13 0:02:13     حزب اإلصالح و التنمية

0:01:55 0:01:55     الحزب الوطني الديمقراطي

0:01:48 0:01:17 0:00:31     حزب اإلنصاف و التجديد

0:01:42 0:01:42     الحزب اإلشتراآي الموحد

0:01:07 0:01:07     حزب العهد

0:00:49 0:00:49     حزب القوات المواطنة

0:00:46 0:00:46     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي

0:00:40 0:00:40     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية

0:00:38 0:00:38     الحزب العمالي

0:00:37 0:00:37     حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية

0:00:16 0:00:16     حزب األمل

9:02:24 0:40:42 5:55:30 2:26:12 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في قناة العيون الجهوية 



المجموع        نشرات األخبار                        مجالت إخبارية                     برامج أخرى                  

5:12:25 4:44:01 0:28:24     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

3:43:16 3:31:54 0:11:22     حزب العدالة و التنمية

1:43:13 1:23:32 0:19:41     حزب اإلستقالل

1:30:35 1:02:15 0:28:20     حزب التجمع الوطني لألحرار

1:25:03 1:15:48 0:09:15     حزب اإلتحاد الدستوري

1:11:51 1:03:24 0:08:27     حزب الحرآة الشعبية

1:08:01 1:06:51 0:01:10     الحزب اإلشتراآي الموحد

0:44:32 0:37:39 0:06:53     حزب التقدم و اإلشتراآية

0:28:08 0:16:08 0:12:00     الحزب الوطني الديمقراطي

0:20:12 0:20:12     حزب اإلنصاف و التجديد

0:10:23 0:10:23     حزب جبهة القوى الديمقراطية

0:07:00 0:07:00     حزب المبادرات المواطنة للتنمية

0:04:30 0:01:02 0:03:28     حزب البيئة و التنمية

0:02:57 0:00:33 0:02:24     بدون انتماء حزبي

0:01:18 0:01:18     حزب رابطة الحريات

17:53:24 0:10:23 15:30:19 2:12:42 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة "آازا إف إم"

ملحق رقم 9:



ملحق رقم 10:

      نشرات األخبار                   مجالت إخبارية                  برامج أخرى                               المجموع

2:38:13 0:13:11 2:09:47 0:15:15     حزب التقدم و اإلشتراآية
1:49:02 1:27:36 0:21:26     حزب اإلتحاد الدستوري
0:38:11 0:07:19 0:30:52     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
0:33:42 0:09:43 0:04:22 0:19:37     حزب العدالة و التنمية
0:31:30 0:06:10 0:25:20     حزب اإلستقالل
0:26:33 0:26:33     حزب التجمع الوطني لألحرار
0:21:56 0:06:39 0:15:17     حزب الحرآة الشعبية
0:12:46 0:03:56 0:08:50     حزب البيئة و التنمية
0:06:29 0:06:29     الحزب الوطني الديمقراطي
0:06:22 0:06:22     حزب العهد
0:06:10 0:06:10     حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي
0:05:47 0:04:35 0:01:12     حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراآي
0:05:33 0:01:15 0:04:18     بدون انتماء حزبي
0:03:54 0:03:54     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:01:45 0:01:45     حزب النهضة و الفضيلة
0:01:42 0:01:42     الحزب العمالي
0:01:31 0:01:31     الحزب اإلشتراآي
0:01:24 0:01:24     حزب جبهة القوى الديمقراطية
0:01:00 0:01:00     الحزب المغربي الليبرالي
0:00:48 0:00:48     حزب القوات المواطنة

7:54:18 0:22:54 4:11:39 3:19:45 المجموع 

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة الرباط الدولية 



           نشرات األخبار                       مجالت إخبارية                        برامج أخرى                 المجموع

3:50:30 1:43:13 2:04:47 0:02:30     حزب التقدم و اإلشتراآية

2:10:03 2:08:46 0:01:17     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

