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  تقدمي
ت العامة حول  1تقريرها 2015أصدرت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري يف شهر نونرب  "تغطية االنتخا

 3يوليوز إىل  22 املمتدة من اجلماعية واجلهوية يف وسائل االتصال السمعي البصري خالل الفرتة االنتخابية"
  .2015شتنرب 

ت،  حمطة  جلهوي،اابعها طمن حيث  يف ظل الستور احلايل، األوىل من نوعهاوقد شكلت هذه االنتخا
لنظر العتبارين مركزيني:   أساسية يف حياة اهليأة العليا 

، يف  رتام الرأي وعلى احلفكر و ايارات "السهر على احرتام التعبري التعددي لتدور املؤسسة، املكرس دستور
 ؛احلق يف اإلعالم يف امليدان السمعي البصري

لسمعي مات االتصال اطري خدة يف ملا راكمته من جتربة يف جمال تتبع التعددية السياسية واملسامهتوظيفها  
مع  2011فتاء سنة وحمطة االست 2011و 2009و 2007 عة من احملطات االنتخابية سنواتالبصري يف جممو 

  .سرتاتيجيتها على املديني القريب واملتوسطال هاستحضار ا
ا، اهليأة العليا قامت تب، ألول مرة منذ نشأ بدءا  تتبع تغطية خدمات االتصال السمعي البصري هلذه االنتخا

لس األعلى لالت ذكر فيها "مبختلف الضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري توصية صال السمعي البصري صدار ا
طري الربامج لقواعد األخالقية املتعارف عليها يف  ت" ا العمل، و النتخا  .2التلفزية واإلذاعية املتعلقة 

ة طيلة الفرتة االنتخابية املمتدة حول مداخالت ممثلي األحزاب السياسي 3وقد متحور التقرير املنجز يف هذا اإلطار
على عدد من املؤشرات الكمية املتعلقة مبواكبة خدمات االتصال  ، مركزا2015غشت  03يوليوز إىل  22من 

ت، كما مشل مجيع اخلدمات العمومية منها واخلاصة سواء ذات التغطية الوطنية أو  السمعي البصري لالنتخا
  اجلهوية.

                                                           
ت اجلماعية واجلهوية العامة الذي أصدرته اهليأة  1  لتغطية اإلعالمية لالنتخا يف موقع اهليأة  0152نونرب يف انظر التقرير املتعلق 

http://www.haca.ma  القرب". موضوعايت يركز على إعالمحيث أشار التقرير املذكور إىل أنه سيتم إصدار "تقرير  
لس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم أنظر   2 صدار توصية خلدمات 0152يوليوز  20) 1436شوال  03الصادر بتاريخ ( 26-15قرار ا  ،

ت العامة اجلماعية واجلهوية لسنة    .1يف امللحق رقم  2015االتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخا
لتغطية اإلعال 3 ت اجلماعية واجلهوية العامة الذي أصدرته اهليأة انظر التقرير املتعلق  يف موقع اهليأة  0152نونرب يف مية لالنتخا

http://www.haca.ma القرب". حيث أشار التقرير املذكور إىل أنه سيتم إصدار "تقرير موضوعايت يركز على إعالم  
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تغطية خدمات االتصال السمعي البصري اجلهوية العمومية واخلاصة "حور حولأما التقرير احلايل فيتم
ت العامة احمللية واجلهوية للرابع من شتنرب  حيث املوضوع خمتلف عن سابقه من ، وهو "2015لالنتخا

على  تركيزهاته ومن أهم مس. كما هو مبني يف اجلدول املوايل  املرجعية القانونيةوزاوية املعاجلة وكذا واخلدمات املعنية 
، كما هو جمال إعالم القربواليت هلا إلتزامات قانونية يف  التغطية اجلهويةمجيع اخلدمات العمومية واخلاصة ذات 

خلدمات اإلذاعية أو التلفزية . األمر حمدد يف دفاتر حتمالت املتعهدين العموميني منهم واخلواص سواء تعلق األمر 
 .4تتبع اخلدمات الوطنية اليت تغطي جمموع الرتاب الوطينالنة يُدخل يف خاالذي يعين أنه مل 

ت والتقرير احلايل   التمييز بني التقرير العام حول االنتخا

  التقرير السابق  
ت العامة اجلماعية واجلهوية ( ) يف وسائل 2015"تغطية االنتخا

  االتصال السمعي البصري خالل الفرتة االنتخابية"
  التقرير احلايل

ة اخلاصة و ة خدمات االتصال السمعي البصري اجلهوية العموميتغطي"
ت العامة احمللية واجلهوية للرابع من شتنرب   2015 لالنتخا

  املوضوع
ت العامة اجلماعية واجلهوية يفنتغطية اال مات خد تخا

 22ن (م االتصال السمعي البصري خالل الفرتة االنتخابية
  )2015شتنرب  03يوليوز إىل 

ة وميدمات االتصال السمعي البصري اجلهوية العمخ تغطية
ت العامة احمللية واجلهوية للر  تنرب من ش ابعواخلاصة االنتخا

ا املتعلقة مببدإ اليف إطار إعمال  2015   قربالتزاما
لشأن بري اتد بقضا الرتكيز على التغطيات االنتخابية املتعلقة  الرتكيز على مداخالت األحزاب السياسية   زاوية املعاجلة

  اجلهوي يف إطار تنزيل مبدأ القرباحمللي و  العام
 طنيةذات التغطية الو  مجيع اخلدمات السمعية البصرية  اخلدمات املعنية

  اجلهويةو 
  اخلدمات اإلذاعية اجلهوية العمومية واخلاصة 

  وقناة العيون اجلهوية. 
  جهوي فقط  وطين وجهوي  ال التغطيةجم

 (12)ةإىل الساع 2015 يوليوز 22وىل ليوم من الساعة األ  الفرتة
  2015شتنرب  3ليال ليوم

 ليال (12)إىل الساعة 2015 يوليوز 22من الساعة األوىل ليوم 
  2015 شتنرب 3ليوم

لس األعلى  املرجعية القانونية   26-15رقم  توصية ا
ملواد من دفرت حتمالت ش.و.إ.ت وا 169و 87 ،86 ،85املواد 

ديو ث (رادفاتر حتمالت املتعهدين اخلواص الثال من 22و 4، 3
  إم إف إم، وراديو بلوس، وكاب راديو).

ى على مد 2015نرب شهر نو  ادر يفبني التقريرين، يتعني اإلشارة إىل تكاملهما حيث يركز التقرير الص مع التمييز  
، مومية واخلاصةية، العلبصر عية ااحرتام مبدأ اإلنصاف يف مداخالت األحزاب السياسية يف خدمات االتصال السم

ية البصرية السمع تصالخدمات االسواء كانت ذات تغطية وطنية أو جهوية؛ بينما التقرير احلايل يركز على 
لي واجلهوي شأن العام احملدبري الا ت، العمومية واخلاصة، من زاوية التغطيات االنتخابية املتعلقة بقضاجلهوية فقط

تم مب يف إطار إعالم القرب،  لي. ا هو حممبدئيا وهو بذلك يشكل تعميقا للنظر يف نوع من اخلدمات 
اخلاصة كإذاعة أصوات وإذاعة كاإلذاعة الوطنية واإلذاعة األمازيغية اإلذاعات الوطنية العمومية  كالقناة األوىل والقناة الثانية وكذا اإلذاعات الوطنية     4                                                           

  أطلنتيك. 
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  حتديد املوضوع  . 1
ت اجلماعية واجلهوية األخرية اليت قدمتها جلهذا التقرير مقاربة وصفية ملعا يقدم النتخا ة التغطيات املتعلقة 

الينبين على تقسيم املتعهدين إىل  فهو .واخلاصةمنها العمومية  ،االتصال السمعي البصري اجلهوية خدمات
اخلدمات  اخنراطمدى  حتديديروم ا عموميني وخواص أو اخلدمات إىل قنوات تلفزية وحمطات إذاعية بقدر م

. 5املواطنني إىل خرب متعدد ومتوازنتغطية اخلرب االنتخايب احمللي واجلهوي وتيسري ولوج املواطنات و  يف اجلهوية
ا اخلدمات السمعية البصرية اجلهويةعلفهذا التقرير يركز فقط  عمومية كانت أم  ،ى هذه التغطيات اليت أجنز

ه)خاصة    .ادفاتر حتمال ر يفطّ فهوم إعالم القرب املسَ ملوفقا ، (أنظر الئحة هذه اخلدمات يف اجلدول أد
  اخلدمات والربامج املعنية . 2

. كما ضوعاتيةمات مو عامة وخدإىل خدمات تُقّسم دفاتر حتمالت املتعهدين السمعيني البصريني اخلدمات 
 لتحمالتفاتر اد حسبجهوية تغطي مناطق حمددة جغرافيا تقسمها إىل خدمات ذات تغطية وطنية وأخرى 

الشتغال على قة التزامات متعل هلاليت ية واخلدمات اجلهو ا جمموع اخلاصة بكل متعهد. وقد اكتفى هذا التقرير 
  فله).عالم القرب (أنظر اجلدول أس

 الشركة تنتمي إىل جلهوية)ا(قناة العيون خدمة تلفزية واحدة و خدمة إذاعية 20اشتغل التقرير على هكذا، 
يُفسَّر و . "اديور كاب "و "مإم إف إ"شبكة إذاعات و ، "راديو بلوس"شبكة إذاعات و  ،لإلذاعة والتلفزةالوطنية 

االشتغال على مجيع املتمثل يف  الختيار ،إذاعة 20 بجان إدماج قناة تلفزية واحدة (قناة العيون اجلهوية) إىل
وين وذلك لتك ،ثناءدون استبلقرب اليت هلا التزامات قانونية يف جمال إعالم ا اخلدمات السمعية البصرية اجلهوية

اضحة هو الذي ددة وو نونية حمالذي يستند إىل مرجعية قا اإلختيارهذا  .صورة شاملة عن هذا النوع من اخلدمات
  كمحطة ومتعهد.  "كاب راديو"فّسر أيضا إدراج يُ 

    

لس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم   5                                                            صدار 2015يوليوز  20) 3614شوال  03الصادر بتاريخ ( 26- 15كما نّص على ذلك قرار ا  ،
ت العامة اجلماعية واجلهوية لسنة االتصال السمعي البصري مبناسبة ا دماتتوصية خل   .2015النتخا



7  

  
لتقرير  اخلدمات السمعية البصرية اجلهوية العمومية واخلاصة    املعنية 

 االنتخابيةالتقرير الربامج اإلخبارية (النشرات والربامج احلوارية) اليت قدمتها اخلدمات املعنية طيلة الفرتة هذا شمل يو 
 الشأن العام احمللي واملشاركة السياسية ملختلف املخصصة لتناول قضا) 2015شتنرب  3إىل  يوليوز 22(من 

ت اجلماعية واجلهوية.الشرائح االجتماعية، حسب دفاتر التحمالت،    واليت تطرقت بشكل مباشر لالنتخا
السهر على حق املواطن يف خرب متعدد ومتوازن، وعلى تعددية تيارات الفكر والرأي، وعلى ضمان  موضوع شّكليُ 

  من الدستور).  1658و 287الدستورية املوكولة للهيأة (الفصالن  والثقافية والسياسية من املهامالتعددية اللغوية 
خبار املواطن مبستجدات املنطقة  يلحيُ  الياحلق يف اإلخبار إىل مفهوم يقضي  ة اليت ينتمي إليها، وتلعب ا

ذه املاالتصال السمعي البصري  خدمات همة حيث ورد تشجيع إعالم القرب اجلهوية دورا أساسيا يف القيام 
التصال السمعي البصري (املادة  77-03 ضمن األهداف املرسومة للقانون رقم   .9)48املتعلق 

  من دفرت حتمالت الش و إ ت). 83يتم بث هذه القناة بصفة متزامنة بواسطة الشبكة اهلرتزية الرقمية األرضية وعلى األقمار االصطناعية (املادة  6                                                           
ي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع احلق يف التعبري من الدستور على ما يلي: "حرية الصحافة مضمونة، وال ميكن تقييد 28ينص الفصل  7   ها 

فة، ى تنظيم قطاع الصحالعمومية عللطات اونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غري قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع الس
مومية اإلعالم الع خدمات واعد تنظيمانون قخالقية املتعلقة به. حيدد القبكيفية مستقلة وعلى أسس دميقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية واأل

التصال السمعي هر اهليئة العليا لغريب. وتستمع امل، مع احرتام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجدماتومراقبتها ويضمن االستفادة من هذه اخل
 من هذا الدستور". 165البصري على احرتام هذه التعددية وفق أحكام الفصل 

من الدستور على ما يلي: "تتوىل اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري السهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر،  165ينص الفصل  8  
  ملكة".املني واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البصري، وذلك يف إطار احرتام القيم احلضارية األساسية وقوان

ا  48تنص املادة  9 من القانون على ما يلي: "جيب على الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي احرتام دفرت للتحمالت حتدد فيه التزاما
خلصوص على الشروط اليت يتم وفقها القيام مبهام املرفق العمومي من لدن الشركات  املذكورة فيما يتعلق مبا اخلاصة. وجيب أن ينص دفرت التحمالت 

ت-بث جلسات ومناقشات جملسي النواب واملستشارين؛  -بث اخلطب واألنشطة امللكية؛  -يلي:  اليت  ذات األمهية البالغة بث البالغات واخلطا
وج العادل للهيئات السياسية الولالتقيد بتعددية التعبري عن تيارات الفكر والرأي و  - ميكن للحكومة أن تدرجها ضمن الربامج يف كل وقت وحني؛ 

ا العمل ؛  برجمة ذات مرجعية عامة  -والنقابية، حسب أمهيتها ومتثيليتها، والسيما أثناء الفرتات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري 

 كاب راديو شبكة إم إف إم شبكة راديو بلوس ش.و.إ.ت.
  6قناة العيون اجلهوية

 إذاعة أكادير اجلهوية
 إذاعة احلسيمة اجلهوية
 إذاعة الداخلة اجلهوية

 ةإذاعة الدار البيضاء اجلهوي
 إذاعة العيون اجلهوية

 إذاعة وجدة اجلهوية
 مراكش اجلهوية إذاعة

 إذاعة تطوان اجلهوية
 إذاعة طنجة اجلهوية
 إذاعة فاس اجلهوية

 إذاعة مكناس اجلهوية

 راديو بلوس الدار البيضاء
 راديو بلوس أكادير

 راديو بلوس فاس
 راديو بلوس مراكش

 
 

 إذاعة كازا إف إم
 إذاعة إم إف إم سوس
 إذاعة إم إف إم سايس

 لسإذاعة إم إف إم أط
 
 

 كاب راديو
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ت مفهوم إعالم القرب نونية: ااملرجعية الق . 3   مكو
إن و  ،هويةاجل لبصرياخدمات االتصال السمعي مجيع دفاتر حتمالت إعالم القرب يف التنصيص على  متَّ 

ذا املو نينياملع اصاخلو  فت الصيغ بني الشركات الوطنية لإلعالم السمعي البصري العمومي واملتعهديناختل ضوع  
  . )"راديو كاب"و "و بلوسرادي"وشبكة  "إم إف إم"لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشبكة (يتعلق األمر 

وم القرب هي فهبني أن اخلدمات اجلهوية واملعنية مبلرجوع إىل دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يتو 
حتدد بنود دفرت حتمالت الشركة، وخاصة املواد هكذا قناة العيون اجلهوية واحملطات اإلذاعية اإلحدى عشر. و 

خلدمات اإلذاعية اجلهوية( 16913 واملادة )املتعلقة بقناة العيون اجلهوية( 8712 واملادة 8611 ،8510 مج الربا ،)املتعلقة 
ا تشجيع اإلبداع املغريب يف جمال اإلنتاج السمعي ا                                                                                                                                                                                      التعبري  -لبصري وتوفر إعالما وطنيا ودوليا, ومتنوعة تستهدف أكرب فئة من اجلمهور، من شأ

خلصوص عن طريق تشجيع إعالم القرب؛  ا الالمركزية املوجودة على كافة الرتاب الوطين و الرفع من قيمة الرتاث الوطين  -اجلهوي عرب حمطا
جتاه املغاربة ا خلارج أو املشاهدين األجانب. وتشجيع اإلبداع الفين واملسامهة يف إشعاع الثقافة واحلضارة املغربيتني  ولوج األشخاص ضعيفي  -ملقيمني 

شروط رعاية  -كيفيات برجمة املواد اإلشهارية واحلصة القصوى من اإلشهار اليت ميكن تقدميها من لدن مستشهر واحد؛   - السمع إىل الربامج املبثوثة؛ 
ت والسيما املالية منها يف حالة عدم احرتام ب -الربامج؛  نشر تقرير سنوي للعموم حتدد فيه الشركات الوطنية لإلتصال   - ؛ نود دفرت التحمالتالعقو

  كيفية تنفيذها لدفرت التحمالت."
 للقرب تضمن إعالما، موجه خصوصا لساكنة أقاليم جنوب املغرب. بتعبري جهوي يف أغلبيته"تعتمد القناة برجمة عامة ومتنوعة، : 85املادة   10

مل. تبث برامج حول احلياة االجتماعية، التعرياألحداث اجلهوية واحمللية وتعطي األولوية لتغطية ال االؤسسات والف  قتصادي رتبية وا
شجيع وإشاعة تاملية. تعمل على ربية والعة املغواالجتماعي والصحي والعلمي والتقين. تساهم يف تطوير فضاءات للتعبري واستيعاب القيم والثقاف

اليم اجلنوبية. ي الذي مييز األقيف واللغو الثقا بداع الفين خاصة املوسيقى، على املستوى اجلهوي. تساهم يف تثمني التنوعاإلبداع الفكري، واإل
عية والثقافية لسياسية واالجتمااالت ااية يف وتتضمن شبكة الربامج املرجعية: نشرات وبرامج إخبارية تغطي أهم أحداث احلياة احمللية واجلهو 

ضية،    .ئقيةو برامج حوارية، برامج موسيقية ومسابقات وبرامج ترفيهية، برامج االستكشاف وأشرطة  والر
تنتج قناة العيون وتبث كل يوم على األقل نشرة تلفزية واحدة من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على ما يلي: " 86املادة تنص   11

االت السياسي. وتغطي هذه النشذات طابع حملي وجهوي ضية.  االجتماعية والثقافيقتصادية و ة واالرات أهم أحداث احلياة احمللية واجلهوية يف ا ة والر
ألحداث العامة  ت وحوارات تتعلق  ". ليا و حمكما تربمج على األقل مرة يف األسبوع، برامج استطالعية واستجوا   جهو

جما حوار على األقل ملدة من دفرت حتمالت الشركة الوط 87املادة تنص   12 نية لإلذاعة والتلفزة على ما يلي: "تبث القناة، أسبوعيا وبصفة منتظمة، بر
لقضا الراهنة للشأن العام اجلهوي مع احلرص على مشاركة  52ال تقل عن  جماسبوعيا وبصأ. كما تبث باملرأة والشبادقيقة، يعىن   فة منتظمة، بر

لتعبري األديب والفين للمنطقة، 52ن عتاج مغريب ملدة ال تقل حوار على األقل، من إن راهنية على تنوع و  ته. تسهر الشركةيف كل جتليا دقيقة، يعىن 
ت الثقافية واالجتماعية واال تمعية واملكو  قضا حول للمنطقة. كما تعاجل ة املنتميةقتصاديالقضا املعاجلة واستجابتها حلاجيات مجيع الفئات ا

جما حبوعيا وبصفاة، أسلعائدين، واملقاومة التارخيية الصحراوية لالستعمار اإلسباين، والتنمية االقتصادية. كما تبث القنا ئقيا يعىن ة منتظمة بر وار وو
  ب: علماء الصحراء؛ ثقافة الوحدة والتماسك وخماطر التجزئة.

برجمة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تسعى  اإلذاعات اجلهويةة والتلفزة على ما يلي "تبث من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاع 169املادة تنص   13
تعتمد ، إىل االستجابة حلاجيات اإلخبار والتثقيف والرتبية والرتفيه ألوسع فئات اجلمهور احمللي واجلهوي. اعتمادها على برامج القربمن خالل 

اليساكنة املنطقة اإلذاعات اجلهوية أساسا على املواضيع اليت ختص  ة املغطاة أخذا بعني االعتبار التنوع الفئوي والثقايف واللغوي ومنط العيش ا
االت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والرتبهلذه الساكنة لتعاطي مع ا وية . كما تسهر اإلذاعات اجلهوية على تنوع املواضيع املعاجلة 

م الشأ ضية اليت  تضمن اإلذاعات اجلهوية مشاركة مواطين اجلهة من كل الشرائح يف براجمها خصوصا الشباب ن العام اليومي لساكنة املنطقة. والر
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األحداث " الالزم بثها وحتدد مضامينها يف "اهتمامات الساكنة" و"الشأن العام احمللياإلخبارية اخلاصة بتدبري "
تمعية" و"العامة حمليا وجهو  ."القضا الراهنة للشأن العام اجلهوي واستجابتها حلاجيات مجيع الفئات ا

ملناطق  الوتؤكد على ضرورة ربط هذه املضامني  املواضيع اليت دة على "شدّ ة املغطاة من قبل كل خدمة مُ يا
اليختص ساكنة املنطقة  ة املغطاة أخذا بعني االعتبار التنوع الفئوي والثقايف واللغوي ومنط العيش هلذه ا

 ".كل الشرائح يف براجمها خصوصا الشباب واملراهقني واملرأة؛ كما تؤكد على ضرورة إشراك "الساكنة"
ريا عن تلف كثختال  اية التابعة للمتعهدين اخلواص، فمقتضيات دفاتر حتمالاخلدمات اجلهو أما خبصوص 

فرتي حتمالت  ثة من ددة الثالفاملا .إعالم القربفيما خيص اخلدمات اجلهوية التابعة للش. و. إ. ت.، مقتضيات 
عات بكة إذاشا "ى أتعرف كل منهما عل "راديو بلوس"وشبكة إذاعات  "إم إف إم"كل من شبكة إذاعات 

ة عامة مة إذاعي"خدا تعرفها على أ" فكاب راديو"أما نفس املادة من دفرت حتمالت  ."ذات طابع جهوي
  . للقرب"

على  "راديو بلوس"شبكة إذاعات و  "إم إف إم"ف املادة الرابعة من دفرتي حتمالت كل من شبكة إذاعات رّ عَ وتُـ 
. ويف نفس االجتاه تنص نفس املادة (الرابعة) من دفرت ات عامة للقرب""يقدم (...) شبكة إذاعأن كال منهما 

أما املادة  .خدمة إذاعية عامة للقرب ذات تغطية متعددة اجلهات"على أن املتعهد يقدم " "كاب راديو"حتمالت 
 16"راديو و"كاب 15"إذاعات راديو بلوس"وشبكة  14"إذاعات إم إف إم"من دفرت حتمالت كل متعهد (شبكة  22

م حوض أو أحواض االستماع املغطاة.   فتحدد النسب اخلاصة بربجمة القرب واليت تتناول قضا 

للسان احمللي، مع احلرص على تنوعها حسب . واملراهقني واملرأة                                                                                                                                                                                      للغتني الرمسيتني العربية واألمازيغية، و تبث اإلذاعات اجلهوية كل براجمها 
تضمن برجمة اإلذاعات اجلهوية، خصوصا الربامج التالية: نشرات إخبارية جهوية عامة؛ برامج حوارية؛ برامج للوساطة؛ برامج خمصصة وت ".الساكنة

ضية؛ برامج اخلدمة؛ منوعات موسيقية.   للمرأة؛ برامج الرتبية الدينية؛ برامج فنية وأدبية؛ برامج ر
"املواصفات العامة للربجمة: تتشكل الربجمة األسبوعية للخدمة يف شبكة الربامج، خارج  :"إف إم إمإذاعات "من دفرت حتمالت شبكة  22املادة   14

ملائة على األقل  53وسيقية؛ ربامج الناطقة واحلصص اململائة على األكثر من الربجمة املوسيقية، مبا فيها ال 50إعادة البث واإلشهار على النحو التايل: "
م حوض أو أحواض االستماع املغطاةبرامج القرب اليت من  ت ثقافية من الربجمة املتنوعة: أخبار عامة ، جمال ملائة على األقل 15؛ تتناول قضا 

