االتجاهات العامة للتعددية السياسية في وسائل االتصال السمعي البصري خالل سنة 5102

خصصت وسائل االتصال السمعي البصري 1دلداخالت الشخصيات العمومية يف جمموع الربامج اإلخبارية
(نشرات وبرامج حوارية وإخبارية) ،طيلة سنة  ،5102ما يناىز مثامنائة واثنني ومخسني ساعة؛ حيث آلت نسبة
 72%من ادلداخالت ادلسجلة إىل صنف الشخصيات السياسية من ممثلي األحزاب السياسية وأعضاء احلكومة.
وبدمج نتائج مداخالت احلصص األربع خالل سنة  2015يتبني عدم احرتام مقتضيات ادلادتني السادسة والسابعة
من القرار  .14-64إذ مل يسجل حتقيق مبدأ اإلنصاف ادلنصوص عليو يف ادلادة السادسة 2من ىذا القرار ،إال يف
نتائج اجملالت والربامج احلوارية لكل من "إذاعة أطالنتيك" و"كاب راديو" .أما بالنسبة دلبدأ اإلنصاف ادلنصوص
عليو يف ادلادة السابعة من نفس القرار فلم يسجل حتقيق نسبة  10%إال يف ثالث خدمات ("لوكس راديو" و"قناة
متازيغت" و"اإلذاعة الوطنية") كما اقرتبت من ىذه النسبة خدمتان ومها "راديو بلوس الدار البيضاء" و"القناة
األوىل".
سجل أن نتائج ثالثة عشر خدمة اتّ َسمت ،يف النشرات اإلخبارية ،بتجاوز مداخالت احلكومة واألغلبية الربدلانية
يُ ّ
سقف ضعف مداخالت ادلعارضة الربدلانية (ادلادة  ،)4فيما تساوت مداخالت الفئتني ،تقريبا ،يف نتائج قناة

العيون اجلهوية.

 1خمس قنوات تمفزية وثمان إذاعات عمومية وخاصة (القناة األولى ،القناة الثانية ،قناة تمازيغت ،قناة العيون الجهوية ،قناة ميدي  1تي .في،.
اإلذاعة الوطنية ،اإلذاعة األمازيغية ،إذاعة أطالنتيك ،إذاعة أصوات ،إذاعة شذى إف إم ،إذاعة راديو بموس الدار البيضاء ،إذاعة كا از إف إم،
إذاعة راديو بموس أكادير(.
 2المادة  " :6يحرص متعهدو االتصال السمعي البصري عمى عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لمداخالت أعضاء الحكومة وأحزاب األغمبية
البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية لممعارضة البرلمانية في مجمس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة.
يتم تقدي ر مفهومي األغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية بناء عمى التصويت عمى البرنامج الحكومي ،والتصويت عمى الميزانية ،والتصويت عمى
آخر ممتمس لمرقابة في حالة المجوء إليو خالل الوالية التشريعية الجارية".
المادة " :7يتعين عمى متعهدي االتصال السمعي البصري تمكين األ حزاب غير الممثمة في البرلمان من مدد زمنية إلبداء مواقفها من األحداث
وقضايا الشأن العام ،وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة  01%من المدة الزمنية اإلجمالية المخصصة لمحكومة وأحزاب األغمبية البرلمانية والمعارضة
البرلمانية".
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مل يتم االقرتاب من نسبة ( 10%ادلادة  )7إال يف "القناة األوىل" ومل تزد نسبة مداخالت ىذا الصنف عن  5%إال
يف "إذاعة أصوات" ،أما باقي اخلدمات ( )05فقد ُس ّجل فيها أقل من نسبة .4%
جتاوزت مداخالت احلكومة واألغلبية الربدلانية ،يف واجملالت والربامج احلوارية ،يف تسع خدمات ،سقف ضعف
مداخالت ادلعارضة الربدلانية .ومل يتم حتقيق مبدأ اإلنصاف (ادلادة  )4إال يف خدمتني اثنتني ("إذاعة أطالنتيك"
و"كاب راديو") ،فيما باقي اخلدمات ( 7خدمات) جتاوزت فيها مداخالت ادلعارضة الربدلانية سقف نصف
مداخالت احلكومة واألغلبية.
جتاوزت مداخالت األحزاب غري ادلمثلة يف الربدلان ،يف اجملالت والربامج احلوارية ،عتبة

10%

(ادلادة  )7يف أربع

خدمات ("إذاعة أصوات"" ،ميد راديو"" ،راديو مارس" و"إذاعة أطالنتيك") .وقاربت مداخالت ىذه األحزاب
نسبة  10%يف ثالث حاالت ("لوكس راديو"" ،قناة متازيغت" و"اإلذاعة الوطنية") .كما تراوحت مداخالت ىذا
الصنف بني  5%و 8%يف ثالث حاالت .ومل تبلغ ىذا السقف أو غابت كليا يف مثان خدمات.
كما بلغت ادلدة الزمنية اإلمجالية دلداخالت الشخصيات العمومية النسائية يف النتائج اإلمجالية للنشرات واجملالت
والربامج احلوارية لوسائل االتصال السمعي البصري ،الواردة نتائجها يف بيانات التعددية لسنة  ،2015حوايل مائة
وعشرين ساعة

()121:47:43

وىو ما يشكل نسبة

14%

من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية

(.)852:05:20
ويالحظ أن "القناة األوىل" خصصت أكرب حيز زمين دلداخالت الشخصيات العمومية النسائية ( )00:52:12وىو
ما يشكل نسبة

15%

من ادلداخالت النسائية احملتسبة يف نتائج جمموع اخلدمات الواردة نتائجها يف بيانات

التعددية لسنة .5102
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