1:41:07 0:30:16 1:06:56 0:03:55     حزب العدالة و التنمية

1:29:45 1:25:59 0:03:46     حزب الحرآة الشعبية

0:51:32 0:06:45 0:41:28 0:03:19     حزب اإلستقالل

0:36:53 0:30:51 0:04:26 0:01:36     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:30:53 0:06:32 0:22:17 0:02:04     حزب اإلتحاد الدستوري

0:19:04 0:19:04     حزب البيئة و التنمية

0:13:33 0:13:33     الحزب اإلشتراآي الموحد

0:04:30 0:04:30     حزب البديل الحضاري

0:03:36 0:03:36     الحزب اإلشتراآي

0:02:15 0:02:15     حزب القوات المواطنة

0:01:26 0:01:26     الحزب العمالي

0:01:09 0:01:09     بدون انتماء حزبي

0:01:05 0:01:05     الحزب الوطني الديمقراطي

0:00:55 0:00:55     حزب العهد

0:00:49 0:00:49     حزب رابطة الحريات
11:59:05 3:23:26 8:11:48 0:23:51 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة أصوات 
ملحق رقم 11:



ملحق رقم 12:

        نشرات األخبار         مجالت إخبارية    برامج أخرى           المجموع

6:20:50 5:24:38 0:56:12     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

4:42:24 3:46:42 0:55:42     حزب التقدم و اإلشتراآية

3:35:51 2:59:29 0:36:22     حزب اإلتحاد الدستوري

1:38:04 1:05:06 0:32:58     حزب العدالة و التنمية

1:14:28 0:38:59 0:35:29     حزب الحرآة الشعبية

1:10:50 1:03:11 0:07:39     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:57:04 0:05:36 0:51:28     حزب اإلستقالل

0:24:18 0:04:36 0:10:07 0:09:35     الحزب اإلشتراآي الموحد

0:09:58 0:09:58     الحزب الوطني الديمقراطي

0:09:47 0:03:12 0:06:35     حزب جبهة القوى الديمقراطية

0:07:54 0:07:54     حزب العهد

0:04:00 0:04:00     حزب الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية

0:01:58 0:01:58     الحزب اإلشتراآي

0:01:31 0:01:31     حزب الوسط اإلجتماعي

0:00:59 0:00:59     حزب القوات المواطنة

20:39:56 0:04:36 15:17:00 5:18:20 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة أطالنتيك 



ملحق رقم 13:

المجموع                         نشرات األخبار              

0:04:11 0:04:11     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:03:00 0:03:00     حزب اإلستقالل

0:01:51 0:01:51     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

0:00:36 0:00:36     حزب اإلتحاد الدستوري

0:09:38 0:09:38 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة شذى إف إم 



ملحق رقم 14:

     نشرات األخبار   مجالت إخبارية    برامج أخرى  المجموع
4:10:26 0:51:55 3:06:25 0:12:06     حزب اإلستقالل
3:10:31 2:40:22 0:30:09     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية
2:38:45 2:25:06 0:13:39     حزب العدالة و التنمية
1:07:54 1:06:44 0:01:10     الحزب اإلشتراآي الموحد
0:55:33 0:55:33     حزب جبهة القوى الديمقراطية
0:38:36 0:35:55 0:02:41     حزب التقدم و اإلشتراآية
0:12:26 0:04:44 0:07:42     حزب التجمع الوطني لألحرار
0:12:06 0:07:03 0:05:03     حزب اإلتحاد الدستوري
0:08:00 0:02:02 0:05:58     حزب الحرآة الشعبية
0:07:00 0:07:00     حزب المبادرات المواطنة للتنمية
0:02:57 0:00:33 0:02:24     بدون انتماء حزبي
0:02:08 0:02:08     حزب البيئة و التنمية
0:00:52 0:00:52     حزب العهد

13:27:14 0:58:58 11:04:24 1:23:52 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة "إم إف إم أطلس"



ملحق رقم 15:

المجموع     نشرات األخبار  مجالت إخبارية  برامج أخرى
2:28:33 2:20:26 0:08:07     حزب العدالة و التنمية