كة يف من الربامج املشرت  ات أو أكثرث ساعوأدبية واجتماعية، ألعاب، خدمات وحياة عملية... يبث املتعهد عرب شبكات احملطات املكونة للخدمة ثال
  لربامج وذلك خارج احلصص املوسيقية".خريطة ا

"املواصفات العامة للربجمة: تتشكل الربجمة األسبوعية لكل إذاعة مكونة هلذه اخلدمة،  :"إذاعات راديو بلوس"من دفرت حتمالت شبكة  22املادة   15
ملائة  35ة؛ صص املوسيقيها الربامج الناطقة واحل، مبا فيملائة على األكثر من الربجمة املوسيقية 50خارج إعادة البث واإلشهار، على النحو التايل: "

مغطية منبرجمة القرب اليت تركز على حوض أو أحواض االستماع املغطاة مع السهر على ضمان تعلى األقل من  ؛  وع اجلهات املغطاةصفة 
م حوض أو أحواض االستماع املغطاة؛  .. حياة عملية.و مة ، جمالت، ألعاب، خدمات متنوعة: أخبار عا ملائة على األقل من برجمة 15تتناول قضا 

وذلك خارج  اء بث شبكة الربامج األساسية،ملائة أو أكثر من الربامج املشرتكة أثن 60يبث املتعهد يوميا، عرب شبكات احملطات املكونة للخدمة 
  ابتداء من السنة الرابعة. ملائة 40فيض هذه النسبة إىل احلصص املوسيقية، خالل مرحلة تدرجيية طيلة ثالث سنوات األوىل، جيب خت
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اللربجمةر حول اتتمحو  مقومات لتحديد وتعريف مفهوم إعالم القرب مخسوانطالقا مما سبق ميكن استخالص   ، ا
ايل   :، التنوعإشراك الساكنة، املضامني ،ا
 :تغطيها كل  اطق اليتللمن ارية تتناول قضا تدبري الشأن العام احملليوجوب بث برامج إخب الربجمة

  خدمة؛
  ال ايلا ها كل ة اليت تغطيالياناطق وبني امل ومضامينها من جهةاملقّدَمة  وجوب الرتابط بني الربامج :ا

  خدمة من جهة أخرى؛
 :من ام اجلهوي" لشأن العهنة لضا الرا"األحداث العامة احمللية واجلهوية" و"الق وجوب تغطية املضامني

  هذه الربامج؛  خالل
 :واملراهقني  الشباب خصوصا إشراك الساكنة احمللية وخمتلف الشرائح يف براجمها وجوب إشراك الساكنة

 ؛واملرأة
 :نطقة.ماكنة كل ش لسبعني االعتبار التنوع الفئوي والثقايف واللغوي ومنط العي األخذ التنوع 

ترصد وضبط و  ونظرا لصعوبة  ايلاال (ا احلصول على معطيات كمية دقيقة حول بعض املكو
الربجمة  مكوين ىعلوى ستم االشتغال مل يللمضامني، إشراك الساكنة وخصوصا الشباب، التنوع)، فإنه 

 .ىل حضور املرأة، إضافة إواملضامني
   التقرير أهداف . 4

ن م جلهويةاخلدمات رض السمعي البصري الذي قدمته اعن الع مفصليهدف هذا التقرير إىل تقدمي تشخيص 
ت احملليورصد كيفية تنزيلها ملفهوم القرب  جهة، ا ملوضوع االنتخا  وذلك يفهة أخرى جمن وية ة واجلهيف تغطيا

  سياق الرفع من مستوى أداء القطاع السمعي البصري املغريب وتطويره.
  اإلشكالية العامة واألسئلة املطروحة . 5

ا  ذا التقرير كيفية تنزيل مفهوم إعالم القرب يف التغطيةيسائل ه لسمعي البصري االتصال ا ماتخداليت أفرد
ت العامة احمللية واجلهوية للرابع من شتنرب   يروم التقريرشكالية طالقا من هذه اإل. وان2015اجلهوية ملوضوع االنتخا

 اإلجابة على األسئلة التالية: 

عامة للقرب تتشكل من األخبار، اخلدمات برجمة يقرتح املتعهد املواصفات العامة للربجمة: " :"كاب راديو"من دفرت حتمالت  22املادة   16                                                                                                                                                                                     
  ."والرتفيه
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  اصية احملليةجم مع اخلا ينسمب احمللي واجلهوي يف تغطية النقاش االنتخايباستحضار البعدين هل مت 
ة هيمن على للتغطي وطينالبعد الواجلهوية هلذه االستحقاقات ومع التزامات اخلدمات املعنية، أم أن 

 خالل الفرتة االنتخابية؟  العرض اإلعالمي اجلهوي
  .ع مفهوم مخلواص اعهدين التابعة للمت اجلهوية واخلدماتكيف تفاعلت اخلدمات اجلهوية لـلش.و.إ.ت

 القرب يف مقاربة الشأن احمللي؟ 
  ال ي حد أفإىل أكيف أدجمت هذه التغطية خمتلف الفاعلني يف مواكبتها للفرتة االنتخابية و سحت ا

 ملسامهة املواطنني يف النقاش؟ 
 ت؟االنتخا ما هي املضامني واملواضيع اليت تناولتها الربامج املخصصة ملوضوع  
  النتخابية؟لفرتة االل اخهل أدجمت اخلدمات املعنية مفهوم مقاربة النوع يف التغطيات اليت قدمتها  
  املنهجية املعتمدة . 6

رب" الق"مفهوم ـة للقانونياعية ى من املرجلإلجابة عن اإلشكالية وانطالقا من األسئلة الفرعية والتعريف املستق
  حة.عن األسئلة املطرو جابة لإلو لتفكيك لأساسية  تاعتمد التقرير على مخس متغريا

ت من حيث الربجم  األمهيةتغّري مُ مت االعتماد على   تغطية األحداثرتباطا بة؛ وااملخصصة ملوضوع الالنتخا
 يف التغطيات ضيع املعاجلةواملوا امني املضتغّري مُ واملستجدات املتعلقة بتدبري الشأن العام احمللي مت االعتماد على 

ايللبعد  اتغّري مُ على  حول املوضوع ومت تقسيمها إىل مخسة مؤشرات للقياس؛ كما مت االعتماداملقّدَمة   لتغطيةل ا
ملناطق  (البعد الوطين والبعد اجلهوي والبعد احمللي) اليمع ربط ذلك  تغطية؛ كما مت الواردة يف ال غطاة أوة املا

 ري إىل مؤشراتا املتغفكيك هذالتمحيص يف صفات كل املتدخلني ومت تعرب   إشراك الساكنةتغّري مُ الوقوف عند 
تمعية للساكنة املغطاة خا اللقياس؛ وأخريا وارتباط  غّري تمُ الوقوف عند  نساء متصة الببعد اشراك كل الفئات ا

يف نوع ضا الول قمدى تناومشل التمييز بني خمتلف املتدخلني حسب اجلنس كما هم أيضا إدماج  النوع
ج هذه أو مبؤشر إدرا  ملنتخبةالس اسواء تعلق األمر مبؤشر الرفع من متثيلية النساء داخل ااملقّدَمة  التغطيات

  املقاربة يف خمططات التنمية احمللية والربامج االنتخابية.
ئلة تضمنت أس )2قم مللحق ر نظر ا(ا استمارة خاصةوانطالقا من هذه املتغريات واملؤشرات املرافقة هلا مت إعداد 

ملتعلقة عطيات اصيل خمتلف املسؤاال مباشرا تفرعت عنها أسئلة أخرى لتدقيق األجوبة وحت 32تفصيلية مبا جمموعه 
  بعينة البحث وحمتوى الربامج اليت مت عرضها. 

تغري وعليه، فإن النتائج اليت سيتم عرضها تنبين على رصد وتدقيق كيفية تفاعل اخلدمات اجلهوية مع كل عنصر وم
اية املطاف من رصد كيفية تنزيل هذا املفهوم وااللتزام  ت مفهوم إعالم القرب للتمكن يف  ومكون من مكو

 ةينبين على نوعية املتعهد (عمومي وخاص) أو نوعية اخلدم . ومن مت فإن التقسيم املعتمد الاملعين به القانوين
يف  ؛سئلة واملنهجية املطروحة، على املقارنةاألتائج، انطالقا من هكذا اعتمد التقرير يف تقدمي النو (تلفزية وإذاعية). 
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ن على املقارنة بني اخلدمات املكونة لنفس املتعهد. ؛مستوى أول بني املتعهدين األربعة مد اعتو  ويف مستوى 
ت ،التقرير يف تقدمي خمتلف النتائج قام واألعداد ألر ملنحى التنازيل أي من أكرب ااعلى ا ،سواء عرب اجلداول والبيا

  النظر عن املتعهد أو اخلدمة. ضإىل أصغرها بغواملعطيات 
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ت : األول راحملو   حسب احلجم الزميناألمهية املخصصة ملوضوع االنتخا
اخلدمات السمعية البصرية من قبل املقّدَمة و  خبارية املتعلقة بقضا الشأن العامسح شامل للربامج اإلمب تقريرال قام

أربعة ) خالل كاب راديوو إم إف إم، بلوسراديو ، ش.و.إ.ت.( عشرين التابعة للمتعهدين األربعالو اإلحدى 
خبارية املخصصة ملناقشة قضا الشأن ومت استثناء عدد من الربامج اإل 17.اليت مشلتها الفرتة االنتخابية وأربعني يوما
تموضوع  تتناولالعام واليت مل    18.االنتخا

مت  تغطية 1399 ت يفالنتخااملوضوع  تقريرلاملعنية البصرية ذات التغطية اجلهوية  يةاخلدمات السمعتطرقت 
مج  66 يف حلقة، 1893، من جمموع حلقة 1043 تقدميها يف   وارية). ح(نشرات وجمالت خباري إبر

ت العامة اجلماعيةذه ااحلجم الزمين هلوبلغ   268:11:06موعه ما جموية واجله لتغطيات املخصصة ملوضوع االنتخا
هذه  وارية اليت قدمتهاللنشرات والربامج اإلخبارية واحل ساعة 547:50:35قدره مجايل إحجم زمين  من ،ساعة

   .اخلدمات طيلة الفرتة االنتخابية
ت حسب املتعهدين1اجلدول رقم  النتخا   : الربامج املتعلقة 

  
موع احللقات حسب العدد حسب احليز الزميناحللقات  اسم املتعهد   ا

مج حواري مج حواري نشرة إخبارية بر  العدد احليز الزمين نشرة إخبارية بر
 740 178:54:48 262 478 160:11:01 18:43:47 ش.و.إ.ت.

 363 33:16:33 25 338 25:50:43 7:25:50 راديو بلوسإذاعات شبكة 
 174 53:54:59 32 142 49:52:18 4:02:41 شبكة إذاعات إم إف إم

 122 2:04:46 5 117 0:37:33 1:27:13 كاب راديو
موع  1399 268:11:06 324 1075 236:31:35 31:39:31 ا

ت حسب املتعهدين .1   توزيع الشبكة الرباجمية املخصصة ملوضوع االنتخا
ت ةاختلف تفاعل املتعهدين األربع من طرف قّدَمة امل مات اخلدالتفاعل يف هذاتباين قد و  ،مع موضوع االنتخا

 خاصةتغطيات لألربعة ان يتعهداملبث  مت الوقوف على مقابل ذلك ،مع انطالق الفرتة االنتخابية املتعهد الواحد
م اإلخبارية ت يف جممل نشرا   . النتخا

يع العرض عرب إحداث على تنو  "إم إف إم"شبكة إذاعات اعتمدت فقد  ،احلواريةاإلخبارية صوص الربامج خبو 
سواء يف القارة ) إضافة إىل براجمها "إم إف إمقالت "، "مناظرات"حوارية وحتسيسية جديدة (إخبارية برامج 

ت العامة اجلماعية واجله متتد الفرتة االنتخابية 17                                                            النتخا لس األعلى لالتصال السمعي البصري يف قراره ، كما حددها 2015وية لسنة اخلاصة  رقم ا
  .2015شتنرب  3يوليوز إىل  22، من 2015يوليوز  20بتاريخ  15-26

مج   18   على إذاعة كاب راديو."لقاء خاص" كرب
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ا يف أو  "إف إمكازا إذاعة  " مج خاص بكل  ،األخرى. أما الشركة الوطنيةإذاعا ألساس على بر فاعتمدت 
مع انطالق  ، قبل أن يتوقفمي مستجدات القوانني التنظيميةتقدص لصّ ) خُ مع بعض االستثناءات(حمطة جهوية 

غشت  20شبكة براجمية خاصة انطالقا من على  "راديو بلوس"شبكة إذاعات  اعتمدتو احلملة االنتخابية. 
ت يف بر "كاب راديوإذاعة  "، مقابل اكتفاء 2015 وعرب تغطيات  "حمطات"جمها القار بتغطية موضوع االنتخا
توهكذا  .ا اإلخباريةرايف نشبثتها  نشرة إخبارية (أخبار  419يف  تطرق املتعهدون اخلواص ملوضوع االنتخا

حلقة)، حبجم زمين إمجايل بلغ  62خمتصرة أو روبورطاجات مفصلة) وتسعة برامج إخبارية حوارية (
  .ساعة 139:47:24

 ةز عرض الشركة الوطنية لإلذاعة والتلف  .أ
ت  لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةعة لالتاب اجلهوية دماتاخلتطرقت  نشرة إخبارية  307موعه ما جم يفلالنتخا

جات(أخبار خمتصرة أو   247:45:50بلغ  مجايلإ حبجم زمين حلقة) 255(حوارية برامج  ةوعشر مفصلة)  روبور
(إحدى  ".و.إ.تش.لل"تابعة لفرتة االنتخابية من طرف خمتلف اخلدمات اجلهوية اللواكبة هذه املمتت و  .ساعة

اعة إذ"ستثناء  ،ية قارةات جهو وذلك عرب نشر ) اجلهوية" العيون تلفزية واحدة هي "قناة عشر خدمة إذاعية وقناة
ا وتكتفي  "احلسيمة اجلهوية ذاعة اإل" عن لية نقالالزوا النشرةبعرض اليت ال تقدم أية نشرة إخبارية خاصة 

  . "الوطنية
ت يف خدمات الاإلخبارية : توزيع الربامج 2اجلدول رقم    ش.و.إ.ت.اليت غطت االنتخا

احللقات  جمموع احللقات حسب العدد احللقات حسب احليز الزمين 
حسب احليز 

 الزمين
احللقات  جمموع

مج حواري نشرة إخبارية اسم اخلدمة حسب العدد مج حواري نشرة إخبارية بر  بر
 83 42:59:01 44 39 29:06:09 13:52:52 اس اجلهويةإذاعة مكن

 86 35:33:49 23 63 17:41:26 17:52:23 إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 69 30:16:06 38 31 22:40:43 7:35:23 إذاعة أكادير اجلهوية
 44 22:41:35 22 22 19:17:20 3:24:15 إذاعة طنجة اجلهوية
 31 20:54:32 23 8 19:15:10 1:39:22 إذاعة تطوان اجلهوية

 54 18:43:14 33 21 14:51:19 3:51:55 إذاعة مراكش اجلهوية
 56 17:25:53 25 31 9:38:53 7:47:00 إذاعة العيون اجلهوية

 17 14:20:01 17 00 14:20:01 00:00:00 إذاعة احلسيمة اجلهوية
 33 13:55:17 16 17 10:27:34 3:27:43 إذاعة الداخلة اجلهوية

 28 12:24:57 3 25 2:50:01 9:34:56 ة العيون اجلهويةقنا
 39 9:45:50 00 39 00:00:00 9:45:50 إذاعة فاس اجلهوية

 22 8:45:35 11 11 7:13:16 1:32:19 إذاعة وجدة اجلهوية
موع  562 247:45:50 255 307 167:21:52 80:23:58 ا
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فقد  ،".إ.ت.ش.ولل"ة التابع اإلذاعية اجلهويةاحملطات شبكة الربامج احلوارية املعتمدة من طرف  مستوى وعلى
مج واحدمنها  إذاعة كلركزت   مج ، و على بر يط رح وتبسخصص لش الذي "ضيف وحوار"يتعلق األمر برب

تفاوت جيل نوع من الة مع تسرتابيالتشريعات والقوانني االنتخابية وتلك املتعلقة بتنظيم واختصاصات اجلماعات ال
لنسبة لكل خدمةيف عدد احلل جم افظت علىح "مراكش اجلهويةإذاعة "كانت فإذا  ؛ قات املسجلة  ها القار بر

لربام "اجلهوية إذاعة فاس"، فإن "ضيف الظهرية" مج قم ببث أي برترية ومل ج احلواأوقفت شبكة براجمها الغنية 
  .حواري كما هو الشأن لباقي اخلدمات

 ،يومي السبت واألحد إعادة بثهمع  ،من االثنني إىل اجلمعة "ضيف وحوار"مج ببث براملعنية  اخلدمات قامت 
توقفت مع بداية احلملة  ،بث الربامج احلوارية القارةوقف إلضافة إىل  اإلذاعات اجلهويةأن عددا من مت تسجيل و 

مج احملدث  22(الرمسية االنتخابية  وهو ما يشكل تناقضا ، لفرتة االنتخابيةة ابخصيصا ملواكغشت) عن بث الرب
مج يومي وبصفة منتظمة على اليت تُ  19من دفاتر التحمالت 171مع مقتضيات املادة  لزم هذه احملطات ببث بر

لقضا الراهنة األقل يُ    .العام اجلهوي واحملليللشأن عىن 
دة علىاإلذاعات أن عددا من  قابليف امل ُيسجَّل  عرض يف ،"وحوار فضي"مج ربل بثها اجلهوية استمرت، ز
ا  القارةبراجمها  ت. وضوع املاليت تطرقت يف بعض حلقا ية لكل من ت اجلهو اإلذاعا ىينسحب ذلك علو النتخا
تموضوع اال اجلهوية" مكناسإذاعة "غطت إذ ؛ اجلهوية" قناة العيون"العيون وو مكناس و  أكادير فقرات  يف نتخا

غبالوت األطلس"جملتها اإلخبارية  من إلضافة إىلجلهوية"ا أكاديرإذاعة "َقّدَمت و )؛ حلقة 17( "  مجبر ، 
لة اإلخبارية" يف حني )؛ حلقتني(ألسبوع" "حدث او حلقات) 3( "يف الشأن احمللي"، جملتني )حلقات 3( "ا

تع االنتل موضو لتناو  "يف خدمة املواطن"حلقة واحدة من جملة  اجلهوية" العيونإذاعة " خصََّصت  ّدَمتقَ و  .خا
ت، كما صَ صّ خُ  "مع الناس"قناة العيون حلقتني من جملة  من "جملة  لقتني منحَمت َقدّ تا ملوضوع االنتخا

ت العاصمة"   ). 3رقم لحق امل (أنظر .والثانية يف جزء منها تطرقت إحدامها كليا ملوضوع االنتخا
  عرض املتعهدين اخلواص   .ب
ث بَ وتُـ  .ازيغيةألمثة والثالساء) لعربية (يف الزوال وامل نياثنت ،ثالث نشرات وطنية "إم إف كازاإذاعة  "تقدم 

قي  ةمتزامن النشرات الثالث سايس" و" إم  م إف إمإلس"، " "إم إف إم أط( املكونة للشبكةاإلذاعات على أثري 
  .)إف إم سوس"

ف إم إ "و "سايسم إإم إف  "، "أطلس إم إف إم" اتإذاعتقدم كل من ، "إم إف كازا"وعلى خالف إذاعة  
 . خاصة بكل واحدة منها حمليةنشرة  "سوسإم 

  من دفاتر التحمالت. 171املادة  19                                                           
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لى عأيضا تم بثهما يسائية) والية وامل(الز  رئيسيتني تنيينشرتني وطن "البيضاءالدار  بلوسراديو "إذاعة قدم ت ،ابدوره
قي   .تني حمليتنينشر لى حدة ع إذاعةكل كما تقدم  مراكش وفاس)  و كادير املكونة للشبكة (اإلذاعات أثري 

كما سيتم   بع وطينصرة ذات طاخمت اأخبار  تضمنيلكن أغلبها  ،عدة مواعيد إخباريةفتبث  "كاب راديو"إذاعة  أما
  .الحقاتوضيح ذلك 

ت ةنشر  419م املتعهدون اخلواص قدّ ، أعاله من بني النشرات اإلخبارية املشار إليها . تطرقت ملوضوع االنتخا
نشرة  86و "كاب راديو"لـ نشرة 100س"، مقابل و لشبكة إذاعات "راديو بل نشرة 233وتتوزع هذه النشرات بني 

نية، و  .لشبكة إذاعات "إم إف إم" حية  برامج حوارية  10ة من حلق 62 م املتعهدون اخلواص الثالثةقدّ من 
 حق)يف املل 3ساعة. (أنظر اجلدول رقم  80:45:33وحبجم زمين إمجايل يصل إىل  وإخبارية
عة األخرى التاب خلدماتّدمتها اأكرب من تلك اليت قإم" كان  أن حجم التغطية اليت قدمتها "كازا إفيالحظ 

ا تُ   حبكموذلك لنفس املتعهد،   قي إذاعات هذهأثري  ع علىوطنية تذا  وجمالت م يف الوقت نفسه نشراتقدّ كو
  .البيضاءالدار س راديو بلو نفس املالحظة على وتنطبق  .يف نفس التوقيت الشبكة

جمها القار ، فقد "كاب راديو"لنسبة حملطة   سثنني إىل اخلميمن اال قدمي يُ الذ "حمطات"استمرت يف تقدمي بر
لة اإلخبارية اليت يبلغ معدل حجمها الزمين حوايل  تطرقتحبيث   شكل فقرات يفدقيقة  40هذه ا

ت وضوعاتمل ،وروبورطاجات النتخا اجات مفصلة روبورط يف بضع وضوع إالهذا املطة . ومل تتناول احملتتعلق 
أن  هو ما يعينو . تقريررتة العشرين حلقة اليت بثتها اخلدمة خالل فاليف مخس حلقات من بني اخلمسة و َقّدَمت 
مج حواري مفصل حول املوضوع طيلة الفرتة االنتخامل تُ ذاعة هذه اإل ع بض و تقدميه هأن ما متو  ،بيةقدم أي بر

  كما سيتم التفصيل يف ذلك الحقا.  روبورطاجات
مين ة حبجم ز ة الفرتة االنتخابيصت ملواكبصّ خُ  برامج حوارية ةحلقة من ثالث 22بثت  فقد ،"إم كازا إفإذاعة "أما 

واحدة حوارية لة جمحلقات من  5بتقدمي  "سوس إم إف إم"يف حني اكتفت ، ساعة 38:19:25صل إىل و إمجايل 
  . ساعات 07:07:03ـيقدر ب إمجايلزمين وحبجم 

خدمة منها َقّدَمت حيث برامج حوارية،  ةعشرين حلقة من أربعمخسة و  "بلوسراديو " كما بثت شبكة إذاعات
جم "أكادير بلوسراديو "َقّدَمت يف حني  ،برامج ةثالث "الدار البيضاء بلوسراديو " ت ، وهوواحدا ابر ، 20""رها

  .ساعة 25:50:33واكبة الفرتة االنتخابية حبجم زمين إمجايل بلغ امج احلوارية كليا ملرب هذه الصت صّ حيث خُ 

مج   20                                                            ت"يشار إىل أن احللقة األوىل من بر )، الذي تعده خدمة "راديو بلوس أكادير"، مت إعادة بثها يف 17/08/2015(مت بثها يوم  "رها
مج أعد خصي21/08/2015خدميت "راديو بلوس فاس" و" راديو بلوس مراكش" بتاريخ  ة جبهة صا ملواكبة الفرتة االنتخابي، علما أن هذا الرب
  سوس ماسة من خالل استضافة مسؤولني حمليني وجهويني.
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ت يف خدماتخبارية واحلوارية إلالربامج ا: 3اجلدول رقم    ملتعهدين اخلواصا اليت تطرقت لالنتخا
  اسم 
 املتعهد