2:08:48 0:34:09 1:22:35 0:12:04     حزب اإلستقالل

1:54:27 1:28:38 0:25:49     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

1:08:27 1:06:42 0:01:45
    الحزب اإلشتراآي الموحد

0:14:17 0:04:44 0:09:33     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:10:24 0:07:43 0:02:41     حزب التقدم و اإلشتراآية
0:07:00 0:07:00     حزب المبادرات المواطنة للتنمية

0:05:54 0:02:02 0:03:52     حزب الحرآة الشعبية

0:03:28 0:03:28     حزب البيئة و التنمية

0:02:57 0:00:33 0:02:24     بدون انتماء حزبي
8:24:15 0:34:09 6:40:23 1:09:43 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة "إم إف إم سايس"



المجموع   نشرات األخبار   مجالت إخبارية      برامج أخرى   

2:42:54 0:24:47 1:52:20 0:25:47
    حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

1:55:50 1:47:00 0:08:50     حزب العدالة و التنمية

1:08:30 0:56:25 0:12:05     حزب اإلستقالل

1:07:53 1:06:43 0:01:10     الحزب اإلشتراآي الموحد

0:10:24 0:07:43 0:02:41     حزب التقدم و اإلشتراآية

0:10:21 0:04:44 0:05:37     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:07:00 0:07:00     حزب المبادرات المواطنة للتنمية

0:05:54 0:02:02 0:03:52     حزب الحرآة الشعبية

0:04:43 0:04:43     حزب اإلتحاد الدستوري

0:03:27 0:03:27     حزب البيئة و التنمية

0:02:57 0:00:33 0:02:24     بدون انتماء حزبي

0:01:08 0:01:08     الحزب الوطني الديمقراطي

7:41:01 0:24:47 6:04:30 1:11:44 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة "إم إف إم سوس"

الملحق رقم 16:



 مجالت إخبارية   المجموع

0:26:12 0:26:12     حزب النهضة و الفضيلة

0:12:26 0:12:26     حزب العدالة و التنمية

0:11:18 0:11:18     حزب التجمع الوطني لألحرار

0:08:23 0:08:23     حزب اإلتحاد اإلشتراآي للقوات الشعبية

0:04:40 0:04:40     حزب اإلنصاف و التجديد

0:01:43 0:01:43     حزب العهد

0:01:07 0:01:07     حزب التقدم و اإلشتراآية

1:05:49 1:05:49 المجموع

الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في إذاعة آاب راديو 

الملحق رقم 17:



المجموع شذى
 إف. إم.

آاب
 راديو

إذاعة 
إم. إف. إم 
سوس

إذاعة الرباط
 الدولية

إذاعة  إم. 
إف. إم سايس

القناة العيون
الجهوية

إذاعة 
أصوات

إذاعة إم. إف. 
إم أطلس

راديو آازا
 إف. إم.

أطالنتيك
 راديو

اإلذاعة 
األمازيغية

اإلذاعة 
الوطنية

القناة 
الثانية

القناة
 األولى

األحزاب
 السياسية

47:23:49 0:01:51 0:08:23 2:42:54 0:38:11 1:54:27 1:49:29 2:10:03 3:10:31 5:12:25 6:20:50 3:21:17 3:54:30 7:17:17 8:41:41 حزب اإلتحاد اإلشتراآي
 للقوات الشعبية

35:04:48 0:12:26 1:55:50 0:33:42 2:28:33 3:30:51 1:41:07 2:38:45 3:43:16 1:38:04 1:34:55 4:34:22 4:48:38 5:44:19
حزب العدالة والتنمية

31:32:13 0:03:00 1:08:30 0:31:30 2:08:48 0:43:43 0:51:32 4:10:26 1:43:13 0:57:04 1:37:37 4:35:28 3:49:54 9:11:28
حزب اإلستقالل

26:39:11 0:01:07 0:10:24 2:38:13 0:10:24 0:43:12 3:50:30 0:38:36 0:44:32 4:42:24 2:15:23 2:18:19 2:06:40 6:19:27
حزب التقدم و اإلشتراآية

21:19:58 0:05:54 0:21:56 0:05:54 0:32:01 1:29:45 0:08:00 1:11:51 1:14:28 3:46:49 3:17:52 2:20:35 6:44:53
حزب الحرآة الشعبية

19:36:13 0:00:36 0:04:43 1:49:02 0:30:20 0:30:53 0:12:06 1:25:03 3:35:51 1:03:33 2:13:32 2:39:22 5:31:12
حزب اإلتحاد الدستوري

17:54:43 0:04:11 0:11:18 0:10:21 0:26:33 0:14:17 0:45:55 0:36:53 0:12:26 1:30:35 1:10:50 2:12:47 3:00:39 2:01:18 5:16:40 حزب التجمع 
الوطني لألحرار

9:11:46 1:07:53 0:03:54 1:08:27 0:01:42 0:13:33 1:07:54 1:08:01 0:24:18 0:44:04 1:07:31 0:51:17 1:13:12
الحزب اإلشتراآي الموحد

8:17:45 0:01:08 0:06:29 0:01:55 0:01:05 0:28:08 0:09:58 1:00:20 1:22:28 1:48:13 3:18:01 الحزب الوطني
 الديمقراطي

5:25:35 0:01:24 0:55:33 0:10:23 0:09:47 0:27:46 0:37:42 0:35:19 2:27:41
جبهة القوى الديمقراطية

5:02:37 0:01:43 0:06:22 0:01:07 0:00:55 0:00:52 0:07:54 1:11:09 1:31:43 0:10:46 1:50:06
حزب العهد

4:28:50 0:01:42 0:00:38 0:01:26 0:23:50 0:28:35 2:06:12 1:26:27
الحزب العمالي

3:31:01 0:01:00 0:06:02 0:04:14 1:04:32 2:15:13
الحزب المغربي الليبرالي

1:35:20 0:02:13 0:15:06 0:01:56 1:11:22 0:04:43
حزب اإلصالح و التنمية

1:35:13 0:01:31 0:03:36 0:01:58 0:21:23 0:13:37 0:39:37 0:13:31
الحزب اإلشتراآي

1:24:01 0:03:27 0:12:46 0:03:28 0:02:42 0:19:04 0:02:08 0:04:30 0:04:58 0:16:54 0:03:42 0:10:22
حزب البيئة و التنمية

1:12:48 0:00:40 0:04:00 0:05:40 0:12:43 0:09:31 0:40:14 الحرآة 
الديمقراطية اإلجتماعية

1:09:04 0:06:10 0:00:46 0:13:55 0:06:34 0:03:07 0:38:32 حزب المؤتمر
 الوطني اإلتحادي

1:06:55 0:05:47 0:03:57 0:21:15 0:29:31 0:06:25 حزب الطليعة
 الديمقراطي اإلشتراآي

0:51:43 0:07:00 0:07:00 0:07:00 0:07:00 0:00:53 0:07:38 0:15:12 حزب المبادرات
 المواطنة للتنمية

                                                                                                                                                                                                                               
            الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في آل اإلذاعات والتلفزات العمومية والخاصة المعنية بالتتبع

 الملحق رقم 18



                                                                                                                                                                                                                               
            الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في آل اإلذاعات والتلفزات العمومية والخاصة المعنية بالتتبع

0:47:32 0:03:05 0:00:49 0:01:18 0:02:48 0:21:09 0:07:59 0:10:24
حزب رابطة الحريات

0:44:40 0:02:57 0:05:33 0:02:57 0:05:20 0:01:09 0:02:57 0:02:57 0:12:14 0:04:16 0:04:20
بدون انتماء حزبي

0:41:34 0:26:12 0:01:45 0:05:05 0:01:55 0:02:37 0:04:00
حزب النهضة و الفضيلة

0:38:29 0:04:40 0:01:48 0:20:12 0:01:13 0:04:16 0:03:04 0:03:16
حزب اإلنصاف و التجديد