  اسم 
 اخلدمة

  اسم
مج   الرب

احللقات حسب 
 لزميناحللقات حسب احليز ا العدد

 شبكة إذاعات إم إف إم
 إذاعة كازا إف إم

 16:05:05 11 "شؤون"
 11:57:43 6 "مناظرات"
 10:16:37 5 "يف الصميم"

 38:19:25 22 جمموع إذاعة كازا إف إم
 7:07:03 5 "شؤون" إف إم سوسإذاعة إم 

 5:44:35 5 "شؤون حملية" إذاعة إم إف إم سايس
إف إم شبكة إذاعات إمجمموع   32 51:11:03 

راديو إذاعات شبكة 
 بلوس

 س الدار البيضاءو راديو بل
 11:02:07 6 "يف الواجهة"
مج خاص"  6:52:16 10 "بر
 3:23:45 4 "هن السياسيات"

 21:18:08 20 جمموع راديو بلوس الدار البيضاء
ت" س أكاديرو راديو بل  4:32:25 5 "رها

بلوس راديوإذاعات جمموع شبكة   25 25:50:33 
 3:43:57 5 "حمطات" كاب راديو  إذاعة كاب راديو

موع  80:45:33 62 ا
وحبجم زمين  "سبلو اديو ر " ذاعاتإ شبكة عنأكرب عدد من الربامج احلوارية بفارق صغري  "إم إف إم"املتعهد م قدَّ 

قي املتعهدين. ) 51:11:03(مرتفع   سبلو اديو ر "و "فاس لوسبراديو "ت ختلفت خدما ،ويف املقابلمقارنة مع 
مج حواري خاص مبواكبة الفرتة االنتخاب "أطلس إم إف إم"و "مراكش صيل يف التفا ظر(أنية عن بث أي بر

  .) 5امللحق رقم 
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ت قارنة بني تغطية اإلذاعات العمومية واإلذاعات اخلاصة م: 4اجلدول رقم     جهات يف أربعلالنتخا
مج حواري  اخلدمة اجلهات موع نشرة إخبارية بر  ا
 ماسة-جهة سوس

 3:52:27 0:32:04 3:20:23 إذاعة أكادير اجلهوية
 1:28:41 0:04:22 1:24:19 إذاعة إم إف إم سوس

 4:08:46 0:30:04 3:38:42 راديو بلوس أكادير
 الدار البيضاءجهة 

 سطات-الكربى
 1:00:41 1:00:41   هويةإذاعة الدار البيضاء اجل

 0:50:53 0:50:53   إذاعة كازا إف إم
 10:44:50 0:41:27 10:03:23 راديو بلوس الدار البيضاء

  مكناس-فاسجهة 
 2:31:04 0:09:51 2:21:13 إذاعة إم إف إم سايس

 0:54:22 0:54:22   إذاعة فاس اجلهوية
 1:03:36 1:03:36   راديو بلوس فاس

  آسفي-مراكشجهة 
 0:07:20 0:07:20   إذاعة إم إف إم أطلس
 0:50:14 0:43:05 0:07:09 إذاعة مراكش اجلهوية
 0:20:26 0:20:26   راديو بلوس مراكش

موع  27:53:20 6:58:11 20:55:09 ا
، تسطا-ربىالك ضاءالبير جهة الدا( جهات ن العرض اإلذاعي املتوفر يف أربعيتبني من خالل اجلدول أعاله أ

لنسبة لكل آسفي-مراكشجهة و  مكناس-فاسجهة ، ماسة- جهة سوس تمي ذاعات تنإ،ُ ثالث جهة) يشمل، 
ذاعات "راديو موعة إجمو  م"إإىل ثالثة متعهدين (الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، جمموعة إذاعات "إم إف 

  بلوس"). 
م يث احلجحمن  صدارةبلوس" كانت يف ال إذاعات "راديوأن جمموعة كذلك نالحظ   أعاله جلدولا من خاللو 

ت  عة "راديو يف إذا خلصوصو اليت تغطيها كل إذاعة،  اجلهاتيف الزمين اإلمجايل املخصص لتغطية االنتخا
ت جبهة الداملوضوع  ساعات 10:44:50 خصََّصتبلوس الدار البيضاء" اليت  ، سطات-رالبيضاء الكربىاالنتخا

  ".ا إف إمإذاعة كاز "اعة الدار البيضاء اجلهوية"، وأقل من ساعة واحدة يف ساعة يف "إذ 1:00:41مقابل 
من حيث ) 3:52:27وية" () و"إذاعة أكادير اجله4:08:46"راديو بلوس أكادير" ( إذاعتابينما تساوت تقريبا 

ت     .ماسة- جهة سوسيف احلجم الزمين املخصص لالنتخا
 أمام "راديو بلوس فاس" 2:31:04بـ م إف إم سايس" املرتبة األوىل، فقد تبوأت إذاعة "إمكناس- جهة فاسأما يف 

قل من ساعة واحدة. 1:03:36بـ   و"إذاعة إذاعة فاس اجلهوية" 
ركة الوطنية للشبعة هوية األربع اليت احتلت فيها إذاعة ج جلهاتالوحيدة من بني ا آسفي-جهة مراكشوكانت 

قل من ساعة إذاعة مراكش اجلهوية"لإلذاعة والتلفزة (" )، مقابل عشرين دقيقة يف 0:50:14() املركز األول لكن 
  إذاعة "راديو بلوس مراكش" وأقل من مثان دقائق يف إذاعة "إم إف إم أطلس".
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ت حسب املتعهدين .2   توزيع التغطية املخصصة ملوضوع االنتخا
تتغطية ادون لاملتعهاستعرض احملور السابق الربامج احلوارية والنشرات اإلخبارية اليت خصصها  أن  غري، النتخا

لنسبة مَ قدّ احللقات املُ  ت كما هو الشأن  م قدّ خبارية اليت تُ اإلشرات  النإىلة ال تتطرق كلها ملوضوع االنتخا
 ُ ضية والثقتصادياألحداث الوطنية والدولية، السياسية واالجتماعية واالق مُّ مواضيع خمتلفة  الشيء ة. نفس افية والر

لنسبة هو الش ، كماة يف شكل فقرات منفصلةمَ خبارية املقدّ بق على عدد من الربامج احلوارية اإلينط مج رب لأن 
غبلوت األطلس"، و"كاب راديو"على  "حمطات" "ضيف  ض حلقاتوبع "مكناس اجلهويةإذاعة "على  "
  ."مراكش اجلهويةإذاعة "على  الظهرية"

ت اليت تتطرق  مت التمييز بني الربامجوتبعا لذلك،   ن. كما أجزئياها إليرقت اليت تط وتلكبشكل كلي إىل االنتخا
ت تغطيات عدة  بـَّثتعددا من النشرات  هناك د فصلة. وقمورطاجات روبيف شكل خمتصرات أو حول االنتخا

  .وخدمة لمجهود املقدم من طرف كل متعهدلدقيق مكنت هذه العملية من رصد 
 ،تغطية 1399 21ةخدمات املتعهدين األربع يف ت (يف النشرات والربامج احلوارية)وهكذا، بلغ جمموع التغطيا

ذه يصل احلجم الزمين اإلمجايل هلو متت يف إطار الربامج احلوارية.  324وردت يف النشرات و 1075منها 
 236:31:35ساعة) والربامج احلوارية ( 31:39:31ساعة موزعة بني النشرات ( 268:11:06لتغطيات إىل ا

  ساعة). 
ن حيث عدد مة سواء ه التغطيذاملخصص هل من احلجم الزمين الشركة الوطنية لإلذعة والتلفزةنصيب واملالحظ أن 

 "م إف إمإ"شبكة إذاعات متبوعة بـ جتاوز النصف، املواد املقدمة أو من حيث حجمها الزمين

  .03نظر امللحق رقم ا 21                                                           
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  ليت قدمتها كل خدمة حسب العددا التغطياتتوزيع : 1املبيان رقم 

 
  جم الزمينتوزيع التغطيات اليت قدمتها كل خدمة حسب احل:  2املبيان رقم 
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 ةالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفز عرض   .أ
ة، منها ساع 178:54:48تغطية حبجم زمين يصل إىل  740 "ش.و.إ.ت.ال"قّدَمت ، )1399( من جمموع التغطيات

الربامج ضمن أجنزت ية تغط 262و ،ساعة 18:43:47حبجم زمين بلغ اإلخبارية يف إطار النشرات بُثت تغطية  478
  ساعة.  160:11:01صل إىلو احلوارية حبيز زمين 

  "ش.و.إ.ت."لـ التابعة اجلهويةاخلدمات اليت بثتها  اإلخباريةالتغطيات الواردة يف النشرات  -
لنشرات ا إطار يفنتخابية تغطيات مواكبة للفرتة اال "ش.و.إ.ت.لل"التابعة اجلهوية  خمتلف اخلدمات بـَثَّت

هود املبغري أن . اإلخبارية ت ملخصصةلتغطية اانصف  جتاوز لوحدها ول من قبل ثالث إذاعاتذا  لالنتخا
دد أو من علاسواء من حيث  ، يف خمتلف اخلدمات اجلهوية التابعة "للش.و.إ.ت."،خباريةيف النشرات اإل

ية حبجم زمين تغط 104( "هويةاجل الدار البيضاءإذاعة "بـ يتعلق األمر على اخلصوص،و . الزمين حيث احلجم
 إذاعة فاس"و) اتساع 03:10:02تغطية حبيز زمين بلغ  69( "اجلهوية مكناسإذاعة ")، ساعات 04:35:43يبلغ 

  ). اتساع 02:43:54تغطية حبجم زمين  50( "اجلهوية
قي اخلدمات التابعة لل حوتراو  تغطية حبجم زمين يرتاوح بني  30و 10ما بني  ركةشعدد التغطيات اليت قدمتها 

  :يستعرض هذه املعطيات بنوع من التفصيلالتايل  اجلدول .دقيقة 57و 13
  عدد التغطيات الواردة يف احلجم الزمين و : 5اجلدول رقم 

  "ش.و.إ.ت."لـ اجلهويةات ماخلدلدى  اريةاإلخب النشرات
 عدد التغطيات احلجم الزمين للتغطيات اسم اخلدمة

 لنسب لساعات لنسب لساعات
 %22 104 %25 4:35:43 إذاعة الدار البيضاء اجلهوية

 %14 69 %17 3:10:02 إذاعة مكناس اجلهوية
 %10 50 %15 2:43:54 إذاعة فاس اجلهوية

 %12 56 %12 2:10:44 ون اجلهويةإذاعة العي
 %10 49 %9 1:40:35 قناة العيون اجلهوية

 %10 47 %8 1:33:47 إذاعة أكادير اجلهوية
 %6 29 %5 0:57:59 إذاعة مراكش اجلهوية
 %4 20 %4 0:43:34 إذاعة الداخلة اجلهوية

 %6 30 %3 0:37:00 إذاعة طنجة اجلهوية
 %2 10 %1 0:16:41 إذاعة تطوان اجلهوية
 %3 14 %1 0:13:48 إذاعة وجدة اجلهوية

موع  %100 478 %100 18:43:47 ا
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  "ش.و.إ.ت."لـ التابعة اجلهويةاخلدمات اليت بثتها التغطيات الواردة يف الربامج احلوارية  -
ت يف لالتابعة اجلهوية دمات اخلتطرقت  جم 11حلقات حلقة من  262لشركة الوطنية ملوضوع االنتخا  ابر

مج  حازو  .ساعة 160:11:01حبيز زمين بلغ  مج( "ضيف وحوار"بر إذاعة "يف  ف الظهرية""ضي إىل جانب بر
ت  إطار يف ،)"مراكش اجلهوية النتخا همة من ممساحة  ، علىةإذاعات جهوي تسع يفالربجمة اخلاصة 

لربامج احلوارية على  أكادير ومكناس اجلهويتني إذاعيتحت انفتفيما . ساعة151:59:31بـ الشبكة الرباجمية اخلاصة 
ت يف براجمه   .. دماتخالفا لباقي اخل ،هايف بثّ  ا القارة اليت استمرمموضوع االنتخا

ت يف حلقتني اثنتني من بر  قناة العيون اجلهويةأما  من  وحلقة واحدة "ع الناسم"مج فتطرقت ملوضوع االنتخا
مج    .2:09:01 مبا جمموعه "من العاصمة"بر
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 "ش.و.إ.ت."للاخلدمات اجلهوية اليت قدمتها الربامج احلوارية لتغطيات يف وعدد ا : احلجم الزمين6اجلدول رقم 
مج اسم اخلدمة  عدد احللقات احلجم الزمين للتغطيات اسم الرب
 إذاعة مكناس اجلهوية

 24 2:15:02 "غبلوت األطلس"
 27 22:48:04 "ارضيف وحو "
موع  51 25:03:06 ا

 إذاعة أكادير اجلهوية

لة اإلخبارية"  3 0:10:51 "ا
 3 1:17:15 "حدث اآلسبوع"

 2 0:53:41 "شبابيات"
 28 16:50:35 "ضيف وحوار"
 2 1:01:24 "يف الشأن احمللي"

موع  38 20:13:46 ا
 22 19:17:20 "ضيف وحوار" إذاعة طنجة اجلهوية
 23 19:15:18 "ضيف وحوار" إذاعة تطوان اجلهوية

 23 17:41:26 "ضيف وحوار" إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 33 14:51:20 "ضيف الظهرية" إذاعة مراكش اجلهوية

 17 14:20:01 "ضيف وحوار" إذاعة احلسيمة اجلهوية
 16 10:27:34 "ضيف وحوار" إذاعة الداخلة اجلهوية

 اجلهويةإذاعة العيون 
 24 9:14:37 "ضيف وحوار"

 1 0:24:16 "يف خدمة املواطن"
موع  25 9:38:53 ا

 11 7:13:16 "ضيف وحوار" إذاعة وجدة اجلهوية
 قناة العيون اجلهوية

 2 1:09:53 "مع الناس"
 1 0:59:08 "من العاصمة"
موع  3 2:09:01 ا

موع  262 160:11:01 ا
 عرض املتعهدين اخلواص  .ب

. 2015شتنرب  03اية غها إىل نطالقا منفرتة االنتخابية ليف املواكبة اإلعالمية ل الثالثة اخنرط املتعهدون اخلواص
ت ضمن النشرات و  التغطيات جمموعوبلغ  النتخا حيث احتلت مساحة  ،تغطية 659احلوارية  الربامجاخلاصة 

تغطية من خمتلف  62ساعة، و 12:55:44جم زمين نشرة إخبارية حب 597ساعة منها  89:16:18 زمنية تصل إىل
  ساعة. 76:20:34حلقات الربامج احلوارية حبيز زمين بلغ 

ا مل تٌ  ،"ويكاب راد"املقدمة من طرف  اتلتغطياملرتفع لعدد اللرغم من   مما ملائةنني اث وايلح ل سوىشكّ فإ
  اخلواص.املتعهدون أجنزه 
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  املتعهدين اخلواصاملقدمة من طرف  احلجم الزمين للتغطيات: توزيع 3املبيان رقم 

  
 اخلدمات اخلاصةاليت بثتها  اإلخبارية التغطيات الواردة يف النشرات -

ت. تغطيات حول موضوع االنت خباريةاإل انشرا يف اخلاصةاجلهوية اخلدمات قّدَمت  حظات من املالمن ضو خا
من املدة الزمنية  ملائة 60شكلت أكثر من يومية عشر نشرات  بـَثَّت "بلوس راديو"ة إذاعات شبكأن املسجلة، 
جم زمين حب وذلك عةجمتم اصةاخلدمات اجلهوية اخلاملقدمة من طرف النشرات اإلخبارية ضمن  اليت متت للتغطيات

التغطيات يف  ت هذهزَ تركّ قد و  .ساعات 4:02:41بـ "إم إف إم"إذاعات متبوعا مبجموعة  ،ساعات 7:25:50 بلغ
  ."البيضاء الدار بلوس راديو"و "إم إف كازا" إلذاعيتالنشرات الوطنية 
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 ملتعهدين اخلواصخدمات ايف النشرات لدى  ، حسب احلجم الزمين،: توزيع التغطية4املبيان رقم 

  
  اخلدمات اخلاصةليت بثتها االتغطيات الواردة يف حلقات الربامج احلوارية  -

لنسبة  بشكل  تطرقتص اع اخلابل القطمن قاملقّدَمة  ، فإن بعض الربامج احلوارية"ش.و.إ.ت.لل"كما هو الشأن 
تملوضوع جزئي  عن  تغطيات ارية تتضمنمخس حلقات من جملة إخب "كاب راديو"إذاعة قّدَمت  ، إذاالنتخا

ت لنسب .فقراتشكل يف  االنتخا  "شؤون"لقات من جملة ح مثان بـَثَّت، فقد "إم إف كازا"ذاعة إل ةأما 
ت ممن فقرات ا فقرة ضمن ستثناء حلقة واحدة تطرقت للموضوع خصصت كليا لالنتخا   .جلرب

 حبجم زمينخلاصة اخلدمات اة يف مثَّلت احلصص املخصصة للتغطية االنتخابية جممل احليز الزمين للربامج احلواري
تطرقت كليا رامج بمن مثانية حلقة  31 ،"م إف إم" إذاعات شبكة أذاعتفقد ساعة.  75:37:14لغ إمجايل ب

ت حبيز زمين بلغ ل حلقة من ست  25 "سراديو بلو " إذاعات شبكةقّدَمت يف حني ساعة،  49:46:31النتخا
مت  ، إذخايبط النقاش االنتييف تنش ااخنراطهم هلذين املتعهدين ُيسجَّلو  .ساعة 25:50:43برامج حبيز زمين بلغ 

ال ملمثلي األحزاب  ت اجلنظرهم حول موضوع االنتوجهات للتعبري عن السياسية فسح ا اجلهوية ماعية و خا
  وحول خمتلف قضا تدبري الشأن العام احمللي. 

 جم زمينبية حبالفرتة االنتخا خصصت ملواكبة برامج حوارية ةثالثحلقة من  22 "إم إف كازا"إذاعة  بـَثَّتهكذا، 
واحد مج حواري حلقات من بر ربع  "سوس إم إف إم" خدمة ساعة. يف حني اكتفت 38:19:25 بلغإمجايل 
جمها احملمخس حل"إم إف إم سايس"  إذاعةَقّدَمت كما ،  ساعات 5:48:18 بلغ إمجايلزمين حبجم  لي قات من بر

لكامل ملناقشة موضوع االنتخاصَّ صّ خُ  "شؤون حملية"   .ساعات 5:44:35 لغبت حبجم زمين إمجايل ت 
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تخابية حبجم ة االنواكبة الفرت صت ملصّ خُ  برامج حوارية ةثالث "الدار البيضاء بلوسراديو " خدمة أذاعترها، و بد
مج اإلشارة هنا إىل يتعني. ساعة 21:18:18زمين إمجايل بلغ   ممثالت للنساءلذي خصص ا "هن السياسيات" بر
 "أكادير بلوسراديو " خدمة أما. ساعات 3:23:45حبجم زمين بلغ منه حلقات  4 بثمت إذ  ،ةاألحزاب السياسي

مج حواري فاكتفت  ت"واحد (برب   .ساعات 4:32:25حبجم زمين بلغ  منه حلقات 5 تثالذي بُ ) "رها
ق رباجمية، ويتعلالا اكيف شب ربامج حواريةعدم إدراجها لاإلذاعات اجلهوية اخلاصة جل لدى بعض يف املقابل، سُ 

ت ضمن النتخااغطيات حول مل تقدما سوى تاللتني  ،"فاس بلوسراديو "و "مراكش بلوسراديو " ذاعيت األمر
أي  تقريرلعنية ل الفرتة املخالاليت مل تقدم هي األخرى  "أطلس إم إف إم"على تنطبق نفس املالحظة . النشرات

مج حواري ت. ي بر النتخا   تعلق 
تاليت  لربامج احلواريةا: توزيع 5يان رقم املب   ، غطت االنتخا

  ملتعهدين اخلواصاخدمات يف  حسب احلجم الزمين،
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 عالمية املخصصة للموضوع خالل الفرتة االنتخابيةطور التغطية اإلت .3
ت خمتليتضح من خالل متابعة تطور التغطية اإلعالمية لدى كل متعهد وجود  ع ملتعامل افة يف مقار

ت ا اإلواء يف نشر إىل تقدمي تغطيات يف املوضوع س "إم إف إم"إذاعات شبكة  ، إذ سارعتاالنتخا خبارية أو ا
ا استمر أاالقرتاع، ما قبل  وز إىل غاية يوميليو  22يف براجمها احلوارية منذ انطالق الفرتة االنتخابية يف  ت يف ي أ

مات ن طرف خدمّدَمة املق غطيةالتركزت  ،ة الفرتة االنتخابية. وعلى النقيض من ذلكتغطيتها هاته طيل
رية  يف النشرات اإلخباملقّدَمة ا لتغطية فيةكتَ مُ  غشت 22إىل يوليوز  22من على الفرتة املمتدة  "ش.و.إ.ت.ال"

  ).5رقم  امللحق يف الشبكة الرباجميةتوزيع كما مت شرح ذلك أعاله (انظر 
يت لاالتغطية فإن  ،بدايتها منذمل تنخرط يف تنشيط الفرتة االنتخابية  "بلوسراديو "إذاعات كانت شبكة   وإذا

اصة انطالقا من هذا خعتمادها برامج حوارية نظرا ال 2015 غشت 12تصاعد ابتداء من  ىقدمتها عرفت منح
  .عشية يوم االقرتاع التاريخ إىل غاية

  : تطور التغطية حسب كل متعهد6املبيان رقم 

  
ت يف النشرات اإلخباري النتخا  منحىان أسفله) ظر املبي(أنة عرف احلجم الزمين املخصص للتغطيات املتعلقة 

كل من   تضاعف، إذ 2015غشت  22يف ) "الرمسية"(احلملة تصاعد تزامنا مع انطالق فرتة احلملة االنتخابية 
عات بكة إذاشقرت لدى ، يف حني استوثرية بثهما للتغطياتمن  ".الش.وإ.ت"و "راديو بلوس"إذاعات شبكة 

  يف حدود ربع ساعة يوميا.  "إم إف إم"
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  : تطور التغطية اإلعالمية يف النشرات اإلخبارية حسب كل متعهد7املبيان رقم 

  
ات اجلهوية مخلداأغلب  من طرف ارتفاع العرض املقدم ُيسجَّل، يان أسفله)(أنظر املب وخبصوص الربامج احلوارية

جم مع انطالق الفرتة االنتخابية نظرا لتقدميها "ش.و.إ.ت.لل"التابعة  "ضيف اسم  قار حتت شبه رحوا ابر
ظ يف و لحا االرتفاع املغري أن هذ دقيقة. 50و 40حيث تراوح معدل احلجم الزمين لكل حلقة ما بني  ،وحوار"

مج املشنظرا لتوقف  2015غشت  12بداية الفرتة االنتخابية توقف ابتداء من  حلملة اار إليه تزامنا مع انطالق الرب
   .الرمسية االنتخابية
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  : تطور التغطية املسجلة يف الربامج احلوارية حسب كل متعهد8املبيان رقم 

  
يتها خابية منذ بداة االنتالفرت  ، اخنرطت اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص يف مواكبة".ت.ش.و.إال"على غرار و 

برامج نتخابية رتة االخالل الف ،"بلوسراديو "إذاعات  شبكةَقّدَمت فقد  .واستمرت إىل غاية يوم ما قبل االقرتاع
ت  حوارية م األخرية للفرت  يفالزمنية عزى ارتفاع بعض احلصص يُ و . غشت 12من  انطالقاحول االنتخا ة األ

  .إىل تقدمي حلقتني من جملتني يف يوم واحد االنتخابية
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اليةعالمية حسب احلجم الزمين للتغطية اإل: احملور الثاين    األبعاد ا
 (حملية، جهوية، وطنية)