0:33:41 0:04:30 0:07:30 0:20:43 0:00:58
حزب البديل الحضاري

0:09:03 0:01:49 0:07:14
حزب المجتمع الديمقراطي

0:08:48 0:00:48 0:00:49 0:02:15 0:00:59 0:01:42 0:00:19 0:01:56
حزب القوات المواطنة

0:08:36 0:01:31 0:00:29 0:03:41 0:02:55
حزب الوسط اإلجتماعي

0:08:21 0:00:37 0:07:17 0:00:27 حزب اإلتحاد 
المغربي للديمقراطية

0:08:03 0:03:15 0:01:23 0:00:52 0:02:33
حزب العمل

0:05:39 0:05:39 حزب اإلتحاد الوطني
 للقوات الشعبية

0:04:19 0:01:14 0:03:05
حزب الشورى و اإلستقالل

0:03:32 0:03:08 0:00:24
النهج الديمقراطي

0:02:59 0:01:58 0:01:01
حزب النهضة

0:01:40 0:00:16 0:00:47 0:00:37
حزب األمل

248:50:29 0:09:38 1:05:49 7:41:01 7:54:18 8:24:15 9:02:24 11:59:05 13:27:14 17:53:24 20:39:56 21:03:42 31:24:53 35:19:35 62:45:15             المجموع



  :19ملحق رقم 
  

  التعددية السياسية في النصوص القانونية
  : الظهير-

  :الديباجة
واقتناعا من جاللتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في اإلعالم ، آعنصر أساسي لحرية 

 بصرية ، -التعبير عن األفكار واآلراء ، والسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية 
ها بكامل الحرية ، وبواسطة مرفق عام لإلذاعة والتلفزة قادر يمكن أن تتأسس ويعبر من خالل

على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي ، في دائرة احترام القيم الحضارية األساسية 
والقوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة 

 حرمة األشخاص وآرامتهم ؛
  

 :3المادة 
 السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ، والسيما ما يتعلق باإلعالم -13

  . البصري-السياسي ، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام لالتصال السمعي 
ولهذه الغاية ، يوجه المجلس ، تبعا للفترات التي يحددها ، إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي 

مان والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرل
البرلمان ، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو 

ويجوز له ، بهذه المناسبة ، إبداء جميع . المهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة
 لتي يرى فيها فائدة ؛المالحظات ا

  
   :22المادة 

في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول ، تؤهل الهيئة العليا ، إن 
  :اقتضى الحال ، لتحديد القواعد الالزمة لما يلي 

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

وآذا المنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني ، من االستفادة من مدة زمنية لتناول 
الكلمة عبر المرفق العام لإلذاعة والتلفزة اعتبارا ألهميتها وتمثيليتها ووفق معايير 

 موضوعية ؛
 
التقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية  -

 ...  
  
  :77.03 القانون -
  

  :الديباجة
(...) 



ويعتبر إصالح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لهذا المنحى 
  ... والحداثة واالنفتاحاإلصالحي العام ، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية

(...)  
 النهوض بممارسة حرية االتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية -

والجماعية وااللتزام بأخالقيات المهنة واحترام حقوق اإلنسان بما تحمله من احترام لكرامة 
   ولمبادئ الديمقراطية ؛ اإلنسان وللحياة الخاصة للمواطنين ، وللتعددية الفكرية

  
  :  3المادة 

 .  االتصال السمعي البصري حر
 تمارس هذه الحرية في احترام آرامة اإلنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع 
التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وآذا احترام القيم الدينية والحفاظ 

آما تمارس هذه الحرية في . ق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطنيعلى النظام العام واألخال
إطار احترام متطلبات المرفق العام واإلآراهات التقنية الراجعة إلى وسائل االتصال وآذا 

 . ضرورة تنمية صناعة وطنية لإلنتاج في المجال السمعي البصري
  

  :  4المادة 
رامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على  تقوم شرآات االتصال السمعي البصري بإعداد ب

  .وهي تتحمل آامل مسؤولياتها عن تلك البرامج. الطابع التعددي لتيارات التعبير
 

  :   8المادة 
 : يجب على متعهدي االتصال السمعي البصري 

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

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

  ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛. اآلراء
  :  9المادة 

، يجب أال يكون من شأن  دون اإلخالل بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل 
 : (...)البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج 

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

  
  :  48المادة 

عمومي احترام دفتر للتحمالت  يجب على الشرآات الوطنية لالتصال السمعي البصري ال
 . تحدد فيه التزاماتها الخاصة

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



دل للهيئات السياسية والنقابية  التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العا-
حسب أهميتها وتمثيليتها والسيما أثناء الفترات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية 

 الجاري بها العمل ؛ 
 
  
  
  
  
  
  
 

 



 
  :20ملحق رقم 
  

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

  بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي
   في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات

  
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 
) 2002 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212م  بنـاء على الظهير الشريف رق

الفقرة  (22والمادة ) 13المقطع  (3القاضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري خصوصا المواد 
  منه؛) األولى

  
 الشريف  المتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظهير77.03وبنـاء على القانون رقم 

  8 و4 و3، خصوصا الديباجة والمواد )2005 يناير7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257رقم
  ؛)4 المقطع 2الفقرة  ( 48و) 3المقطع  (9، )3 و1المقطعان (
  

واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد الالزمة الحترام تعددية التعبير 
  ؛ات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابيةعن تيار

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

  ).2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04
 

  :يقرر
  ديباجة

) 2002 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212أقر الظهير الشريف رقم 
 المتعلق باالتصال السمعي 77.03القاضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري والقانون رقم 

البصري احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري آمبدإ 
  .عي البصريثابت يلتزم به المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس األعلى لالتصال السم

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

فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين . وسيلة أقرها المشرع ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع
هي أساسا حق للمواطن يوجب على واالجتماعيين على متعهدي االتصال السمعي البصري فحسب، بل 

المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء 
المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه آل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة 

  .بكل حرية وموضوعية
  

 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وضمانا لولوج 22 بمقتضيات المادة اعتبارا لما سبق، وعمال
منصف لتيارات الفكر والرأي إلى وسائل اإلعالم السمعية البصرية في إطار قانوني يحترم حرية 
المتعهدين في إعداد برامجهم، ويؤآد على مسؤوليتهم التحريرية في هذا الباب، يضع المجلس األعلى 

  :التاليةالضوابط 
 

  1 المادة 



تطبق مقتضيات هذا القرار قصد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو 
  .االجتماعية أو االقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات االنتخابات

  
  2المادة 

عن تيارات الفكر والرأي، يسهر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير 
  .وخاصة ما يتعلق باإلعالم السياسي، من لدن متعهدي قطاع االتصال السمعي البصري العمومي

آما يسهر على احترام هذه التعددية من لدن متعهدي االتصال السمعي البصري الخواص، آلما استلزمت ذلك 
  .لجمهورطبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤالء على ا

  
  3المادة 

يتعين على متعهدي االتصال السمعي البصري المعنيين منح األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية 
في المجال االقتصادي وآذا المنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها 

 .تناول الكلمة في برامج اإلعالمالمؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث و
  

ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذآورة من االستفادة من إمكانية توفير تغطية 
مناسبة ألهم أنشطتها من جهة، وآذا التعبير عن آرائها ومواقفها من األحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من 

 االعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات والمجالت وذلك أخذا بعين. جهة ثانية
  . اإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر

  
  4المادة 

يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معين في التلفزة أو اإلذاعة مهما آانت نوعيته 
  .وطرق بثه

  
  .  الكلمة المدة الزمنية التي يتناول خاللها المتدخل الكلمةيقصد بمدة تناول

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

  .إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة الفاصلة بين
  

  5المادة 
والتكتالت السياسية داخل  سبة لألحزاب السياسية بناء على التشكيالتتتم مراعاة التمثيلية واألهمية بالن