 حضور عدّ يُ ا. و تر حتمالغطيه طبقا لدفاتُ  (أو أكثر) حوض استماعحملية أو جهوية مسعية بصرية لكل خدمة 
 دفاتر يفص عليه ب املنصو عالم القر  التزامهامؤشرا على مدى يف برامج كل خدمة  ين احمللي واجلهويالبعد

ا، إذ   هوي حسب أحواضلي واجلعام احملقضا الشأن التم بعلى تقدمي برامج إخبارية  هذه األخريةتنص حتمال
  .االستماع اليت تغطيها كل خدمة

ليُ  ت يفقصد  لي و/أو لشأن العام احملباطه  ارتبعد احمللي واجلهوي، مجيع التغطيات اليت تطرقت ملوضوع االنتخا
يف  داري واملايلسيري اإلالت التتدبري الشأن العام احمللي يف مجاعة أو جهة معينة، اختالحصيلة اجلهوي (موضوع 

د ن دائرة البعمض ندرجتال و ،). دبري شؤون مجاعتهم...مجاعة أو جهة معينة، تظلمات املواطنات واملواطنني حول ت
 منطقة أو هة أو مجاعةبطها جب يتم ر ملاملواضيع اليت تتناول القضا املذكورة يف عموميتها ما تلك احمللي واجلهوي، 

   حمددة.
ايلوينسحب البعد  ت احمل ا من ضحبيث يندرج ة، و جلهويلية أالوطين على التغطيات اليت تتناول موضوع االنتخا

لتنظيم التقين واإلداري للعملي لنتخابيةة االهذا التحديد القصاصات اإلخبارية اليت تتعلق  قوانني ، التذكري 
ا العمل، القوانني والتشريعات املتعلقة بتنظيم ية جلماعات احمللصاصات اواخت واألنظمة االنتخابية اجلاري 

   واجلهوية.
 البعد اجلهوي.للتغطية ذات  ملائة 6 ، مقابلملائة 9غطية ذات البعد احمللي نسبة مل تتعد نسبة الت، وهكذا
جلمع بني الوطين، لي وااجلهات، اجلمع بني احمل ة(متعدد تغطيات أخرى مجعت بني أكثر من بعدوردت كما 

  .ملائة 5 حدود يفحيث استقرت  اخل.)، …اجلهوي واحمللي
جلهوية خلدمات اخمتلف ا يفاملقّدَمة  تملائة من املدة الزمنية للتغطيا 80ع أن أظهرت نتائج التتبيف املقابل، 

  .ت ملعاجلة قضا ذات بعد وطينصَ ُخصّ 
 النشرات (يفطيات تغ قدميتعرب  ،حتقيق مفهوم القرب اقرتبت من "راديو بلوسإذاعات "شبكة أن  ُيسجَّل

لبعدين شكل  ذإ، جماالت جغرافية بعينهات مهّ والربامج احلوارية)  ن م ملائة 49بة هوي نسحمللي واجلااالهتمام 
من  ملائة 6وي يف اجلههيك عن وجود تقاطعات بني الوطين واحمللي و  ،الشبكة التغطيات اليت قدمتها

مج  مناقشة أو ين)كاحلديث عن اختصاصات رؤساء اجلماعات يف القوانني التنظيمية (بعد وط  التغطيات بر
  (بعد حملي). رشحني يف مجاعة معينةانتخابية مل
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م قعلى متها التغطيات اليت قدَّ يف ركزت ف ،".لش.و.إتل"أما اخلدمات التابعة  لوطين بنسبة لبعد ااضا 
تمن جممل  ملائة 89 إذ  ،"ف إمإم إ"ت ة إذاعاشبكنفس املنحى سارت عليه تقريبا  .عرضها حول االنتخا

ت يف بعدها الوطين الصرف على تقدمي أخبار ومناقشةركزت  م االنتخا  ملائة 73 كل نسبةشو ما وه ،قضا 
 من ملائة 18 يفلثالثة ااألبعاد  تداخل ، مع تسجيلمن طرف هذا املتعهداملقّدَمة  للتغطياتالزمين من احلجم 

  .املتعهد املذكورمن طرف املقّدَمة  التغطيات
ات ذتغطيات زمين ل أكرب حجم "بلوسراديو "قدم املتعهد قد ف، على مستوى املدة املسجلة للتغطياتو 

شبكة بثت حني  يف ،"ش.و.إ.ت.ال"خدمات متها دق ساعة 8:48:23 مقابل ،ساعة 11:20:37بـ مضمون حملي
لنسبة لساعة 1:01:26 "إم إف إم"إذاعات  لي يف ات املضمون احملذالتغطية استقرت فقد  "كاب راديو"ـ. و

 ة.ساع 0:14:41حدود 
الي: األبعاد 7اجلدول رقم    ة حسب كل متعهدا

موع اجلمع بني أكثر من بعد بعد جهوي بعد حملي بعد وطين    ا
 %100 %18 %7 %2 %73 إم إف إم

 %100 %0 %5 %6 %89 ش.و.إ.ت.
 %100 %0 %0 %12 %88 كاب راديو
 %100 %6 %13 %36 %45 راديو بلوس

 %100 %5 %6 %9 %80 موع اإلمجايلا
ايللبعد االهتمام توزيع  .1  كل متعهد خدمات حسب ا

ايلالبعد   .أ   ش.و.إ.ت.لتغطيات اليت قدمتها اخلدمات التابعة لليف ا ا
ايلالبعد  رغم أن   سجَّليُ ع ذلك فإنه م، ".ش.و.إ.تلل"التابعة  دماتاخلعلى عرض مهيمنا يظل الوطين  ا

لبعد اجلهوي. ممات اهتمام لبعض اخلد لبعد احمللي وبدرجة أقل   لحوظ 
ا بلغ إمجالي جما زمنياحيف التغطيات اليت قدمتها  "ش.و.إ.ت.لل"اخلدمات اجلهوية التابعة  خصََّصتفقد 

 البعدو  ،)ملائة 89لوطين (بني البعد ا(النشرات والربامج احلوارية) هذه التغطيات  تعتوزّ ساعة. و  178:54:48
 ملائة 19ارية (النشرات اإلخب إطار يفتغطيات لبني ا ر املقارنةظهِ تُ  .)ملائة 5بعد اجلهوي (ل) واملائة 6احمللي (

(أنظر  ةداملقاربة املعتم ا يفتالفخا )للبعد احمللي ملائة 04( الربامج احلواريةضمن مة ) وتلك املقدَّ للبعد احمللي
  .) 15رقم امللحق 
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ة ية عرب استضافلتنظيماقوانني ملناقشة مستجدات الساسا على برامج خمصصة أ هاعتمادنية إن الشركة الوط
عدة إال ذه القاهمن ثن ستَ يُ . ومل ضحم بعد وطينعلى لدرجة األوىل  تركز قد  ،أساتذة جامعيني وخرباء
ت.لالوي واجله احملليعلى البعدين  ا تقريباثلث تغطيا يف ركزت النشرات اإلخبارية اليت   نتخا

نية،  واكبت ليت ا نفسها هي ،ارةالقاحلوارية أن اخلدمات اليت حافظت على بث براجمها ستنتج يُ من جهة 
ت بشكل  ية" و"إذاعة ر اجلهو عة أكادي"إذا على التوايل( واجلهوي ياحمللالبعدين واستحضرت أكثر االنتخا

فقد استدركت  "اجلهوية فاساعة إذ" أما). داخلة اجلهوية"إذاعة ال إذاعة مكناس اجلهوية" و" العيون اجلهوية" و"
مج حواري بتغطية موضوع اال ت يف نشرتيها اإلخباريتنيغياب بر لنشرات ل املتعفاصيالت (أنظر نتخا لقة 

  .)17و 16رقم والربامج احلوارية يف امللحقني 
الي: األبعاد 8اجلدول رقم    "للش.و.إ.ت." اخلدمات التابعة جمموع برامج ة يفا

موع اجلمع بني أكثر من بعد بعد جهوي بعد حملي بعد وطين اسم اخلدمة  ا
 28:13:08 - 1:06:39 1:38:43 25:27:46 إذاعة مكناس اجلهوية

 22:17:09 0:22:26 0:32:42 0:27:59 20:54:02 إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 21:47:33 0:01:44 1:17:21 2:35:06 17:53:22 ويةإذاعة أكادير اجله

 19:54:20  0:58:48 0:01:06 18:54:26 إذاعة طنجة اجلهوية
 19:31:59 0:01:20 0:58:04 0:00:55 18:31:40 إذاعة تطوان اجلهوية

 15:49:19  0:18:42 0:31:32 14:59:05 إذاعة مراكش اجلهوية
 14:20:01    14:20:01 إذاعة احلسيمة اجلهوية

 11:49:37 0:03:17 0:20:20 3:20:13 8:05:47 إذاعة العيون اجلهوية
 11:11:08  2:26:16 0:03:41 8:41:11 إذاعة الداخلة اجلهوية

 7:27:04   0:00:58 7:26:06 إذاعة وجدة اجلهوية
 3:49:36  0:06:05 0:58:44 2:44:47 قناة العيون اجلهوية
 2:43:54 0:05:02 0:06:51 0:47:31 1:44:30 إذاعة فاس اجلهوية

موع  178:54:48 0:33:49 8:11:48 10:26:28 159:42:43 ا
لبعدين احمللي واجلواإلخبارية  الربامج احلواريةيف اختذت التغطية  حلجم اسواء من حيث  لة هامةهوي دالاملرتبطة 

 كناسم"إذاعة  ،اجلهوية" ديرأكا"إذاعة  :التالية اخلدمات اجلهويةيف  املخصصة هلماالنسب الزمين أو من حيث 
   .يف امللحق) 17و 16 (أنظر املبيان رقم "اجلهوية العيونقناة "و اجلهوية" العيونإذاعة "، اجلهوية"
ايلالبعد   .ب  خلواصاللتغطيات اليت قدمها املتعهدون  ا

لبعدحجم ارتفاع كشفت املعطيات عن  مرتفعا لدى املتعهدين  كان  ،احمللي واجلهوي ينالتغطيات اخلاصة 
(مع  ين احمللي واجلهويبعدالاملتعهدون اخلواص  استحضرإذ  ،"ش.و.إ.ت.ال"ما قدمته مع مقارنة  ،اخلواص

البعد احمللي  شكل هكذا، ساعة. 33:21:47من التغطيات حبجم زمين بلغ  ملائة 37يف  اجلمع بني أكثر من بعد)



33  

 13أو اجلهوي يف /كما مت اجلمع بني املستوى الوطين واحمللي  ،ملائة 9نسبة  بلغ اجلهويفيما البعد  ملائة 15نسبة 
  من هذه التغطيات. ملائة

الياألبعاد : 9اجلدول رقم    اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص يف ةا
  اسم 
 املتعهد

  اسم 
 اخلدمة

  بعد
 وطين 

اجلمع بني أكثر 
 من بعد

  بعد
 ليحم 

  بعد 
موع جهوي  ا

 إم إف إم
 41:37:21 %0 %2 %24 %74 إذاعة كازا إف إم

 5:59:50 %24 %1 %0 %75 إذاعة إم إف إم سوس
 5:58:13 %39 %3 %0 %58 إذاعة إم إف إم سايس
 0:19:35 %0 %37 %8 %54 إذاعة إم إف إم أطلس

"إم إف إمإذاعات" جمموع  39:07:15 9:49:46 1:04:00 3:53:58 53:54:59 
73% 41% 2% 7% 100% 

 راديو بلوس
 24:33:40 %0 %43 %7 %49 الدار البيضاء بلوسراديو 
 6:16:52 %61 %5 %0 %34 أكادير بلوسراديو 
 1:40:38 %20 %43 %19 %18 فاس بلوسراديو 
 0:45:23 %12 %33 %0 %55 مراكش بلوسراديو 

"راديو بلوسإذاعات" جمموع  14:57:11 2:01:44 11:57:44 4:19:54 33:16:33 
45% 8% 36% 13% 100% 

 2:04:46 - 0:14:41 - 1:50:05  إذاعة كاب راديو  كاب راديو
88% 0% 12% 0% 100% 

موع  89:16:18 8:13:52 13:16:25 11:51:30 55:54:31 ا
63% 49% 15% 9% 100% 

 "بلوسراديو " بكة إذاعاتيف ش ملائة 49نسبة  عدين احمللي واجلهويبل تسجلت التغطيات اليت ارتبط
لبعدين فإن أحد ا ،"إم إف إم" شبكة إذاعاتيف أما  .)ملائة للبعد اجلهوي 13للبعد احمللي و ملائة 36(

 احلديث ) أو عربملائة 41 (أكثر من بعد يف من التغطيات عرب دمج ملائة 50يف  ااجلهوي أو احمللي كان حاضر 
  ).ملائة 2أو احمللي ( )ملائة 7( د البعدين اجلهويفقط عن أح

لبعدين احمللي واجلهوي يف النشرات اإلخباريةإن   "بلوسو رادي"و "إم إف مإ"ين دَ ملتعهّ امن لدن املقّدَمة  االهتمام 
مااختالف املقاربة  ّني بَـ يُـ  لبعا ذأخبار ت َقّدمَ  "مإم إف إ"شبكة إذاعات  فإذا كانت .املعتمدة من لد د ات صلة 

ا اإلخبارية  ت الوطنية الوطين يف نشرا  شبكة إذاعات فإن ،)ساعة 0:43:19(األربع الشبكة على أثري مكو
لبعدين احمل ،"بلوسراديو "  بلوس راديوذاعة "إل اجلهويةو وطنية لي واجلهوي يف النشرات الإلضافة إىل االهتمام 

ذه األبعاد يف التغطياتاهتمت  ،)ساعة 0:56:11( "البيضاءالدار   بلوسديو را"ن قبل كل من ماملقّدَمة  أيضا 
  .)أعاله اجلدول(أنظر  "مراكش بلوسراديو "و "فاس بلوسراديو "و "أكادير

لبعد احمللي "بلوسراديو " خدماتنّوعت  وكذا ) ملائة 9) واجلهوي (ملائة 26( العرض خبصوص االهتمام 
ربز اهتماما فإن النتائج تُ  ،الربامج احلواريةيف أما . على مستوى النشرات اإلخبارية يف اجلمع بني أكثر من بعد
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من  ملائة 60احمللي يف للبعد تطرقت  ، إذألبعاد احمللية "بلوسراديو "إذاعات أكرب من طرف شبكة 
ملقابل فإن  ).25:50:43(اليت قدمتها  اتالتغطي  ملائة 27يف لبعد هلذا اتطرقت  "إم إف إم"شبكة إذاعات و

  .فقط وحبجم زمين أقل
ت زاوج "البيضاءر الدا لوسباديو ر إذاعة "ــف، اختالف املقاربة املعتمدة من طرف املتعهدين معا اجلدولكما يربز 
قي األبعاد (ملائة 45(بني البعد الوطين املقّدَمة  يف براجمها ت فقد اهتم ،"إم إفكازا "إذاعة )، أما ةملائ 55) و

جما  لبعد الوطين رغم تقدميها بر  (أنظر اجلدول أعاله).  حمليا قاراأكثر 
لبعد امن  ملائة 80اهتمت يف  "أكادير بلوسراديو "خرجة أن توتفيد النتائج املس لتغطيات اليت قدمتها 

بعد لثر أك ااهتمت "سايس إم إف إم"و "سوس إم إف إم"فإن إذاعيت  ،اجلهوي. وعلى النقيض من ذلك
  يف الثانية.ملائة  59األوىل ويف ملائة  76بـ على التوايل ،الوطين
الياألبعاد  .2  لتغطيات احمللية واجلهويةيف ا ةا

ت ضمن خمتلف ساعة  268:11:06جمموع اخلدمات  خصََّصت  ملقدمة.مج اإلخبارية االربالتغطية موضوع االنتخا
نطقة ملاحتديد  ن، فإطين صرفمبعاجلة مواضيع ذات طابع و  تات ارتبطمن هذه التغطي ملائة 80 ت نسبةوإذا كان

الي جلهات أو املعنية ة ا لنظربدو أمر ي ت حمليةماعاجبلعماالت أو ألقاليم و سواء تعلق األمر  إىل  ا مهما 
  . باملغر  مدى وجود توزيع منصف للتغطيات على خمتلف مناطق عنمها ذلك قدّ الصورة اليت سيُ 

 س)مكنا-اسسة وفما- سطات، سوس-يضاء الكربىب(الدارالثالث جهات التغطية املخصصة ل، فإن اهكذ
  .)18رقم و  12رقم  امللحقنيظر (أن ملختلف اجلهات تمجالية اليت تطرقالتغطية اإل )ملائة 66( ثلثيشكلت 
 خدمتني فقط عربينها بعة جبهات للتغطيات امليدانية املرتبط خصََّصت "بلوسراديو "شبكة إذاعات  يتبني أن

بعة لل 12ما قدمته  تقريبا) "أكادير بلوسراديو "و "البيضاءالدار  بلوسراديو "(   ،ش.و.إ.ت.حمطة جهوية 
  ."مإم إف إ"شبكة إذاعات  هخصََّصتأربعة أضعاف ما قاربت كما أن هذه التغطية 

من  ئةملا 64( سطات- ءار البيضاجبهة الد "البيضاءالدار  راديو بلوس" يفالتغطيات املسجلة ارتبطت 
 ملائة 51(اس مكن-فاس جبهة "إم إف إم" شبكة إذاعات، يف حني ارتبط نصف التغطية املسجلة يف تغطيتها)

  .ءاحلمرا الساقية-لعيوناهة جل امليدانية من تغطيتها ملائة 21 خصََّصتف ،ش.و.إ.ت.المن تغطيتها)، أما 
الية   .أ   حسب اخلدمات "ش.و.إ.ت.ال"املسجلة يف التغطيات يف  األبعاد ا

مج  اجلهوية" احلسيمةإذاعة "ينبغي التذكري أن  ت اكتفت ببث بر الذي  "ضيف وحوار"يف تغطيتها لالنتخا
ت مستجدات القوانني التنظيمية دون احلديث عن انعكاساتلعرض  هخصََّصت على الصعيد احمللي  هذه االنتخا

ج األحزاب وقضا تدبري الشأن العام احمللي. كما أن غياب نشرة إخبارية حملية أدى أو اخلوض يف برام أو اجلهوي
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أو  احلسيمة–تطوان-احلديث عن جهة طنجةغياب ر فسّ مما يُ  ،إىل انعدام البعد احمللي أو اجلهوي يف هذه اخلدمة
إذاعة "ص صّ ث مل ختُ حي ،تعميم نفس اخلالصة على جهة الشرقكن وميُ  هذه اخلدمة.تُغطّيها جغرافية منطقة 
  .قدمتهااليت  للحديث عن البعد احمللي يف التغطية واحدة من دقيقةأقل إال  اجلهوية" وجدة
طغياب احلديث عن جهة يضا أ ُيسجَّل ىل إلك راجع ذة ولعل من طرف خدمات الشرك القنيطرة–سال- الر

  .)12 رقم امللحق(أنظر  ياب حمطة جهوية تغطي هذه املنطقةغ
ني وضيوف عت مضاماليت نوّ  أو تلكالقارة على براجمها اليت حافظت  ،أن احملطات اجلهويةتبع تالئج تفيد نتا
مج  مجهوي مضامني ذات بعد على انفتحت أكثر  ،"ضيف وحوار"بر من  ساكنة عدد وعاجلت قضا 
ت انتخا اجلهات   .2015تنرب شبع من ات الر سواء تعلق األمر بقضا تدبري الشأن العام احمللي أو برها

م جهة سوس "أكادير اجلهويةإذاعة "هكذا غطت و  ا واليت حمليطة جلهات اكما انفتحت على ا  ،ماسة-قضا 
  واد نون.-كلميم  ةويتعلق األمر جبههذه اخلدمة منها يف حوض استماع جزء يدخل 

سة خاصة ما-سوس من جهة تلفةعلى مناطق خم ،اجلهوية" أكاديرإذاعة " يف كزت التغطيات ذات البعد احمللير 
نتمي للجهة تخرى ال أناطق امتدت إىل م (اليت متت يف إطار النشرات) إال أن بعض التغطيات؛ تيزنيت وأكادير

  ). مثال املذكورة (الرحامنة
ت من نشراوردت ض إذ مت تسجيل ثالث تغطيات، نفس املالحظة على التغطيات ذات البعد اجلهويتنطبق 

ين اإلمجايل جم الزملغ احلبو  .ماسة- التغطيات املتبقية جبهة سوس تيف حني اهتم. فياللت-ةتتعلق جبهة درع
 َصتخصَّ  "ضيف وحوار"لة حلقة من جمَقّدَمت . يذكر أن هذه اخلدمة نية 52دقيقة و 45 ةللتغطيات املذكور 

  ساعة. 00:25:17بكاملها حلصيلة تدبري الشأن العام احمللي حبجم زمين بلغ 
إذاعة ن طرف كل من "خصصة مية املالساقية احلمراء، إىل التغط-ى االرتفاع يف النتائج املتعلقة جبهة العيونيُعز 

 العيون" و"قناة العيون" اجلهويتني للجهة املذكورة.
 0:03:41لي (ذات بعد حم تغطيتنيو تغطيات ذات بعد جهوي  مخس "اجلهوية الداخلةإذاعة "َقّدَمت من جهتها، 

لبعد اجلهوي على جهة الداخلةركو ساعة).  ايل بلغ مين إمجيز ز حبوادي الذهب -زت التغطيات اليت اهتمت 
 2:24:18( ف وحوار""ضيتغطيات من هذه احلصة الزمنية ضمن جملة  4 اخلدمة املذكورة حيث أجنزت، 2:26:16
  ساعة). 00:01:58(إخبارية تغطية واحدة ضمن نشرة َقّدَمت ساعة) و 

لبعد ا بثَّت، فقد "ر البيضاء اجلهويةإذاعة الدا"أما  بلغ تغطية حبجم زمين  14حمللي (بدورها تغطيات تتعلق 
التغطيات ت ومت ،ساعة) 0:32:42بلغ تغطية حبجم زمين إمجايل  12لبعد اجلهوي (تم ساعة) وأخرى  0:27:59
يل ين مالل حبجم زمين إمجابقليم تغطيات ذات بعد حملي حول إ 4فقد أجنزت ؛ اإلخبارية النشرات ضمناملذكورة 

  . ساعة 0:29:48 بلغ
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 يونذاعة العإ"و اجلهوية" مكناسإذاعة "و "اجلهوية و"إذاعة مراكش اجلهوية" فاسإذاعة "كل من   يف ُيسجَّلو 
لبعد احمللي وإن بدرجات متف اجلهوية" قناة العيون"و اجلهوية" ون العيذاعة إ"َقّدَمت فقد  اوتة.اهتمام ملحوظ 

حلقات من  7؛ منها اتساع 3:20:13) ركزت على البعد احمللي حبجم زمين بلغ 81تغطية (من أصل  17 "جلهويةا
  ."يف خدمة املواطن"وحلقة واحدة من جملة "ضيف وحوار" جملة 

ساعة  0:47:31مجايل بلغ إ) حبجم زمين 50(من أصل  تغطية ذات بعد حملي 16 "اجلهوية فاسإذاعة "َقّدَمت و 
تغطية ذات بعد حملي (من  13هي األخرى أذاعت ، فقد "اجلهوية مراكشإذاعة " اأم .ها ضمن النشراتوردت كل

 ة"اجلهوي ونقناة العي"بثَّت ما لكامل يف إطار النشرات. بينأجنز  ساعة 0:31:32) حبجم زمين إمجايل بلغ 62أصل 
 ،كلها يف النشراتردت  و ساعة  0:58:44لغ ) ركزت على البعد احمللي حبجم زمين إمجايل ب52(من أصل  تغطية 22

مج احلواري واحدة متت يف إطار فقرة من  تغطيةما عدا  يتعلق  دا جهوبع ت أيضاوتضمن، "مع الناس"الرب
تمب   . وضوع االنتخا

ايلالبعد   .ب  للتغطيات اليت قدمتها اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص احمللي واجلهوي ا
لبعد  مالحظة بناءا على ايلاملعطيات املتعلقة   ص،متعهدين اخلواابعة للدمات التلنسبة لكل خدمة من اخل ا
ايللبعد ل احلضور القوي يتبني لنا    الوطين. ا
غطيات الت ركزتو ، واصاخل املتعهدين من طرفاملقّدَمة  فياللت أي نصيب يف التغطية-هة درعةجل مل يكن

جهة و  ماسة-هة سوسج، سطات-ثالث جهات هي الدار البيضاء الكربى على ددةاملرتبطة مبناطق جغرافية حم
ء الدار البيضا  مدينةيف "اءيضالب بلوسراديو "و "إم إف كازا "عيتار هذا التوزيع بتمركز إذفسَّ . يُ مكناس-فاس

   واحمللي.اجلهوي البعدين مهت اليت التغطيات املسجلة عدد من كرب وتقدميهما أل
 إم"إذاعة و  "أكادير سبلو راديو "من قبل  متتاملقّدَمة  التغطية يُعزى إىل كونماسة -هة سوستمام جباالهكما أن 

  ا قدمتهتبطت مبفار  ،اسمكن-جهة فاس. أما التغطيات املسجلة حول اللتني تغطيان نفس املنطقة "سوس إم إف
  .)12رقم  امللحق(أنظر  "فاس بلوسراديو "و "سايس إم إف إم"إذاعة كل من 

لى ، ع"أطلس إم إف إم"إذاعة و  "سوس إم إف إم"إذاعة ، "سايس إم إف إم"إذاعة ارتبطت تغطيات كل من 
أربع  خصََّصتف ،"إم فإكازا   "إذاعةأما  تدخل يف أحواض استماعها.جلهات اليت  ،قلة التغطيات املسجلة فيها

جمها  ال مت ربط االتص غرب حيثاطق امليف عدد من منلتتبع أجواء احلملة االنتخابية  "يف الصميم"حلقات من بر
م عن تط كما مت فتح الباب التصاالت املواطنني للتعبري،  فيني من عدة جهاتامبراسلني صح  ينطبقو . آرائهمو لعا

مج  موع هذه التغ"شؤون"نفس الشيء على إحدى حلقات بر كثر ليت ارتطيات ا. بلغ احلجم الزمين  بطت 
  .)09:58:00ساعات (من جهة حوايل عشر 
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الية (حملي،  .3   حسب املضامني ، وطين)جهوياألبعاد ا
 2015بع من شتنرب ت الراانتخا من قبل املتعهدين األربعة حولاملقّدَمة  ارتباط التغطيات تقريركشفت نتائج ال

ؤطرة ني املانت والقو : التشريعااملخصص لكل منها الزمين جماحلسب ترتيب حبوهي  ،خبمسة مضامني رئيسية
ت ولعمل اجلماعات الرتابية، التنظيم اإلداري والتقين للعملية االنت تظلمات  ،النتخابيةت ارهاال ،خابيةلالنتخا

  املواطنني وأخريا حصيلة تدبري الشأن العام احمللي. 
  العام) : نسبة املضامني الواردة يف التغطيات (التوزيع9املبيان رقم 

  
ت ولع لتشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا جلانب املتعلق  ط لرتابية ارتبااماعات مل اجليعكس االهتمام 

عن سريها و جماعات كولة للحلديث عن مستجدات القوانني التنظيمية واالختصاصات املو املقّدَمة  التغطيات
ا ش.و.إ.ت.قدمته الارتبط هذا النوع من املضامني مبا و وطرق تدبريها.  مج صا خصو ها وبراجم يف نشرا يف بر
  الذي قدمته عدد من خدمات الشركة. "ضيف وحوار"
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  توزيع املضامني وحجمها الزمين على املتعهدين: 10اجلدول رقم 
موع   ديوكاب را  ش.و.إ.ت.  راديو بلوس  إم إف إم املضامني الرئيسية للنقاش أو التغطية   ا

ت ولعمل   اعاتجلماالتشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا
 122:49:23 0:18:50 115:02:21 0:24:08 7:04:04 الرتابية

ت االنتخابال  85:55:35 0:09:37 31:05:43 23:34:40 31:05:35 يةرها
 52:49:08 1:33:04 29:21:00 9:07:48 12:47:16 داري والتقين للعملية االنتخابيةالتنظيم اإل

 4:02:00 0:01:46 1:02:00 0:01:37 2:56:37 تظلمات املواطنني
 2:35:00 0:01:29 2:23:44 0:08:20 0:01:27 حصيلة تدبري الشأن العام احمللي

موع  268:11:06 2:04:46 178:54:48 33:16:33 53:54:59 ا
الية األبعاد الربط بني املضامني و سفر ويُ  ن من الطبيعي أ ا كانذإف .ن نفسهطيات وتناقضات يف اآلعن عدة معا

ت ولعمل اجلماعات الرت  من التغطيات  ملائة 96( ابيةيرتبط احلديث عن التشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا
ذا من التغطيات املخصصة هل ملائة 71داري والتقين للعملية االنتخابية () وعن التنظيم اإلاملخصصة هلذا املضمون
لبعد الوطين حلديث  ملائة 68فإن ختصيص ، املضمون)  ت االنتخاعمن التغطيات املرتبطة   وربطهات ن رها

ت ع االنمع موضو تتعامل  اخلدمات اجلهوية "للشركة الوطنية"ملستوى الوطين يفيد أن  ا حمللية وكأاتخا
ت تشريعية ذات رها  يفزاب ومرشحيهم ة لألححملليامج االنتخابية ادون اخلوض يف الرب  ة،وطني تانتخا
   .دائرة أو مجاعة أو جهة معينة

 أي ،ن بعدم أكثر جت بنيومما يدعم هذه اخلالصة أن التغطيات اليت تضمنت تظلمات املواطنني ومشاكلهم مز 
اعات احمللية اجلمصات اختصامن اليت تندرج ضشاكل ملعن ايف اآلن نفسه حتدثوا  أن اخلرباء واألساتذة اجلمعيني

رة وبنيات حتتية  ؤسسات الوطنيةأو امل لتنفيذيةاختصاصات السلطة اميكن اعتبارها من مشاكل و ) ...،(نظافة وإ
ماعات هام اجلمج ضمن ، هذا مع مالحظة أن االختصاصات األخرية قد تندر .)..، الصحة، التعليم ،(الشغل

  لوطين.ا اإلطاراحمللية وأن تناوهلا اإلعالمي يتم يف 
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ايل بعدها: نسبة املضامني الواردة يف التغطيات حسب 11اجلدول رقم   (التوزيع العام) ا
  بعد  ةطياملضامني الرئيسية للنقاش أو التغ

 وطين
  بعد 
 حملي

  بعد 
 جهوي

  اجلمع بني 
موع أكثر من بعد  ا

التشريعات والقوانني املؤطرة 
ت  122:49:23 %0 - %4 5:01:26 %0 0:03:18 %96 117:44:39 يةولعمل اجلماعات الرتاب لالنتخا

التنظيم اإلداري والتقين للعملية 
 52:49:08 %5 2:51:41 %10 5:07:29 %13 7:05:08 %72 37:44:50 االنتخابية

ت االنتخابية  85:55:35 %10 8:06:28 %7 6:15:51 %15 13:05:01 %68 58:28:15 الرها
 4:02:00 %36 1:27:10 %0  %27 1:04:35 %37 1:30:15 تظلمات املواطنني

 2:35:00 %0 - %1 0:00:54 %93 2:24:51 %6 0:09:15 حصيلة تدبري الشأن العام احمللي
موع  268:11:06 %5 12:25:19 %6 16:25:40 %9 23:42:53 %80 215:37:14 ا

 ش.و.إ.ت.املضامني لدى اليف  ايلالبعد ا  .أ
مني ضاملوخصوصا يف ا "ش.و.إ.ت.لل"تلف اخلدمات التابعة خمللبعد الوطين يف مهما حضورا ت النتائج أظهر 

ت ولعمل اجلماعات الرتابيـاملتعلقة ب ساعة  111:08:02 بلغ جم زمينة" (حب"التشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا
التغطيات "ة)، تليها خباريات اإلنشر ساعة يف ال 2:32:230ووردت يف الربامج احلوارية  ساعة 108:35:39منها 

ت ت االنتخا ساعة 1:44:32و حلواريةاوردت يف الربامج  22:43:25ساعة منها  24:27:57 ـ(ب "املرتبطة برها
ساعة  23:59:06غ حبجم زمين بل( "التنظيم اإلداري والتقين للعملية االنتخابية") مث اإلخباريةوردت يف النشرات 

). كما وردت باريةاإلخوردت يف النشرات  ساعة 8:15:43و وردت يف الربامج احلوارية ساعة 15:43:23منها 
  دقائق. 3و 7املضامني األخرى يف البعد الوطين بنسب تراوحت بني 

الية يف 12اجلدول رقم    زمينجم الاحل حسب "ش.و.إ.ت.ال": الربط بني مضامني التغطيات واألبعاد ا
  بعد  املضامني الرئيسية للنقاش أو التغطية

  وطين
  بعد 
  حملي

بعد 
  جهوي

اجلمع بني 
موع   أكثر من بعد   ا

ت ولعمل ا  115:02:21 - 3:52:18 0:02:01 111:08:02  ةالرتابي اعاتجلمالتشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا
ت اال  31:05:43 0:01:25 3:16:27 3:23:12 24:24:39 النتخابيةرها

 29:21:00 0:32:24 1:03:03 3:46:27 23:59:06 داري والتقين للعملية االنتخابيةالتنظيم اإل
 2:23:44 - - 2:16:06 0:07:38 حصيلة تدبري الشأن العام احمللي

 1:02:00 - - 0:58:42 0:03:18 تظلمات املواطنني
موع  178:54:48 0:33:49 8:11:48 10:26:28 159:42:43 ا

ال للنقاش حول "ش.و.إ.ت.لل"اخلدمات التابعة  تفاديلنتيجة  الشأن العام احمللي واالجتاه بدال  قضا فسح ا
وتبسيط القوانني االنتخابية والتشريعات املتعلقة بتنظيم واختصاصات اجلماعات الرتابية، إىل شرح عن ذلك 

ملضامني األخرى (ال يت يفرتض أن تتم وفق البعدين اجلهوي واحمللي) ضعيفة. مع جاءت نسبة التغطيات املتعلقة 



40  

لتشريعات والقوانني االنتخابية وكذا التنظيم التقين واإلداري  ذلك، تظل نسبة البعد الوطين يف املضامني املتعلقة 
ت مرتفع   . ةلالنتخا

الية يف جمموع الت: الربط بني مضامني التغطيات واأل13اجلدول رقم    "ش.و.إ.ت.لا"ن لدن مملقّدَمة ا غطياتبعاد ا
  بعد  املضامني الرئيسية للنقاش أو التغطية

  وطين
 بعد 
 حملي

  بعد 
  جهوي

اجلمع بني 
موع   أكثر من بعد   ا

ت و  مل لعالتشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخا
 115:02:21  3:52:18 0:02:01 111:08:02  اجلماعات الرتابية

ت االنتخابية  31:05:43 0:01:25 3:16:27 3:23:12 24:24:39 الرها
 29:21:00 0:32:24 1:03:03 3:46:27 23:59:06 يةالتنظيم اإلداري والتقين للعملية االنتخاب

 2:23:44   2:16:06 0:07:38 حصيلة تدبري الشأن العام احمللي
 1:02:00   0:58:42 0:03:18 تظلمات املواطنني

موع   178:54:48 0:33:49 8:11:48 10:26:28 159:42:43 ا

 لبعدين احملليتعلق غطيات تقي اخلدمات تَقّدَمت ستثناء اإلذاعتني اجلهويتني لكل من وجدة واحلسيمة، 
ت الواجلهوي حيث ركزت تلك التغطيات على  النتخابية عملية اداري للالتنظيم التقين واإلو  االنتخابيةرها

ساعة لدى بعض اخلدمات  3:52:18تظلمات املواطنني وأخريا حصيلة تدبري الشأن العام احمللي. كما سجلت و 
لتشريعات والقوانني االنتخابية وصنفت ضمن ا  ُيسجَّلها. هات بعينجب هانظرا الرتباط بعد اجلهويلتتعلق 

ا   قناة العيونو  مكناسو فاس و أكادير و  عيونهوية لكل من الاجل اتذاعإلل  12اوح بني منيا يرت ز حيزا  َصتخصَّ كو
لبعد احمللي. 30و  دقيقة لتناول مضامني تتعلق 

ايل يف املضامني   .ب   لدى اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواصالبعد ا
د عن ،اصةمات اخلاخلدوخدمات القطاع اخلاص يف كون  ش.و.إ.ت.لل"يكمن الفرق بني اخلدمات التابعة 

ت من جمموع  ملائة 23سبة ميثل ن تربط هذا املعطى مبنطقة جغرافية حمددة وهو ما االنتخابية حديثها عن الرها
  "ش.و.إ.ت.لل" يف نتائج اخلدمات التابعة ملائة 04التغطية املسجلة يف القطاع اخلاص، مقابل 
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  املتعهدين اخلواص لدىالية : الربط بني مضامني التغطيات واألبعاد ا14اجلدول رقم 
  بعد  ةاملضامني الرئيسية للنقاش أو التغطي

  وطين
  بعد
  حملي

  بعد 
  جهوي

اجلمع بني أكثر 
موع   من بعد   ا

ت االنتخابية  54:49:52 2:59:24 8:05:03 9:41:49 34:03:36  الرها
 23:28:08 4:04:26 2:19:17 3:18:41 13:45:44 بيةتخانالتنظيم اإلداري والتقين للعملية اال
ت االتشريعات والقوانني املؤطرة لالنتخ

 7:47:02 1:09:08  0:01:17 6:36:37 ولعمل اجلماعات الرتابية
 3:00:00  1:27:10 0:05:53 1:26:57 تظلمات املواطنني

 0:11:16 0:00:54  0:08:45 0:01:37 حصيلة تدبري الشأن العام احمللي
موع  89:16:18 11:51:30 8:13:52 13:16:25 55:54:31 ا

حيث نتخابية، ملية اال للعوالتقينكن تعميم نفس املالحظة عند حديث اخلدمات اخلاصة عن التنظيم اإلداري ميُ 
هذه تغطيات؛ فيما مل تزد من ال ملائة 11يف وذلك  ةددحلديث عن منطقة جغرافية حماملضمون هذا تم ربط ي

   "ش.و.إ.ت.لل"اخلدمات التابعة من تغطية  ملائة 4النسبة عن 
 املواضيع املرتبطة بقضا القرب يف التغطيات ذات البعد احمللي .4

خلصوص على مواضيع القرب واليت تناولت لتغطيات اليت ركزت  وليته. مشري احمللي يف  التدبقضا يهتم هذا احملور 
د احلديث عن اضيع عناملو  دى التطرق هلذهوقد مت الرتكيز على اختصاصات اجلماعات الرتابية ومتت مساءلة م

  حمللي. لصعيد ااالربامج االنتخابية أو املشاريع املقرتحة على ومساءلة مناطق جغرافية بعينها 
معينة أو  تسيري مجاعة بكيفية ةطملرتباحلديث عن الربامج االنتخابية أو املقرتحات ا أن ّني بَـ تُـ التتبع ن نتائج إ

 . وماملواطننياظلمات أو ت لشرح مستجدات القوانني التنظيمية صَ صّ مع ما خُ  جهة ما يظل ضيعفا مقارنة
ن طرف ممثلي متخابية مج االنهو قلة الفاعلني السياسيني وقلة ختصيص النقاش العمومي لتدارس الرباذلك يدعم 

تغطية  20(منها  تغطية 43 عنذكورة إىل القضا املفيها  مت التطرقالت اليت ا. هكذا مل تزد احلالسياسيةاألحزاب 
سب عهدين بنلى خمتلف املتعتتوزع التغطيات املذكورة  قدمها املتعهدون اخلواص). 23و "ش.و.إ.ت.ال"قدمتها 
ه. يتضحكما متفاوتة     ذلك من اجلدول أد
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  املتعهدينلدى : موضوعات القرب 15اجلدول رقم 
موع كاب راديو ش.و.إ.ت. راديو بلوس  إم إف إم موضوعات/املتعهدين  ا

 26 3 11 8 4 تدبري املرافق والتجهيزات العمومية
مج عمل اجلماعة يف جمال التنمية االقتص ة اديبر

 4  2 1 1 واالجتماعية 
 4  1 2 1 قضا التعمري وإعداد الرتاب

 3  2 1   التدابري الصحية والنظافة ومحاية البيئة
 3  3    لدويلم اأاكة سواء على املستوى الوطين التعاون والشر 

 2  1  1 تسيري وتنظيم عمل اإلدارة اجلماعية
موع  42 3 20 12 7 ا

ذكورة سوى وعات املإىل املوض تطرقيتم الخدمة اليت مت تتبعها خالل الفرتة االنتخابية، مل  21وهكذا، فمن أصل 
بعة  7( خدمة 13يف  بعة للمتعهدين اخلواصخ 6و "ش.و.إ.ت.لل"منها    . )دمات 

رة يف ضوعات املذكو و عن تناول امل سفر التمييز يف هذه التغطيات بني النشرات والربامج احلوارية،فضال عن ذلك، يُ 
رية يات الواردة يف الربامج احلواعلما أن التغط ،تغطية) 16تغطية) أكثر منها يف الربامج احلوارية ( 26النشرات (

بني خدمات  عةزَّ وَ ساعة) مُ  13:56:09ملوضوعات القرب (حبجم زمين بلغ تغطيات  10منها  تصَ صّ خُ 
ت حبجم زمين بلغ تغطيا 6ساعة) واملتعهدين اخلواص ( 1:56:22تغطيات حبجم زمين بلغ  4( "ش.و.إ.ت.ال"

 ساعة). 11:59:47
شرات دد (النحيث الع أكرب حجم من التغطيات منَقّدَمت ، قد "ش.و.إ.ت.لل"إذا كانت اخلدمات التابعة 

لت جّ ، سُ 3ة (ما بني ظل ضعيفتلقرب اوالربامج احلوارية)، فإن التغطيات اليت قدمتها يف النشرات واملتعلقة بقضا 
ة، وجد اتاعإذ يفوتغطية واحدة  "اجلهوية قناة العيون"و اجلهوية" إذاعة طنجة" يف 2، اجلهوية" إذاعة أكادير"يف 

مل ا يف اخلدمات اخلاصة (مكناس، فاس والعيون)   "أكادير بلوسراديو "ة لدى تغطيات مسجل 6قارنة مع مثيال
تغطيتني  نيبلنشرات ااخلاصة يف  قي اخلدماتترتاوح التغطيات اليت قدمتها فيما ، )"إم إف كازا"لدى إذاعة  4و

 سبلو راديو "و "فاس سبلو راديو " يف) وتغطية واحدة "الدار البيضاء بلوسراديو "و "كاب راديو"(إذاعة 
  . "مراكش

خلصوص على إقليم سي 17مهت التغطيات اليت تناولت موضوعات القرب  تغطيات  4دي إفين (منطقة وركزت 
 ؛الدار البيضاء) بلوسديو تغطيات قدمتها را 4)، عمالة الدار البيضاء ("أكادير بلوسراديو "قدمتها خدمة 

  أكادير ومكناس). إذاعيت ا تغطيات قدمتهم 3احلاجب (و تيزنيت  يإقليمو 
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دراج التدخالت يف التغطيات املذكورة، أما   جنزتأُ  تغطيىة بينما 24 يف ملتدخلنياإشراك أنه مت  ُيسجَّلفيما يتعلق 
شراك املتدخلني بني النشرا 19 متدخال) والربامج احلوارية  9ت (تغطية بدون متدخلني. تتوزع التغطيات اليت متت 
  متدخل).  15(
يف الربامج  5منها  ،تغطيات 8( "ش.و.إ.ت.لل"التابعة  "إذاعة أكادير اجلهوية"يف جلت أعلى املشاركات سُ و 

 يف النشرات) 2مج احلوارية ويف الربا 3مداخالت منها  5( "إم كازا إف"يف النشرات) تليها إذاعة  3احلوارية و
ال للمتدخلني بني وتراوحت يف  ا   4قي التغطيات اليت فسحت ا  اجلهوية" إذاعة مكناس"ل من كتغطيات أجنز

ا األربع من جملة  غبالوت"يف إطار فقرة ضمن حلقا "يف ت يف جملة تغطيا 3( "يضاءالدار الب بلوسراديو "و "
  ). وتغطية وواحدة متت يف إطار نشرة إخبارية الصميم"
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 : مدى إشراك املتدخلني يف التغطياتاحملور الثالث
لاخلدماَقّدَمت  ت 1399 تقريرت السمعية البصرية املعنية  حبجم  يف النشرات والربامج احلوارية تغطية حول االنتخا

ألمهية املخصص  ،ساعة 268:11:06زمين بلغ    ت.نتخاة لتغطية االكما مت توضيح ذلك يف اجلانب املتعلق 
ط صال السمعي البصري مل تُعات االتاليت قدمتها خدم) 699نصف التغطيات (وتـُبَـّني نتائج التتبع أن حوايل 

م متدخلنيلفيها الكلمة ل  ارية على أخبارت اإلخبلنشراا. ويُعزى ذلك إىل اعتماد مبختلف أصنافهم ومشار
ت مت إشر فمن أصل جمموع التغطيات اليت تطرق حالة). 693 (نيتدخلمن غري إدراج املخمتصرة  اك ت لالنتخا

ثت ضمن النشرات ب ساعة 18:16:11ساعة، منها  254:09:26ين إمجايل بلغ تغطية حبجم زم 700املتدخلني يف 
  ضمن الربامج احلوارية. أجنزت  ساعة 235:53:15مقابل 

  همن قبل املتعهدين حسب وجود املتدخلني من عدماملقّدَمة  : التغطيات10املبيان رقم 
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  : املداخالت املسجلة حسب الفاعلني يف جمموع اخلدمات11املبيان رقم 

  
 فئة د علىكزت عدر جلهوية أن اخلدمات اأنه من بني الفئات الثمانية املتدخلة، أعاله يُظهر املبيان 

املتدخلني. ، يعين أكثر من ثلث 1442متدخل من أصل  574بـ املرتبة األوىل واليت أولتها واملواطننياملواطنات 
ج أو فقرة) يف روبورطا  ركةو املشااية أغري أن التمييز بني طبيعة املشاركة (املشاركة يف النقاش من البداية إىل النه

مج حواري أو نشرة إخبارية) يُ  مج (بر عتبار  فئة املواطننيل َصتصّ خُ ليت اربز ضعف املساحة الزمنية ونوعية الرب
م تتم يف إطار فقرة يت مشاركا ، ملرتبة الثانيةاليت حتتل ا امعينيذة اجلمشاركات فئة اخلرباء واألسات. يف املقابل، 

الت، وهو ما يفيد أمهية احلجم الزمين لتل    شاركات.ك املغالبا يف إطار مشاركة كاملة يف ا
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  : عدد املتدخلني حسب طبيعة املشاركة16اجلدول رقم 
موع  مشاركة يف فقرة أو روبورطاج يتهامشاركة يف النقاش من بدايته إىل  املتدخلني فئات   ا

 574 563 11  مواطنون أو مواطنات
 388 179 209 خرباء أو أساتذة جامعيون

 230 131 99 فاعلون مجعويون
 148 91 57 ممثلو األحزاب
 69 58 11 يةواملؤسسات الوطن ممثلو اإلدارات

 16 4 12 صحافيون
 11 8 3 فاعلون حكوميون (وزراء)

 6 3 3 فاعلون مهنيون
موع  1442 1037 405 ا

 3( امج احلواريةيف الرب  ملخصصةاأن نسبة املسامهة الكاملة للمواطنني يف النقاشات  اجلدول أعالهيتضح من خالل 
ذه اخلرباء يف هة مشاركن ، فإن ذلك) تتقلص مقارنة مع عدد التغطيات اليت سامهوا فيها. وعلى النقيص مملائة

  ).ملائة 52النقاشات شكلت أكثر من نصف جمموع املتدخلني (
ل كل ملعتمدة من قبغطيات اة التربز التوزيع اإلمجايل حلضور املتدخلني حسب املتعهدين بعض الفوارق يف طبيعويُ 