  .البرلمان
  

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

وتتحدد تمثيلية المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها داخل مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد 
  .الوطني

  
  .آما تتحدد أهمية المنظمات االجتماعية ذات الطابع الوطني حسب طبيعة أهدافها ومجال نشاطها

 
 6المادة 

 الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء الحكومة يحرص متعهدو االتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة
وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في 

  .مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة
مي، والتصويت على يتم تقدير مفهومي األغلبية والمعارضة بناء على التصويت على البرنامج الحكو

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



  
  7المادة 

يتعين على متعهدي االتصال السمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية إلبداء 
 من المدة الزمنية اإلجمالية %10 وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام،

  .المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانية
  

  8المادة 
يلتزم متعهدو االتصال السمعي البصري باحترام القواعد السالفة الذآر في الخدمات المحلية والجهوية مع 

  .الجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاةاألخذ بعين االعتبار المعطيات المحلية و
  

  9المادة 
يتم تقدير احترام متعهدي االتصال السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة للنشرات 

  .اإلخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج األخرى
  

   10المادة 
 السبع الموالية لنهاية آل شهر، تقريرا عن التعددية والولوج المنصف يبلغ آل متعهد للهيئة العليا، داخل األيام

إلى خدماته من طرف تيارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السياسية والمنظمات النقابية خالل الشهر 
  .  المنقضي، وذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا القرار

  
ن التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبليغها إلى تقوم الهيئة العليا بإعداد تقارير دورية حول ضما

الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف 
تتضمن التقارير بيانا للمدة الزمنية التي استغرقتها . المهنية الممثلة في البرلمان، وبنشرها في وسائل اإلعالم

  .ت الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزةمداخال
  

   11المادة 
يبت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري في الشكايات بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر 

ن المعينين في والرأي الواردة على الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري من طرف األشخاص المعنويي
 31 (1423 من جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212 الفقرة األولى من الظهير الشريف رقم 4المادة 

القاضي بإحداث الهيئة العليا، في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تسجيل الشكاية في ) 2002أغسطس 
  .مكتب ضبط الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري

  
العليا على المتعهد المعني نسخة من آل شكاية وردت عليها مشفوعة بمستنداتها، قصد تمكينه من تحيل الهيئة 

. االطالع على المؤاخذات وإبداء مالحظاته ودفوعاته وتقديم آل ما يعتبره مفيدا لتنوير مداوالت المجلس
.  من تاريخ توصله بكتابهايتعين على المتعهد إرسال جوابه إلى الهيئة العليا في أجل ال يتعدى سبعة أيام

ويمكن للمجلس الترخيص لرئيسه بمنح أجل إضافي ال يتعدى سبعة أيام إذا طلب المتعهد ذلك آتابة إن لم يكن 
  .من شأن منح هذا األجل التأثير سلبا على التدابير التي قد يتخذها المجلس

  
  12المادة 

المتعهد المشتكى به، آما يقوم بنشره جزئيا أو آليا يبلغ المجلس األعلى قراره إلى الطرف المشتكي وآذا إلى 
  . في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلك

  
  .يمكن لرئيس المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعالم

 
  13المادة 



 أعاله 12يمكن أن يكون قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري المنصوص عليه في المادة 
موضوع تقرير يتضمن مالحظاته وتوصياته، إن اقتضى الحال، آما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا أو آليا في 

  .وسائل اإلعالم وفي الجريدة الرسمية
  

 14المادة 
 .تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 
 
 

 04لمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته المنعقدة بتاريخ تم تداول هذا القرار من طرف ا
بمقر الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد ) 2006 شتنبر 27 (1427رمضان 

أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان 
  . صالح الدين الوديع، عبد المنعم آمال وإلياس العمري، مستشارينبوقنطار، 

  
  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
  الرئيس

  أحمد الغزلي
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