مسامهة اسية للزاب السينتمية لألحالشخصيات املدعوة على  "راديو بلوس"شبكة إذاعات متعهد، فقد اعتمدت 
ت.   يف النقاش العام حول االنتخا

  : حضور املتدخلني حسب الفئات واملتعهدين يف جمموع الربامج17اجلدول رقم 
موع  راديو بلوس  إم إف إم ش.و.إ.ت. املتدخلني فئات   ا
 574 53 279 242  مواطنون أو مواطنات

 388 26 28 334 أو أساتذة جامعيونخرباء 
 230 15 28 187 فاعلون مجعويون

 148 92 33 23 ممثلو األحزاب
 69 4 3 62 ممثلو اإلدارات واملؤسسات الوطنية

 16 5 11 0 صحافيون
 11 2 0 9 فاعلون حكوميون (وزراء)

 6 2 2 2 فاعلون مهنيون
موع  1442 199 384 859 ا

الشخصيات النسائية اليت أعطت هلا مل تزد إذ  ،حسب اجلنس ضعف املشاركة النسائية يعكس توزيع املتدخلني
(مع ل حضور املرأة بصفتها مواطنة جّ . وسُ ملائة 16عن مائيت متدخلة بنسبة قاربت الكلمة اخلدمات اجلهوية 
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 ته دعوة الفاعالت، تلمشاركة 94يف  األخذ بعني االعتبار املالحظة أعاله واملتعلقة مبشاركة املواطنني)
ت (   .مشاركة) 57اجلمعو

  "ش.و.إ.ت.ال"إشراك املتدخلني يف عرض  .1
ها  تنشيط براجممعيني يفساتذة اجلافئة اخلرباء واألدعوة على اعتمادها  "ش.و.إ.ت."بـال اخلاصةتفيد نتائج التتبع 

اعلني فمشاركة  ليت اعتمدت علىاية من حضور املتدخلني يف الربامج احلوار  ملائة 66احلوارية، وهو ما شكل نسبة 
ايته.  يف هذا الصنف من  ملائة 28وشكلت مسامهة الفاعلني اجلمعويني نسبة يف النقاش من بدايته إىل 

  التغطيات.
من  ملائة 36نسبة  شكلوا مداخالت املواطنني الذينالحظ انفتاح على ، فيُ النشرات اإلخباريةأما خبصوص 

 62إلخبارية إىل الت ابعض ا يف إطار فقراتاملقّدَمة  فعت نسبة مسامهتهم يف الفقرات. وارتاملتدخلني فيها
  .من جمموع املتدخلني املسجلني يف هذا الصنف من التغطيات ملائة

خلدمات وحسب طبيعة اتدخلون حسب املالتغطيات اليت حضر فيها أن ) 14(أنظر امللحق رقم تربز النتائج 
  كالتايل:تلخيصها  ميكن دة توجهات عتكشف عن املشاركة 
  َمة املقدّ   الروبروطاجاتيفتفسري ذلك مبسامهتهم حيث ميكن متدخال،  242بلغ عدد املواطنني املتدخلني

أو اتصاالت  ) وضمن فقرات من جمالت سواء يف شكل روبروطاجات161يف النشرات اإلخبارية (
  )؛81هاتفية (

  إذاعة طنجة"متدخال ( 30امج احلوارية معا يف مخس خدمات إىل وصل عدد املتدخلني يف النشرات والرب 
 وجدةذاعة "إو ية"اجلهو  يمةإذاعة احلس"، اجلهوية"إذاعة الداخلة "، اجلهوية"إذاعة تطوان "، اجلهوية"
 )؛اجلهوية"

  متدخل تطوان (وجدة و  ،ةنجطاجلهوية لذاعات اإلمن طرف كل من املقّدَمة  يف النشراتغاب املتدخلون
ا "إذاعة احلسيمة اجلهوية"احد فقط)؛ علما أن و    ؛ال تبث نشرات خاصة 

 أكرب عدد من  )154( "اجلهوية إذاعة مكناس") و255( اجلهوية" إذاعة الدار البيضاء" سجلت خدمتا
 املتدخلني ؛

  جلهوية"ا لعيونقناة ا"بمتدخلني يف النشرات اإلخبارية، ويتعلق األمر إدراج ركزت عدة خدمات على، 
م اليت مل تقدماجلهوية" إذاعة فاس "بعض الربامج احلوارية، وَقّدَمت اليت  حول  ج حواريأي بر

ت   ؛االنتخا
 اخلرباء واألساتذة اجلامعينيمتدخال (بعد املواطنني و  230احتل الفاعلون اجلمعويون املرتبة الثالثة بـ .( 
   صإشراك املتدخلني يف عرض اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلوا .2
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  متدخال. 583 "و بلوسرادي"و "إم إف إم"املتعهدين بلغ عدد املتدخلني يف خمتلف التغطيات اليت قدمها 
ال ل "إم إف إم"شبكة إذاعات ويالحظ أن  خلني يف خدمات الشبكة)، من املتد ملائة 73لمواطنني (فسحت ا

ملرشحني اسية وااب السيممثلي األحز  حضوردعوة و اعتمدت أكثر على  "راديو بلوس"يف حني أن شبكة إذاعات 
 من املتدخلني يف خدمات الشبكة). ملائة 46(

  من لدن املتعهدين اخلواصاملقّدَمة  : صنف املتدخلني يف التغطيات18اجلدول رقم 
موع  "راديو بلوس"   "إم إف إم" نياملتدخلفئات    ا

 332 %27 53 %73 279  مواطنون أو مواطنات
 125 %46 92 %9 33 ممثلو األحزاب

 54 %13 26 %7 28 خرباء أو أساتذة جامعيون
 43 %8 15 %7 28 فاعلون مجعويون

 16 %3 5 %3 11 صحافيون
 7 %2 4 %1 3 ممثلو اإلدارات واملؤسسات الوطنية

 4 %1 2 %1 2 فاعلون مهنيون
 2 %1 2 %0 0 فاعلون حكوميون (وزراء)

موع  583 %100 199 %100 384 ا
ال جلميع فئات املت "الدار البيضاء بلوسراديو "ستثناء خدمة  قي إن تغطيفدخلني، اليت فسحت ا ات 

واحد  وى متدخلس "طلسأإم إف إم "يف إذاعة  ُيسجَّلدرج تدخالت مجيع الفئات. وهكذا، مل اخلدمات مل تُ 
متدخال) وفاعلني  22ني (على إدراج تدخالت مواطن "سايسإم  إم إف"ضمن نشرة إخبارية. كما اقتصرت إذاعة 

ا تدخالت ملمثلي درج يف تغمتدخلني)، ومل تُ  4متدخلني) وكذا تدخالت من فئة اخلرباء ( 5مجعويني ( طيا
قي الفئات. السياسية األحزاب    و

ت فاعلني مهنيني نَ كّ وممتدخال)  64من حصة تدخالت املواطنني ( "سوس إم إف إم"مقابل ذلك، رفعت إذاعة 
قي دو ع ة وذلككما أدرجت تدخال واحدا ملمثل عن اإلدارات واملؤسسات الوطني  من تناول الكلمة، ن 

  الفئات. 
لنسبة إل حت فرصة متدخال 285، اليت أدرجت أكرب عدد من التدخالت ("إم كازا إف"ذاعة أما  )، فقد أ

 33ألحزاب السياسية (متدخال). كما أدرجت مشاركات ملمثلي ا 193تناول الكلمة للمواطنني بنسبة مهمة (
 11ا بعض الصحافيني (متدخال)، وكذ 22متدخال) وفاعلني مجعويني ( 24متدخال)، واستضافت فئة اخلرباء (

قي الفئات.تدخلني)، مق 2متدخال) ونسبة قليلة من فئة ممثلي اإلدارات واملؤسسات الوطنية (   ابل غياب مشاركة 
، فقد مكنت ممثلي األحزاب السياسية من املشاركة يف براجمها، كما "الدار البيضاء بلوسراديو "ذاعة إللنسبة و

م يف هذه متدخال من الفئات اليت أُ  133فمن أصل  .أعطت الكلمة جلميع الفئات بنسب متفاوتة درجت مشاركا
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متدخال)، وخرباء وأساتذة  32سية، ومواطنني (متدخال من ممثلي األحزاب السيا 56لـ اخلدمة، مت إعطاء الكلمة
قي الفئات إال بنسب ضئيلة.  12متدخال) وفاعلني مجعويني ( 22جامعيني (   متدخال). ومل يتم إشراك 

الل الفرتة دمتها خقاليت  يف التغطيات "أكادير بلوسراديو "ورغم قلة عدد املتدخلني الذين أدرجتهم إذاعة 
 5وملواطنني ( متدخال) 12( متدخال)، فقد منحت فرصة تناول الكلمة ملمثلي األحزاب السياسية 23االنتخابية (

  حني مليف). اثنني نيمتدخلمتدخلني). كما أدرجت مداخالت من فئة اخلرباء ( 3متدخلني) ولفاعلني مجعويني (
سموالناط تصالالجتلت يف مداخالت وزير ا تتجاوز تدخالت فئة الفاعلني احلكوميني مشاركة واحدة  ق الرمسي 

لس احلكومي   . احلكومة عقب انعقاد ا
حت فرصة تناول الكلمة "فاس بلوسراديو "نفس املالحظة تنطبق على خدمة  متدخال حيث منحت  43لـ اليت أ

 ن وصحايف واحد، ومل تدرجتدخال، يف حني استضافت خبريي 16تدخال وللمواطنني  24ملمثلي األحزاب السياسية 
قي الفئات.  .)14رقم  امللحق(أنظر  مشاركات 

 النقاش يفئيسيني ر ضيوف مشاركة ممثلي األحزاب السياسية كاالعتماد على دعوة و يستنتج من كل ما سبق 
س "راديو بلو و "اءالبيضر الدا سبلو راديو "م يف إطار الربامج احلوارية اليت قدمتها كل من إذاعيت قدّ املُ 

ذه الفئة يف النشرات اإلخبارية ، إىل جانب اال"أكادير ملقابل "اسف بلوسيو راد"ل من قب املبثوتةهتمام  . و
م اهلاتفية يف "إم كازا إف" إذاعة اهتمت   .اليت قدمتها لربامجاحلقات  مبشاركة املواطنني عرب اتصاال
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تاملقّدَمة يف التغطيات االجتماعي النوع  قضا: احملور الرابع  حول االنتخا
I . ساء كمشاركات من خالل التغطيات املواكبة للفرتة االنتخابيةالن  

 عدد ونسبة املشاركات . 1
ملتدخلني من اجلنسني املائة من جمموع  %14بنسبة  ،مشاركة 200 خالت،دالنساء املشاركات، كمتعدد  بلغ

ركة الرجال زت مبشالنساء أجنيشار يف هذا الصدد إىل أن التغطيات اليت أُدرجت فيها تدخالت ا. 1442 الذي بلغ
لكامل ل 4ملائة من احلاالت مقابل  96يف    نساء. لملائة خصصت 

لرجال . 2  تصنيف املشاركات حسب الفئات مقارنة 
 يف إطار فقرة أواملنجزة ات التغطيمن خالل  متدخلة) 94( املشاركاتجمموع ملائة من  47تشكل فئة املواطنات 

ت بنسبة تليها الفاعالت اجلمعروربورطاج.   19بنسبة حزاب السياسية ت األمتدخلة) مث ممثال 57ملائة ( 28,5و
لصحفيامتدخلة) 10ملائة ( 5اخلبريات بنسبة ف متدخلة) 38( ملائة  ةملائة (متدخل 0,5ت بنسبة ، انتهاءا 
  .)واحدة

  : توزيع مشاركة املرأة حسب الفئة12املبيان رقم  

  
  :يةة يربز على مستوى ممثالت االحزاب السياستفصيل هذه املعطيات العام . 3

 خلة"إذاعة الدا هوية"،ر اجلغياب املتدخالت من النساء، ممثالت األحزاب الساسية، يف كل من "إذاعة أكادي -
 .إف .إذاعة "إم ، وأيضا.ت."اجلهوية"، "إذاعة مراكش اجلهوية"، "إذاعة مكناس اجلهوية" التابعة "للش.و.إ

 ". .إم .إف ."إمشبكة إذاعات ل سايس" التابعة .إم
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 يفن البداية إىل النهاية ممثالت األحزاب الساسية، ممن مشاركة  15"راديو بلوس الدار البيضاء" إشراك  -
الت ة الوضعي ناقشةملخصصت "هن السياسيات" حتت اسم  حوارية حيث برجمت هذه اخلدمة جملة ،ا

ت اجلماعية و   اجلهوية. السياسية للمرأة يف أفق االنتخا
د ، إذ مل تتعالتيف ا لنهايةمثالت األحزاب الساسية من البداية إىل اشراك رمزي ملبعض اخلدمات اكتفاء  -

 .".إم .من "راديو بلوس أكادير" وإذاعة "كازا إفيف كل  متدخلة واحدة
الت.  هاية يفلنية إىل احلزب سياسي، من البدانسائية قي اخلدمات إدراج أي مشاركة يف ُيسجَّل مل   -   ا

ت: ملائة من  92بة ثلت نسمشارة، أن هذه الفئة ، كما سبقت اإليالحظ لنسبة حلضور النساء اجلمعو
الت من البداية إىل النهاية يف الفئة هاملشاركات، غري أن مشاركة هذالنساء جمموع  ئة. ملا 8اوز نسبة تتج مل ا

الت بني متدخلويرتاوح إشراك املرأة اجلمعوية من ا   .ث متدخالتثالدة و ة واحلبداية إىل النهاية يف ا
ملائة  5(ات تهن كخبري املتدخالت، بصفيالحظ فضال عن ضعف نسبة  خلبريات:النسبة حلضور النساء 

.ت."، للش.و.إ"لتابعة " ا"إذاعة مكناس اجلهوية هي أن خدمة واحدة، من جمموع املتدخالت من النساء)
الت ة هذه الفئة من البداية إىلأدرجت مشارك قي ، النهاية يف ا اال وإمج نشرات فقط.ت يف اللتدخالاومت إدراج 

  .تغطية 378قي اخلبريات يف عشر تغطيات مقابل مسامهة اخلرباء حضرت 
  توزيع املداخالت النسائية حسب اخلدمات . 4

 ثالثن ت، فإالنتخاقدمتها حول ا اليت اتيف التغطي ةخلادمبغض النظر عن اخلدمات اليت مل تدرج أي 
بعة "للش.و.إت." مل تدرج  إذاعات مر ، ويتعلق األيةنتخابفرتة االخالت النساء يف مواكبتها للادمجهوية 

 .إم .إف .عة إمذت "إذاقد أخو بـــ"إذاعة احلسيمة اجلهوية"، "إذاعة طنجة اجلهوية" و"إذاعة وجدة اجلهوية". 
  . اءللنس "، نفس املنحى ومل تدرج أي تدخل.إم .إف ."إمات لشبكة إذاعأطلس" التابعة 

كما   ،تالنشرا ى صعيدعل تمت ةواحد لةخادم"إذاعة تطوان اجلهوية" مل تدرج سوى يالحظ من جهة أخرى أن 
) تراوحت جلهوية"الداخلة اسايس" و"إذاعة  .إم .إف .("إذاعة أكادير اجلهوية"، إذاعة "إم إذاعاتأن ثالث 
  خالت النساء بني تغطيتني وثالث تغطيات.ادماليت أدرجت فيها التغطيات 

دراج عدد من  11تغطية) و"راديو بلوس الدار البيضاء" ( 13" (.إم .وقد انفردت إذاعة "كازا إف تغطية) 
الت.ادم   خالت النساء يف التغطيات اليت وردت من البداية إىل النهاية يف ا
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  : عدد املتدخلني من النساء والرجال حسب كل متعهد وكل خدمة19اجلدول رقم 
موع رجال نساء اخلدمات املتعهدون  ا

 شبكة إذاعات إم إف إم

 1 1 - طلسإذاعة إم إف إم أ
 31 28 3 إذاعة إم إف إم سايس
 67 59 8 إذاعة إم إف إم سوس

 285 256 29 إذاعة كازا إف إم
موع  %90 %10 384 344 40 ا

 شبكة إذاعات راديو بلوس 
 23 17 6 راديو بلوس اكادير

 133 104 29 راديو بلوس الدار البيضاء
 43 31 12 راديو بلوس فاس

موع  %76 %24 199 152 47 ا

 ش. و. ا. ت.

 74 71 3 إذاعة اكادير اجلهوية
 18 18 - إذاعة احلسيمة اجلهوية

 20 18 2 اجلهويةإذاعة الداخلة 
 255 216 39 إذاعة الدار البيضاء اجلهوية

 53 45 8 إذاعة العيون اجلهوية
 24 23 1 إذاعة تطوان اجلهوية
 27 27 - إذاعة طنجة اجلهوية
 84 66 18 إذاعة فاس اجلهوية

 56 44 12 إذاعة مراكش اجلهوية
 154 138 16 إذاعة مكناس اجلهوية

 13 13 - هويةإذاعة وجدة اجل
 81 67 14 قناة العيون

موع  %87 %13 859 746 113 ا
موع اإلمجايل  %86 %14 1442 1242 200 ا

II . كمضامني  النوع االجتماعي ضاق  
ملائة من جمموع  12 سبةتغطية وهو ما ميثل ن 170 ما جمموعهيف متت اإلحالة على قضا النوع االجتماعي 

الت. 25وملائة يف النشرات  8 وأ )1399مة (التغطيات املقد    ملائة يف ا
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حبلقة  مرتعلق األ املوضوع سواء التطرق يف التغطيات املقدمة من لدن اخلدمات اجلهوية هلذا هناإلحالة  ونعين
مج أو عرب روبورطاج  خمصصة ت أو يف إطار فقرة داخل بر طار إقدم يف مخباري إكليا ملوضوع االنتخا

اكتفت مبواد  ىت اليتعنية حوتشمل هذه اإلحاالت خمتلف الروبورطاجات املقدمة من قبل اخلدمات امل النشرات.
أو  ايات اليت مشلت ضيوفوالتغط تضمن أيضا خمتلف الروبورطاجاتتإعالمية حمررة من قبل الصحفيني فقط كما 

  . كوراذ سواء كانوا إ أم أعطيت فيها الكلمة ملتدخلني 
تغطية أو  45 تدخلني يفدون إعطاء الكلمة ملقضا النوع االجتماعي تطرق صحفيو اخلدمات ملوضوع  هكذاو 

الت اإلخبارية ملقابل بلغت التغطيات اليت مت .روبورطاج يف النشرات أو ا مع  ن هذه القضاحلديث عافيها  و
 ة"لإلذاعة والتلفز  ةالشركة الوطني"توزعت بني  تغطية)، 1399 (وذلك من جمموع تغطية 125وجود متدخلني 

ا (  08( ."إم .إف .إم" إذاعات شبكةو  )تغطية 18( "راديو بلوسإذاعات "تغطية) وشبكة  99مبختلف خدما
  ).اتتغطي

  العدد)لدى خمتلف املتعهدين (االجتماعي النوع  قضاب: التغطيات املتعلقة 20اجلدول رقم 

تعهداسم امل  
   النوع قضااإلحالة على 

  االجتماعي يف التغطيات
   قضااإلحالة على عدم 

موع  االجتماعي يف التغطيات النوع   ا
 النسبة العدد النسبة العدد    

 174 %90 157 %10 17  .إم .إف .إم
 363 %91 332 %9 31 راديو بلوس

 740 %84 622 %16 118 ش. و. إ. ت.
 122 %97 118 %3 4 كاب راديو

موع  1399 %88 1229 %12 170 ا
 

بة يف أفق املنتخ السا"مأسسة متثيلية النساء وحتسني مستوى متثيليتهن يف وقد متحورت املوضوعات حول 
ستحضار غطيات أخرى بـ"اتمن احلجم الزمين املخصص للموضوع. فيما اهتمت  ملائة 84املناصفة" مبا يعادل 

عداد وتنفيذ مقاربة النوع يف  ن احلجم م ملائة 7بة ية" بنسالنتخابا والربامج العمومية احملليةالسياسات ارتباطها 
  من نفس احلجم الزمين.  ملائة 9ومت تناول املوضوعني معا بنسبة ، الزمين
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  االجتماعي النوع قضاعلقة ب: املضامني اليت مت التطرق إليها يف التغطيات املت21اجلدول رقم 
موع  كاب راديو  ش.و.إ.ت.  راديو بلوس إم إف إم املوضوعات   ا

 ساءلنااستحضار مقاربة النوع حول مأسسة متثيلية 
الس املنت  ة يفخبوحتسني مستوى متثيليتهن يف ا

  أفق املناصفة
14  21 105 4 144 

عداد يذ تنفو  استحضار مقاربة النوع يف ارتباطها 
 12 0 6 4  2 لسياسات احمللية والربامج االنتخابيةا

 14 0 7 6  1 االثنني معا
موع  170 4 118 31  17 ا

وهو ما  170لغت بماعي كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن عدد التغطيات اليت استحضرت قضا النوع االجت
يشمل هذا الرقم التغطيات ). و 1399ت (ملائة من جمموع التغطيات املسجلة حول مضوع االنتخا 12ميثل نسبة 

 تصرة أو قراءةار املخاألخبكاليت وردت مبداخالت وأيضا خمتلف التغطيات اليت يقدمها الصحفيون دون متدخلني  
  يف البالغات الصادرة عن خمتلف اهليئات أو املؤسسات. 

) تركزت حول تغطية 144ائة منها (مل 85أن  االجتماعي ويستفاد من توزيع التغطيات اليت تطرقت لقضا النوع
الس املنتخبة، يف حني أن احلديث عن قضا النوع  لربامج االجتماعي الرفع من متثيلية النساء يف ا يف ارتباطها 

 15يف إعدادها وتنفيذها مل يكن حاضرا إال يف قضا النوع االجتماعي االنتخابية أو السياسيات احمللية وإدماج 
  . 22تغطية) 26تغطيات (ملائة من ال

لسياسية التحرير   اعتمدت على اليت ،.".إ.تف"الش.و .ة اليت انتهجها كل متعهديوُميكن تفسري هذا املعطى 
ألساستغطية املوضوع يف النشرات اإلخبارية وتقدمي برامج  وتفسري  ني لشرحجلامعياألساتذة ا استضافت 

لربارتباطهيف ا عيجتمااال طيات اليت تناولت قضا النوعفإن نسبة التغ مستجدات القوانني االنتخابية، مج ا 
ئة ملا 11 حدود ستقرت يفانفيذها يف إعدادها وتقضا النوع االجتماعي ات احمللية وإدماج االنتخابية أو السياس

  تغطية).  13(
" .إم .إف .إم" موعةجممات فإن نسبة التغطيات اليت تناولت قضا النوع االجتماعي يف خد ،وفس نفس السياق

  تغطية). 17(ملائة  10بلغت نسبة 
، فإن اعتمادها على برامج حوارية مطولة متت )31وعلى قلة التغطيات املسجلة فيها ( "راديو بلوس" جمموعةأما 

لربامج االنتخابية االجتماعي فيها استضافة فاعالت سياسيات جعل من احلديث عن قضا النوع  يف ارتباطها 
  انظر اجلدول أعاله السطرين الثالث والرابع.  22                                                           
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ملائة من التغطيات اليت  48يف إعدادها وتنفيذها ميثل نسبة قضا النوع االجتماعي ت احمللية وإدماج السياسي أو
 قدمها هذا املتعهد حول املوضوع.
  االجتماعي النوعقضا بللتغطيات املتعلقة  ايلا: التوزيع 22اجلدول رقم 

الية إف إم إم األبعاد ا موع كاب راديو .ش.و.إ.ت راديو بلوس   ا
 18  11 6 1 بعد جهوي

 28 1 17 6 4 بعد حملي
 124 3 90 19 12 بعد وطين

موع  170 4 118 31 17 ا
ملضامني ذات العالقة الية  هيمنة البعد ت ُسجلقد ، فياالجتماع النوع بقضا على مستوى ربط األبعاد ا

  : كالتايل  الوطين
الس ا ملائة 69سبة ن - ملناصفة" من  أفق ايفملنتخبة ملوضوع "مأسسة متثيلية النساء وحتسني حضورهن يف ا

موع املواضيع ذات الصلة.  احلجم الزمين املخصص 
ية لسياسات احمللتنفيذ او عداد  مقاربة النوع يف ارتباطها"ملائة من احلجم الزمين املذكور ملوضوع  6نسبة  -

 .االنتخابية" والربامج
 .ملائة حول املوضوعني معا 11نسبة   -
لنسبة للموضوع  5فقد بقي يف حدود  اجلهوي و/ أواحملليأما البعد   لنسبة ملائة  2ألول ويف حدود املائة 

  إىل املوضوع الثاين.
III .  ايلاالجتماعي قضا النوع   والبعد ا

 86ل إىل نسبة تصلوطين بابني البعد االجتماعي  النوع اليت تتمحور، كمضامني، حول قضاتتوزع التغطيات 
  ملائة).  6ائة) واحمللي (مل 8(ملائة من جمموع احلجم الزمين املخصص للموضوع، وبني كل من البعدين اجلهوي 

لي حملج البعدين اإن إدرا فطين، ") على البعد الو .إم .إف ."إمو وإذا كان واضحا تركيز متعهدين ("الش.و.إ.ت."
يات مهت التغط حمللي" يف البعد اراديو بلوسملائة لدى " 36سجلت نسبة واجلهوي مت بتفاوت، حيث 

ال يف املوضوع، ضمنالواردة يف النشرات، فيما التغطيات اليت قدمها هذا املتعهد  لبعداهت ،تا  مت فقط 
  الوطين.
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الية للمضامني املتعلقة باألبعاد : 23 اجلدول رقم   االجتماعي النوع قضاا
الية/املضامني موع  كاب راديو  ش.و.إ.ت.  راديو بلوس إم إف إم  األبعاد ا   ا

استحضار مقاربة النوع حول مأسسة 
متثيلية النساء وحتسني مستوى 
الس املنتخبة يف  فقأ متثيليتهن يف ا

  املناصفة

 14  10 3 1 بعد جهوي
 27 1 17 6 3 ليبعد حم

 103 3 78 12 10 بعد وطين
موع  144 4 105 21 14 ا

ا استحضار مقاربة النوع يف ارتباطه
عداد وتنفيذ السياسات احمللية 

 والربامج االنتخابية

 3   3  بعد جهوي
 1    1 بعد حملي
 8  6 1 1 بعد وطين

موع  12  6 4 2 ا

 االثنني معا
 0 0 0 0 0 بعد حملي

 1  1   بعد جهوي
 13  6 6 1 بعد وطين

موع  14  7 6 1 ا
موع  170 4 118 31 17 ا

دون إعطاء  جتماعيوع االتطرق صحفيو خدمات االتصال السمعي البصري للمتعهدين األربعة ملوضوع قضا الن
الت  تغطية 45الكلمة ملتدخلني يف  ملاإلأو روبورطاج مقدم يف إطار النشرات أو ا غت قابل بلخبارية، و

(كما يبني  لتغطياتايل لاإلمجالعدد ف لتايلو  .تغطية 125هذه القضا  حول مشلت مداخالتالتغطيات اليت 
تعهدين تلف خدمات املاليت أحالت على قضا النوع االجتماعي يف خم تغطية 170ذلك اجلدول أعاله) هو 

ت. خمصصة تغطية 1399جمموع وذلك من  .األربعة من جمموع  %12,15 نسبة وهو ما ميثل لالنتخا
  .التغطيات

  الشركةبنيت متدخلني، ، اليت أحالت على قضا النوع االجتماعي واليت مشل125هذه التغطيات توزعت وقد 
ا (  .إم .إف .إمإذاعات "كة ) وشبتغطية 18( "راديو بلوس) وشبكة إذاعات "تغطية 99الوطنية مبختلف خدما

  ).يةتغط 08(
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IV . ش.و.إ.ت.لل"اخلدمات التابعة  يفاالجتماعي النوع  قضا"   
تضافة ي مع اسجتماعحول قضا النوع اال "الش.و.إ.ت."توزعت التغطيات التسعة وتسعون اليت قدمتها 

احلوارية اإلخبارية بثتها  تغطية يف الربامج 68تغطية يف خمتلف النشرات اإلخبارية و 31متدخلني حوهلا بني 
  ات االثين عشر التابعة للشركة. اخلدم

ماعي. وبلغ عدد متدخال ومتدخلة تطرقوا لقضا النوع االجت 178وتضمنت هذه التغطيات ما جمموعه 
وع حتدثن عن قضا الن نسبة النساء اللوايت، أي أن متدخلة 50املتدخالت حول هذه القضا ما جمموعه 

  ني حول هذا املوضوع.من جمموع املتدخل ملائة 28االجتماعي بلغت 
V . اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص  يفاالجتماعي النوع  قضا  

تغطيات  8ي بني الجتماعلنوع احول قضا ا جمموعة "راديو بلوس"توزعت التغطيات الثمانية عشر اليت قدمتها 
. وبلغ متدخال 27غطيات لتاتغطيات يف الربامج احلوارية واإلخبارية. وتضمنت هذه  10و يف النشرات احلوارية

عي قضا النوع االجتما نسبة التأنيث حولمتدخلة، أي أن  19عدد املتدخالت حول قضا النوع االجتماعي 
  .ملائة 70ارتفعت لدى هذا املتعهد إىل 

االجتماعي   النوعل قضامثان تغطيات استضافت فيها متدخلني حو  جمموعة "إم. إف. إم."ومن جهتها قدمت 
لثمانية ه التغطيات اذتضمنت ه. و ريةواإلخبا متت يف إطار النشرات اإلخبارية واثنتني يف الربامج احلواريةمنها ستة 
حول قضا النوع  نسبة التأنيث، أي أن متدخالت 7متدخال. وبلغ عدد املتدخالت حول قضا النوع  26

  .ملائة 27استقرت لدى هذا املتعهد يف االجتماعي 
VI .  لكامل املضامني الو : مناذج من حلقات االجتماعي النوع قضالاردة يف التغطيات اليت تطرقت 

مج   "هن السياسيات" احلواري  الرب
مج احلواريحلقات من  أربع خدمة "راديو بلوس الدار البيضاء" خصصت  كزر الذي  ،سياسيات""هن ال الرب

خلصوص "ال م  "حضور و،  حلقتنييفنوقش  وهو املوضوع الذي، "تمثيلية النسائية داخل األحزابعلى حماور 
ت اجلماعية واجلهوية" ثريها يف االنتخا   . لعمل السياسي"قيادة ائية و وأخريا "التمثيلية النسا ،املرأة و
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ايل لبعد ا مج مالحظتني: تتعلق األوىل  ات الواردة يف إن كل التغطي وضوع إذ للمتثري احملاور اليت ركز عليها الرب
مج احلواري اهذ ة الثانية . أما املالحظاحمللي هوي أووفق البعد الوطين، ومل يتم التطرق فيها للبعد اجل أجنز الرب

شراك النساء،    .متدخالت 8األحزاب السياسية  حيث مثلتفتتعلق 
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  اخلالصات
دث  تناوهلا للحيفت أكثر ز ، ركّ لالتصال السمعي البصري، موضوع التقرير هويةدمات اجلاخلتبني نتائج التتبع أن 

الس شكيل وتكوين ااطها بتارتب االنتخايب على مستجدات القوانني االنتخابية والتنظيمية للجماعات الرتابية يف
ا، وهي مواضيع ذات بعد وطين. وهذا التوجه مهيته من حيث أانت له كوإن   اجلماعية واجلهوية وممارسة صالحيا

لناخبات امكانية تكوين يفتح إ ، والال يتيح مناقشة حصيلة التسيري والتدبري احملليني التوعية القانونية، إال أنه
ل يف هات اليت تدخعات واجل اجلماحول التباري االنتخايب للمرشحني وحول براجمهم االنتخابية يف أفكارا والناخبني

غطيات (يف تّدَمت قَ يت "، الاملعنية. فباستثناء شبكة إذاعات "راديو بلوس هويةحوض استماع اخلدمات اجل
اب السياسية  لألحز وممثلني مرشحنياستضافت اليت و النشرات والربامج احلوارية) ّمهت جماالت جغرافية معينة، 

قي اخلدمالم تعتمفينة، ملناقشة براجمهم االنتخابية سواء على الصعيد الوطين أو يف ارتباط جبماعات مع ت د 
ت االل حزاب السايسية واملرشحني لبلورة نقاش سياسي حو واملتعهدين على دعوة ممثلي األ الربامج و نتخا

   باالنتخابية.
ت - وضوع مبعة مع ين األر اختلف تفاعل املتعهد، من حيث األمهية املخصصة لتغطية موضوع االنتخا

ت  نتخابية.ة االلفرت انطالق ا وتباين هذا التفاعل يف اخلدمات املقّدَمة من طرف نفس املتعهد مع .االنتخا
ت خمت مل مع  التعالفة يفويتضح من خالل متابعة تطور التغطية اإلعالمية لدى كل متعهد وجود مقار

ت، إذ ركزت خدمات "الش.و.إ.ت."  مج واحد، ويتعلق األمر برباالنتخا الذي  "يف وحوار"ضمج على بر
 الرتابية جلماعاتااصات لقة بتنظيم واختصخصص لشرح وتبسيط التشريعات والقوانني االنتخابية وتلك املتع

لتغطية املقّدَمة يف 22يوليوز إىل  22خالل الفرتة املمتدة من  رحلة. هذه امل النشرات اإلخبارية بعد غشت ُمكَتفية 
. 2015شتنرب  03إىل غاية  نطالقهااجرد اخنرط املتعهدون اخلواص الثالثة يف املواكبة اإلعالمية للفرتة االنتخابية مبو 

ت االنتخا ،عرب برامج حوارية ،وواكبت اخلدمات اجلهوية اخلاصة ت و لنقاش حول رها ألحزاب برامج اا
  السياسية واملرشحني.

لتقرير وهكذا   1399ت يف النتخااوضوع ملتطرقت اخلدمات السمعية البصرية ذات التغطية اجلهوية املعنية 
مج إخباري  66 يف حلقة، 1893، من جمموع حلقة 1043مت تقدميها يف  تغطية   ت وجمالت حوارية). (نشرابر

ت العامة اجلماعيةذه اوبلغ احلجم الزمين هل  268:11:06موعه جمما هوية واجل لتغطيات املخصصة ملوضوع االنتخا
هذه  وارية اليت قدمتهاللنشرات والربامج اإلخبارية واحل ساعة 547:50:35قدره مجايل إحجم زمين  من ،ساعة

   .اخلدمات طيلة الفرتة االنتخابية
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اليالتفاعل مع األبعاد  من حيث - لبعد ت املتعاملعطيا ينمُّ حتليلة يف التغطيات املقدمة، ا عن  ايلالقة 
ة إذاعات "إم إف إم" وشبك )%89(فالشركة الوطنية  .اختالف املقاربة املعتمدة من طرف اخلدمات اجلهوية

جهتها  ومندة. فية حمدترتبط مبنطقة جغرا غطيات انتخابية ذات بعد وطين صرف الركزت على تقدمي ت) 73%(
ذ عينها، إبة ومناطق االت جغرافينصف التغطيات املقدمة من أكثر  "شبكة إذاعات "راديو بلوس خصصت

لبعدين احمللي واجلهوي نسبة    .ها الشبكةملائة من التغطيات اليت قدمت 49شكل االهتمام 
 
لقرب الي وبقضا لشأن احملاتدبري  ، يتضح أن التغطيات املتعلقة حبصيلةملواضيع والتيمات املتناولةا حيث من -

وع زمين اإلمجايل املخّصص ملوضملائة من احلجم ال 3تغطية بنسبة  38 بصفة عامة ال تتعدى لدى مجيع املتعهدين
لقوانني اال ت. يف حني تصل التغطيات املتعلقة   اجلماعي وتلك ة للعململؤطر انتخابية والتشريعات االنتخا

لتنظيم التقين واإلداري جمتمعة إىل  ملائة من احلجم الزمين اإلمجايل  46 ميثلتغطية حبجم زمين  1081املرتبطة 
ت.   ملوضوع االنتخا

لعملية االنتخابية من حيث - ات يل نصف التغطيال أن حو سج، يُ إعطاء الكلمة ملختلف املتدخلني واملعنيني 
إدراج  من غري تصرةخم) متت بدون متدخلني. ويُعزى ذلك إىل اعتماد النشرات اإلخبارية على أخبار 699(

فاع ولة مقابل ارتات املطلنقاشا. ويسجل ارتفاع مسامهة فئة اخلرباء واألساتذة اجلامعيني بشكل أكرب يف تدخالت
ملدين وممثلي اتمع ثلي اكما يسجل تقارب بني فئيت مم  .يةعدد املواطنني يف روبورطاجات النشرات اإلخبار 

 األحزاب السياسية.
ملائة فقط من عدد  14نسبة  مداخالت النساء ، متثلمداخالت النساء مقارنة مع الرجال من حيث -

من  ولةامج النقاش املطمتدخل). وُيسّجل ضعف مسامهة النساء يف بر  1442متدخلة من جمموع  200املتدخلني (
االت . وبشكل آخر، فإن أغلب احلملائة من املسامهة النسائية 9البداية إىل النهاية ومل ميثل هذا الصنف سوى 

ت يف بصفتهن مواطنات أو فاعالت هلن آلت للنساء اليت أعطيت فيها الكلمة    صرية. طاجات قطار روبور إمجعو
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  املالحق
لس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار  :1امللحق رقم   2015يوليوز  20) 1436ل شوا 03( بتاريخ 26-15 رقم ا

ت العامة اجلماعية دماتخلصدار توصية    2015 وية لسنةواجله االتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخا
لس األعلى لالتصال السمعي البصري؛   ا

  منه؛ 165و 28ة والفصالن بنـاء على الدستور، خصوصا الديباج
أغســــطس  31(ـلــــ املوافـــق 1423مــــن مجـــادى اآلخــــرة  22الصــــادر يف  1-02-212وبنــــاء علــــى الظهـــري الشــــريف رقـــم 

حداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه2002   منه ؛ 3ملادة ا، خصوصا ) القاضي 
ريف ذه مبقتضــى الظهــري الشــالتصــال الســمعي البصــري الصــادر األمــر بتنفيــاملتعلــق  77.03وبنـــاء علــى القــانون رقــم 

 4و 3باجته واملـواد )، خصوصا دي2005يناير  7(لـ املوافق 1425من ذي القعدة  25الصادر بتاريخ  1-04-257رقم 
  منه ؛ 48و 9و 8و

للـوائح االنتخابيـة العامـة وعمليـات االسـ 57.11وبنـاء علـى القـانون رقـم  التصـال ا خـدماتاء واسـتعمال تفتاملتعلـق 
شـريف تضـى الظهـري الفيـذه مبقالسمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالسـتفتائية، الصـادر األمـر بتن

 116و 115اد )، خصوصـــا املـــو 2011أكتـــوبر  28(لــــ املوافـــق 1432مـــن ذي القعـــدة  30الصـــادر يف  1-11-171رقـــم 
  منه ؛ 118و

نتخـاب أعضـاء جمـالس اجلماعـات الرت  59.11التنظيمـي رقـم وبنـاء على القانون  فيـذه ابيـة، الصـادر األمـر بتناملتعلـق 
)، وخاصـة 2011 نـونرب 21(لــ املوافـق 1432من ذي احلجة  24الصادر يف  1-11-173مبقتضى الظهري الشريف رقم 

  منه ؛ 54و 53و 39و 38و 34املواد 
ت، اليـد شـروط وكيفيـات املالحظـة املسـتقلة واحملالقاضـي بتحد 30.11وبنـاء علـى القـانون رقـم  صـادر ايـدة لالنتخـا

شـتنرب  29(لــ املوافـق 1432الصـادر يف فـاتح مـن ذي القعـدة  1-11-162األمر بتنفيذه مبقتضى الظهري الشـريف رقـم 
ن 2011   منه ؛  17و 16)، خصوصا املاد

) احملــــدد 2015مــــارس  4(لـــــ املوافــــق 1436وىل مــــن مجــــادى األ 13الصــــادر يف  2-15-146وبنـــــاء علــــى املرســــوم رقــــم 
ن  ريخ االقرتاع النتخاب أعضاء جمالس اجلهات، خصوصا املاد   منه ؛  3و 1مبوجبه 

ــــاء علـــى املرســـوم رقـــم   ــــ املوافـــق 1436مـــن مجـــادى األوىل  13الصـــادر يف  2-15-147وبن ) احملـــدد 2015مـــارس  4(ل
ريخ االقرتاع النتخاب أعضاء جمال نمبوجبه    منه ؛ 3و 1 س اجلماعات واملقاطعات، خصوصا املاد

لــس األعلــى لالتصــال الســمعي البصــري رقــم     املوافــق 1427مضــان مــن ر  04الصــادر يف  46-06وبنـــاء علــى قــرار ا
ســمعي ات االتصــال ال) بشــأن قواعــد ضــمان التعبــري عــن تعدديــة تيــارات الفكــر والــرأي يف خــدم2006شــتنرب  27(لـــ

ت ؛البصري خارج    فرتات االنتخا
   وبـعـد املداولـة: 
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ت العا دماتيقرر إصدار توصية خل -1  اجلهوية لسنة و ماعية مة اجلاالتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخا
    ؛ 2015

لتوصية إىل كافة متعهدي االتصال السمعي ا -2   .مسية اجلريدة الر بنشره يفو لبصري مر بتبليغ هذا القرار مرفقا 
لس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلست مت  من شوال  03وم نعقدة يه املتداول هذا القرار من طرف ا

ط، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ، )2015يوليوز  20(لـ املوافق 1436 ملريين  دة أمينةحبضور السيلر
بوشعيب أوعيب لرحيم و عبد ا صقلي وحممد كالوي وحممدالوهايب، رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة زدكي وفوزي 

  وطالع سعود األطلسي وخدجية الكور، أعضاء.
لس األعلى لالتصال السمعي البصري،    أمينة ملريين الوهايب الرئيسة عن ا

ت ال دماتخلتوصية  :ملحق   ة جلماعيعامة ااالتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخا
  2015واجلهوية لسنة 

 لس األعلى لالتصال السمعي البصري؛ا
الرأي و تيارات الفكر للتعددي بري ااعتبارا لدور اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري يف السهر على احرتام التع
سياسية ع التعددية الال تتبجمة يف وعلى احرتام احلق يف اإلعالم يف امليدان السمعي البصري، وملا راكمته من جترب

طري  واملسامهة  2009و 2007 نواتسخابية االتصال السمعي البصري يف جمموعة من احملطات االنت خدماتيف 
 املتوسط؛و ، واستحضارا إلسرتاتيجيتها على املديني القريب 2011وحمطة االستفتاء سنة  2011و
عدد ومتوازن، مت خرب نني إىلاالتصال السمعي البصري يف تيسري ولوج املواطنات واملواط خدماتلدور اعتبارا و 

ت احمللية واجلهوية، وحثهم على املشاركة فيها، ومت مهية االنتخا رية، حين آرائهم بكل تكو من  كينهموالتحسيس 
اش  وتنشيط النقملرتشحنيحات واشروط التباري االنتخايب النزيه بني املرتشوممارسة حقهم يف االختيار، وتوفري 

  ؛عي البصري االتصال السم خدماتالدميقراطي عرب 
ت االنتامبناسبة  وحرصا من اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على تفعيل هذا الدور  ة لعامة اجلماعيخا
ريخ  اجلهوية احملددةو  لس األعلى خل، وتذكريا من 2015شتنرب  4يف  عمومية عي البصري التصال السماال دماتا

ا العمل، الضوابط القانونية والتنظيواخلاصة مبختلف  طري ارف عليها يف املتع ةخالقيلقواعد األومية اجلاري 
ت،  النتخا ىل من يوم ن الساعة األو م متتد بية اليتخالل الفرتة االنتخاوذلك الربامج التلفزية واإلذاعية املتعلقة 

  ذا يوم االقرتاع.، وك2015شتنرب  3) ليال من يوم اخلميس 12إىل الساعة الثانية عشرة ( 2015يوليوز  22
 يوصي مبا يلي:
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  الباب األول: مبادئ عامة

  :1املادة 
الستقاللية واحلرية التحريرية يف تغطية خدماتتتمتع  ت، االنت االتصال السمعي البصري  تتحمل كامل و خا

ا   لعمل.ااملسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري 
   :2املادة 
ن ضوعية والتواز ة واملو النزاهو االتصال السمعي البصري بقواعد املمارسة املهنية ومببادئ احلياد  خدماتتلتزم 

  والتعددية.
  :3املادة 

ق يف مان احلضإطار  االتصال السمعي البصري التمييز بوضوح بني اخلرب والرأي، وحترص يف خدماتتضمن 
تمع.اإلخبار على جعل املعلومة متاحة لسائر فئ   ات ا

  :4املادة  
لتحكم يف ما تذيعه أو تبثه طيلة الفرتة خدماتتلتزم   خابية.االنت االتصال السمعي البصري 

  الباب الثاين: التزامات
  :5املادة 
مج ميكن أن يتضمن أخبارا كا خدماتمتتنع  و أقواال أمضللة  أو ذبةاالتصال السمعي البصري عن بث كل بر

مج ميكن أن يؤثر، حبكم حمتو تكتسي طابع القذف أ لى السري عشكله،  اه أوو السب أو اإلهانة، أو كل بر
 العادي للفرتة االنتخابية.

 : 6 املادة
ثلي الت وممت وممثاالتصال السمعي البصري على أال تُفصل تدخالت املرتشحني واملرتشحا خدماتحترص 

   األحزاب السياسية عن سياقها وأال ُحيرف معناها.
  :7ة املاد

نتمائهم عروفني رباء ماالتصال السمعي البصري، ضما ملبدأ احلياد، على تفادي استضافة خ خدماتحترص 
  م كخرباء فقط.ن تدخلهى ضمااحلزيب، للمشاركة يف برامج الفرتة االنتخابية، وإن اقتضى احلال ذلك، تسهر عل

  :8املادة 
ا تدرج بية، كمالنتخاانساء يف خمتلف برامج الفرتة االتصال السمعي البصري على مشاركة ال خدماتتسهر 

  مومي.ش العحقوق النساء وأمهية مسامهتهن يف تدبري الشأن احمللي واجلهوي ضمن قضا النقا
  : 9املادة 

  بية.النتخاااالتصال السمعي البصري على مشاركة وازنة للشباب يف برامج الفرتة  خدماتتشجع 
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  : 10املادة 
رتة امج الفيف بر  ال السمعي البصري على مشاركة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةاالتص خدماتحتفز 

 الكتابة أسفل ارات أواإلش االنتخابية، كما تعمل على تسهيل الولوج إىل اإلخبار من خالل الرتمجة إىل لغة
ي    تقنية أخرى. خدمةالشاشة أو 

  :11املادة 
ف واحلقوق ق املؤلام حقو رامج الفرتة االنتخابية، على احرت االتصال السمعي البصري، يف كل ب خدماتتسهر 

ا العمل. اورة طبقا للتشريعات اجلاري    ا
  :12املادة 

للوائح االنتخابية العامة وعم 57-11 من القانون رقم 118طبقا للمادة   ماتخدتعمال ليات االستفتاء واساملتعلق 
مج الفرتة ضمن براال تتأاالنتخابية واالستفتائية، جيب  االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمالت

ي شكل من األشكال موادا من  ا:شاالنتخابية والربامج املعدة للحملة االنتخابية    أ
 اإلخالل بثوابت األمة كما هي حمددة يف الدستور؛ - 
لنظام العام؛ -    املس 
حرتام الغري -  حلياة اخلاصة أو  لكرامة اإلنسانية أو    ؛ املس 
لقانون؛ -  ت احملمية  ملعطيات والبيا   املس 
  الدعوة إىل القيام حبملة جلمع األموال؛ - 
  الكراهية أو العنف. التحريض على العنصرية أو - 

  كما جيب أال تتضمن هذه الربامج: 
  استعمال الرموز الوطنية؛ - 
  االستعمال اجلزئي أو الكلي للنشيد الوطين، - 
  ستعمال كلي أو جزئي هلذه األماكن؛الظهور يف أماكن العبادة أو أي ا - 
  طنية؛الظهور بشكل واضح داخل املقرات الرمسية، سواء كانت حملية أو جهوية أو و  - 
 إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات ميكن أن تشكل عالمة جتارية. - 
  :13املادة 
مقدمي و شطني منفيني و االتصال السمعي البصري على أن ميتنع املرتشحون واملرتشحات من صحا خدماتحترص 

ي شكل من األشكال يف اء مهامهم، ابتد ممارسة إطار الربامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبري 
ريخ اإلعالن الرمسي عن ترشيحهم إىل حني إغالق آخر مكتب للتصويت.   من 

 :14املادة 
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ت بصلة إىل  ال متج اليتضمن الرباماالتصال السمعي البصري، ضما ملبدأ احلياد، على أال تت خدماتحترص 
ت أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفرتة االنتخابية.  االنتخا

 :15املادة 
ت ة يف االملشاركاالتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على ا خدماتمتتنع  نتخا

  ابية.النتخاي طوال الفرتة يشارك فيها مرتشحون أو مرتشحات أو أعضاء أو عضوات يف حزب سياس
  :16 املادة

بــث ســمعي البصــري عــن االتصــال ال خــدمات املشــار إليــه أعــاله، متتنــع 57-11مــن القــانون رقــم  115طبقــا للمــادة  
ت العامـة احملل النتخـا ة املمتـدة ويـة خـالل الفـرت يـة واجلهنتائج كل استطالع للرأي له عالقة مباشـرة أو غـري مباشـرة 

  ليات التصويت.نتهاء عمامس عشر السابق للتاريخ احملدد النطالق احلملة االنتخابية إىل غاية من اليوم اخلا
  : 17املادة 

ا، ت، خالل الفرتة املسموح  النتخا   تالية:لالتوضيحات  يصاحب كل بث ألي نتائج استطالع رأي متعلق 
الستطالع؛ -   اسم املؤسسة اليت قامت 
  اسم وصفة مقتين االستطالع؛ -
  موضوع االستطالع؛ -
  عدد األشخاص املستجوبني؛ -
  املكان أو األماكن اليت مت فيها االستطالع؛ -
  ريخ أو تواريخ إجراء االستطالع. -
  :18املادة 
وم طيلة ي ألحزابااالتصال السمعي البصري عن بث أي حمتوى ذي طبيعة انتخابية لصاحل  خدماتمتتنع 

  اب الوطين.وى الرت ى مستائية قبل إغالق آخر مكتب للتصويت علومينع بث أي نتائج جزئية أو  االقرتاع،
  :19 املادة
ي النـاخبني لـى أخـذ رأعاالتصال السمعي البصري، يوم االقرتاع، عن بث نتائج استطالعات تسـتند  خدماتمتتنع 

ي    نت.كا  خدمةوالناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات 
  : 20 املادة

تالقاضــي بتحديــد شــروط وكيفيــات املالحظــة املســتقلة وا 30-11مــن القــانون  17طبقــا للمــادة   ،حملايــدة لالنتخــا
ت قبـل حظـي االناالتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بالغ أو تعليـق أو تصـريح ملال خدماتمتتنع  تخـا

 لالقرتاع. انتهاء العمليات االنتخابية وقبل إعالن النتائج النهائية 
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  تقرير: االستمارة املعتمدة يف ال2امللحق رقم 
  

 ...استمارةرقم: )1
 ...ريخ ملئ االستمارة: )2

مج )4  اسم اخلدمة )3 اية البث )7  توقيت بداية البث )6  ريخ البث )5  اسم الرب   توقيت 
مج: )8  نوعية الرب

مج حواري2.  نشرة إخبارية 1.   بر
مج: )9   شكل الرب

 إخباري يعتمد على اإللقاء  1
 إخباري قد تتخلله روبورطاجات 2
 حواري يضم ضيفا واحدا  3
 حواري يستضيف أكثر من ضيف 4
 تفاعلي 5
 جواري يضم ضيفا واحدا ويف نفس الوقت تفاعلي 6
 إخباري يعتمد على اإللقاء من طرف خمتص ويف نفس الوقت تفاعلي 7
 يف نفس الوقت تفاعليحواري يضم أكثر من ضيف و  8

  
 23الفرتة الزمنية للربجمة: )10

06:00:00 
09:00:00  

09:00:00  
12:00:00  

12:00:00  
14:00:00  

14:00:00  
18:00:00  

18:00:00  
23:00:00  

23:00:00  
06:00:00  

1  2  3  4  5  6  
  
 

ت احمللية و/أو تدبري الشأن )11 مج يتطرق من بعيد أو من قريب ملوضوع االنتخا   : هويحمللي واجلعام اال حتديد هل الرب
  ال     نعم 

 : األمهية اليت خصصت للموضوع )12
كملها1   .فقرة أو روبورطاج2    .حلقة 
 

اية  )14  طاج:بور أو الفقرة أو الرو  احللقة حتديد توقيت بداية )13   اج:بورطأو الفقرة أو الرو  احللقةحتديد توقيت 
    
 

 هل يوجد متدخلون يف التغطية أو الروبورطاج )15
    ال .2    نعم .1

ت ومعطيات كل متدخل يف )16  حالة وجود متدخلني، إملء اجلدول التايل حسب بيا
  غري معين .1

مج. 23                                                              فيحالة تداخل الفرتات الزمنية، يتم فقط اعتماد فرتة بداية الرب
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 أنظر امللحق .2
 

صنف   املؤسسة  الصفة  االسم  
طبيعة املشاركة   25اجلنس  24املتدخلني

26  
 
 

 27املضامني الرئيسية للنقاش أو التغطية: )17
ت خاصة البعد املتعلق بع    1  ملية التصويت؛تغطية حول التنظيم التقين واإلداري لالنتخا
  2 تغطية حول حصيلة تدبري اجلماعات الرتابية؛ 
  3 رتابية ؛ الس اليات اتغطية حول التشريعات والقوانني االنتخابية؛ أو تلك املتعلقة بتنظيم وحتديد اختصاصات وصالح 
ت؛  ت االنتخا   4 28تغطية حول رها
  5 ؛  29تغطية حول تظلمات املواطنني ومشاكلهم 
  6 )........ددآخر (ح 

 
 صنف املتدخلني24                                                           

 فاعلني حكوميني (وزراء) .1
 شخصيات سياسية منتخبة أو تنتمي إىل أحزاب سياسية .2
 مواطنني أو مواطنات .3
تمع .4  املدين ممثلي مجعيات ا
 خرباء أو أساتذة جامعيني .5
 ممثلي اإلدارات أو املصاحل اخلارجية للوزارات .6
 فاعلني مهنيني من ممثلي املنظمات النقابية واملنظمات املهنية والغرف املهنية .7
 آخر حدد .8
  صحايف .9

 اجلنس25
 ذكر .1
  أنثى .2

نوي) 26  طبيعة املشاركة (ضيف رئيسي أم 
 مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات .1
التمشاركة  .2  يف النقاش من األول إىل النهاية يف ا
  مشاركة يف فقرة من جملة عرب روبورطاج أو طرح األسئلة أو تقدمي تظلمات .3

  يتم ما أمكن اختيار جواب واحد27
  يندرج ضمن هذا املوضوع:28
 مقاربة النوع ومسالة املناصفة؛  -
 املشاركة السياسية للشباب ؛ -
ت إشكالية العزوف السياسي وضعف املشارك - ت  -ة يف االنتخا  الدعوة إىل التصويت والرتشيح لالنتخا
  على أن يشري الباحث إىل طبيعة املوضوع صراحة يف امللخص ....  *

ختصاصات اجلماعات.29 ا  ت اليت ال عالقة    يتم استبعاد التظلمات والشكا
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الس املنتخبة ورؤسائها ومكاتبها يف عالقتهم )18 قي  هل التغطية تتناول التيمات املرتبطة بتدبري الشأن العام احمللي واملتعلقة بصالحيات ا مع 
 30اجلماعات الرتابية وأجهزة الدولة؛

 
    ال .2    نعم .1

 حدد التيمات اليت تتناوهلا: )19
    غري معين 
مج عمل اجلماعة يف جم      ال التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ بر
ت واألمالك اجلماعية؛       املالية واجلبا
    تدبري املرافق والتجهيزات العمومية ؛  
    قضا التعمري وإعداد الرتاب؛  
    التدابري الصحية والنظافة ومحاية البيئة؛  
    التعاون والشراكة سواء على املستوى الوطين أم الدويل؛ 
    ظيم عمل اإلدارة اجلماعيةتسيري وتن 
    . ).......آخر، (حدد 

  
  اإلحالة على مقاربة النوع أو املساواة بني اجلنسني:  )20

    ال .    نعم 
  يف حالة اإلحالة على مقاربة النوع هل يتعلق األمر ب )21

  
 غري معين 0
الس  1  ملناصفة؛ ايف أفق  نتخبةاملاستحضار مقاربة النوع حول مأسسة متثيلية النساء وحتسني مستوى متثيليتهن يف ا
عداد وتنفيذ السياسات احمللية والربامج االنتخابي 2  ة استحضار مقاربة النوع يف ارتباطها 
  االثنني معا 3

 
ايلالبعد  )22  للتغطية  ا

  1  بعد وطين
  2   بعد جهوي

  3  بعد حملي
  4  متعدد اجلهات 

  5  بعد وطين + حملي 
  6  بعد وطين + جهوي 

  7  ي + حمليبعد جهو 
  8  ..يتم حتديد اسم الدوار/احلي واجلماعة إن ذكرت

  يف حالة استهداف البعد اجلهوي ما هي اجلهة اليت تركز عليها التغطية )23
ا امليدانية ملمارسة االختصاصات 30                                                            ستعراض أو شرح وحىت مناقشة تلك يتعلق األمر هنا بعمل اجلماعة وتدخال املوكولة إليها قانو وال يتعلق األمر 

  الصالحيات من طرف املختصني أو الفاعلني.
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ايلالرمز    حدد اجلهة ا
   غري معين   
    تطوان احلسيمة -جهة : طنجة    
   جهة : الشرق  
   مكناس –جهة : فاس   
ط       رةالقنيط –سال  -جهة : الر
   خنيفرة –جهة : بين مالل   
   سطات -جهة : الدار البيضاء الكربى   
   آسفي –جهة : مراكش   
   فياللت –جهة : درعة   
   ماسة –جهة : سوس   
   واد نون -جهة : كلميم   .
   الساقية احلمراء -جهة : العيون   .
   وادي الذهب -جهة : الداخلة   .

  اسم العمالة أو اإلقليم الذي تركز عليه التغطية يف حالة استهداف البعد احمللي ما )24
ايلالرمز    حدد اإلقليم أو العمالة ا

   غري معين    
    اقليم:احلسيمة   
   إقليم: شفشاون  
   اجنرة -إقليم: فحص   
   إقليم: العرائش  
   إقليم: وزان  
   أصيال -عمالة: طنجة   
   إقليم: تطوان  
   الفنيدق -عمالة: املضيق   
   ليم: بركانإق  
   إقليم: الدريوش  .
   إقليم: فجيج  .
   إقليم: جرسيف  .
   إقليم: جرادة  .
   إقليم: الناضور  .
   أنكاد -عمالة: وجدة   .
وريرت  .    إقليم: 
   عمالة: مكناس  .
   إقليم: بوملان  .
   إقليم: احلاجب  .
   عمالة: فاس  .
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   إقليم: إفران  .

   إقليم: صفرو  .

ت  . و    إقليم: 

   زة إقليم:  .

   إقليم: موالي يعقوب  .

   إقليم: القنيطرة  .

   إقليم: اخلميسات  .

ط  .    عمالة: الر

   عمالة: سال  .

   إقليم: سيدي قاسم  .

   إقليم: سيدي سليمان  .

   متارة -عمالة: الصخريات   .

   إقليم: أزيالل  .

   إقليم: بين مالل  .

   إقليم: الفقيه بن صاحل  .

   إقليم: خنيفرة  .

   يبكةإقليم: خر   .

   إقليم: بنسليمان  .

   إقليم: برشيد  .

   عمالة: الدار البيضاء  .

   إقليم: اجلديدة  .

   إقليم: مديونة  .

   عمالة: احملمدية  .

   إقليم: النواصر  .

   إقليم: سطات  .

   إقليم: سيدي بنور  .

   إقليم: احلوز  .

   إقليم: شيشاوة  .

   إقليم: قلعة السراغنة  .

   إقليم: الصويرة  .

   مراكشعمالة:   .

   إقليم: الرحامنة  .

   إقليم: آسفي  .

   إقليم: اليوسفية  .

   إقليم: الرشيدية  .

   إقليم: ميدلت  .

   إقليم: ورزازات  .

   إقليم: تنغري  .
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   إقليم: زاكورة  .

   عمالة: أكادير إدا وتنان  .

ها  .    إقليم: شتوكة آيت 

   عمالة: إنزكان ايت ملول  .

رودانت  .    إقليم: 

   إقليم: طاطا  .

   إقليم: تيزنيت  .

   الزاك -إقليم: أسا   .

   إقليم: كلميم  .

   إقليم: سيدي افين  .

   إقليم: طانطان  .

   إقليم: بوجدور  .

   إقليم: السمارة  .

   إقليم: العيون  .

   إقليم: طرفاية  .

   إقليم: أوسرد  .

   إقليم: وادي الذهب  .
 

 غطيةمن حيث التوازن يف الرأي : حدد إن كان الروبورطاج أو الت )25
    31.حييل إىل مصدر واحد للخرب أو يعكس وجهة نظر هيأة أو مؤسسة واحدة أو طرف واحد فقط 
    32حييل إىل عدة مصادر للخرب أو يعكس وجهات نظر متعددة 
    33ال حييل ألي مصدر أو ال يعكس أي وجهة نظر أو مؤسسة 

  
 34هل التغطية أو الروبورطاج تعطي الكلمة ألكثر من طرف) )26

مج أو التغطية خالفا سياسيا أو تباينا يف وجهات النظر بني األ 31                                                            طراف املعنية ويقع ال يتم اختيار هذا اجلواب إال يف احلاالت اليت يثري فيها موضوع الرب
لتوازن يفااألول من  ملستوىالفعل تغييب موقف بعض من هؤالء األطراف أو يتم استحضار وحهة نظر طرف واحد فقط. هذه احلالة متثل   إلخالل 

مج تعليقات أو تصرحيات للفرقاء السياسيني جتاه بعضهم البعض. فموض ناقشة ململؤمترات احلزبية بيل: عقد اقوع من الرأي خصوصا عند ما يتضمن الرب
ت أ لتنظيم التقين واإلداري لالنتخا هوية املتقدمة أو لتعريف مبضامني اجلمج يتعلق و براالستحقاقات االنتخابية، أو بالغات وزارة الداخلية اخلاصة 

نها عاحلزبية قد يرتتب  ؤمتراتامل إن نفسلتشريعات االنتخابية، قد ال تشكل من الناحية املبدئية موضوع سجال سياسي. وعلى النقيض من ذلك، ف
روقات ؛ ... ية مسؤولية بعض اخلارة الداخلمل وز حيمشكل التوازن يف الرأي إذا كان موضوع املؤمتر يتعلق مثال مبناقشة نتائج االقرتاع وصدر عنها بالغ 

  اخل.
  .3يف حالة عدم وجود مشكل التوازن يف الرأي، يتم اختيار السؤال  -

مج موضوع هذا هو النموذج املث 32 ايل الحرتام مبدإ التوازن يف الرأي، لكن ال يتم اختيار هذا اجلواب أيضا إال يف احلاالت اليت يشكل فيها موضوع الرب
  نزاع ومت استحضار خمتلف وجهات النظر.

كثر من طرف أو إعطائهم يف حالة عدم إعطاء الكلمة ألي متدخل أو كون تغطية ال تتضمن قضا خالفية أو تستلزم استحضار وجهات نظر أ33
  الكلمة

يف حالة  0من األسئلة أعاله، ب "نعم" أو "ال"، ويتم اختيار عالمة  2أو رقم  1يتم اجلواب على هذا السؤال يف حالة اجلواب على السؤال رقم 34
  .3االنتقال إىل السؤال 
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  0 غري معين  2 ال  1 نعم
 35حدد عدد األطراف اليت حييل إليها الروبورطاج أو التغطية )27

...................... 
 36حدد عدد األطراف اليت تعطى هلا الكلمة يف الروبورطاج أو التغطية )28

............. 
 37هل تعطى الكلمة لكل األطراف املعنية مبوضوع الروبورطاج أو التغطية )29

 غري معين 0    2ال    1نعم 
  

  
مج يتضمن مقاطع تشكل خروقات حمتملة  )30   هل الرب

  .ال2
 

مج أو الفقرة )31  38حترير ملخص حول مضامني الرب
........................................................................................................................................

.................................................................  
  مالحظات عامة:  )1

........................................................................................................................................
.................................................................. 

  مة *، يتم وضع عال12املشار إليه يف اهلامش  3يف حالة االنتقال إىل السؤال رقم  35                                                           
  نفس التوجيه. 36
  .0، يتم اختيار عالمة 26من السؤال  3يف حالة اختيار اجلواب رقم  37
  يتم حترير امللخص مع أخذ املالحظات التالية بعني االعتبار :38

ت ؛ -  ال يفرتض من امللخص إعادة ما مت اختياره من أجوبة يف املضامني واحملتو
 مج أو النشرة واستعرضها بدقة كلما كان أفضل ؛كلما تضمن امللخص عناصر مما تطرق له الرب -
مج كلما كان أفضل -  ."كلما مت استعمال العبارات اليت وردت يف الرب
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ت يف اخلدمات التابعة  : شبكة الربامج3امللحق رقم  النتخا الت احلوارية املتعلقة    "ش.و.إ.ت.لل"وا
مج اسم اخلدمة  احللقات حسب احليز الزمين احللقات حسب العدد اسم الرب

 إذاعة مكناس اجلهوية
 22:48:04 27 "ضيف وحوار"
 6:18:05 17 "غبلوت األطلس"

موع  29:06:09 44 ا

 إذاعة أكادير اجلهوية

 16:50:35 28 "ضيف وحوار"
لة اإلخبارية"  2:37:48 3 "ا
 1:17:15 3 "حدث اآلسبوع"
 1:01:24 2 "يف الشأن احمللي"
 0:53:41 2 "شبابيات"

موع  22:40:43 38 ا
 19:17:20 22 "ضيف وحوار" إذاعة طنجة اجلهوية
 19:15:10 23 "ضيف وحوار" إذاعة تطوان اجلهوية

 17:41:26 23 "ضيف وحوار" إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 14:51:19 33 "ضيف الظهرية" إذاعة مراكش اجلهوية

 14:20:01 17 "ضيف وحوار" إذاعة احلسيمة اجلهوية
 10:27:34 16 "ضيف وحوار" إذاعة الداخلة اجلهوية

 عة العيون اجلهويةإذا
 9:14:37 24 "ضيف وحوار"
 0:24:16 1 "يف خدمة املواطن"

موع  9:38:53 25 ا
 7:13:16 11 "ضيف وحوار" إذاعة وجدة اجلهوية

 قناة العيون اجلهوية
 1:51:01 2 "مع الناس"
 0:59:00 1 "من العاصمة"

موع  2:50:01 3 ا
موع  167:21:52 255 ا
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ت يف اخلدمات التابعة للش. و.إ.ت.4حق رقم املل النتخا   : شبكة النشرات اإلخبارية املتعلقة 
مج اسم اخلدمة احللقات حسب  اسم الرب

 احللقات حسب احليز الزمين العدد
 9:00:04 31 13سنشرة األخبار اجلهوية  إذاعة الدار البيضاء اجلهوية

 8:52:19 32 18سخبار اجلهوية نشرة األ
موع يةجمموع إذاعة الدار البيضاء اجلهو   17:52:23 63 ا

 13:52:52 39 17:00نشرة األخبار  إذاعة مكناس اجلهوية

 إذاعة فاس اجلهوية
 5:09:10 20 08سنشرة األخبار اجلهوية 

 4:36:40 19 11نشرة األخبار اجلهوية س
موع  9:45:50 39 ا

 9:34:56 25 نشرة األخبار لعيون اجلهويةقناة ا
 7:47:00 31 22:00األخبار اجلهوية املفصلة  إذاعة العيون اجلهوية

 إذاعة أكادير اجلهوية
لعربية  4:06:20 18 نشرة األخبار اجلهوية 

ألمازيغية  3:29:03 13 نشرة األخبار اجلهوية 
موع  7:35:23 31 ا

 3:51:55 21 12األخبار اجلهوية س نشرة إذاعة مراكش اجلهوية
 3:27:43 17 11:00نشرة األخبار املفصلة اجلهوية  إذاعة الداخلة اجلهوية

 3:24:15 22 11:30النشرة اجلهوية املفصلة  إذاعة طنجة اجلهوية
 1:39:22 8 11:45النشرة اجلهوية املفصلة  إذاعة تطوان اجلهوية
 1:32:19 11 أصداء اجلهة إذاعة وجدة اجلهوية

موع  80:23:58 307 ا
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ت حسب الربامج: 5 امللحق رقم   من طرف كل خدمةاملقّدَمة  حلقات الربامج اليت مت فيها التطرق ملوضوع االنتخا
مج اسم اخلدمة اسم املتعهد تالنشرات اإلخبارية اليت تطرقت لالنت اسم الرب خا مج احلوا  تري اليت تطرقت لالنتالرب خا  احلجم الزمين للحلقات حمموع عدد احللقات 

 احلجم الزمين للحلقات عدد احللقات احلجم الزمين للحلقات عدد احللقات

 ش.و.إ.ت.

 16:50:35 28 16:50:35 28   ضيف وحوار إذاعة أكادير اجلهوية
لعربية   4:06:20 18   4:06:20 18 نشرة األخبار اجلهوية 
ألمازيغية   3:29:03 13   3:29:03 13 نشرة األخبار اجلهوية 
لة اإلخبارية   2:37:48 3 2:37:48 3   ا
 1:17:15 3 1:17:15 3   حدث اآلسبوع 
 1:01:24 2 1:01:24 2   يف الشأن احمللي 
 0:53:41 2 0:53:41 2   شبابيات 
 30:16:06 69 22:40:43 38 7:35:23 31  جمموع إذاعة أكادير اجلهوية

 14:20:01 17 14:20:01 17   ضيف وحوار إذاعة احلسيمة اجلهوية
 14:20:01 17 14:20:01 17    جمموع إذاعة احلسيمة اجلهوية

 10:27:34 16 10:27:34 16   ضيف وحوار إذاعة الداخلة اجلهوية
 3:27:43 17   3:27:43 17 11:00نشرة األخبار املفصلة اجلهوية  
 13:55:17 33 10:27:34 16 3:27:43 17  جمموع إذاعة الداخلة اجلهوية

 17:41:26 23 17:41:26 23   ضيف وحوار إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 9:00:04 31   9:00:04 31 13نشرة األخبار اجلهوية س 
 8:52:19 32   8:52:19 32 18نشرة األخبار اجلهوية س 

ويةعة الدار البيضاء اجلهجمموع إذا   63 17:52:23 23 17:41:26 86 35:33:49 
 9:14:37 24 9:14:37 24   ضيف وحوار إذاعة العيون اجلهوية

 7:47:00 31   7:47:00 31 22:00األخبار اجلهوية املفصلة  
 0:24:16 1 0:24:16 1   يف خدمة املواطن 
 17:25:53 56 9:38:53 25 7:47:00 31  جمموع إذاعة العيون اجلهوية

 19:15:10 23 19:15:10 23   ضيف وحوار إذاعة تطوان اجلهوية
 1:39:22 8   1:39:22 8 11:45النشرة اجلهوية املفصلة  
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 20:54:32 31 19:15:10 23 1:39:22 8  جمموع إذاعة تطوان اجلهوية
 19:17:20 22 19:17:20 22   ضيف وحوار إذاعة طنجة اجلهوية

 3:24:15 22   3:24:15 22 11:30النشرة اجلهوية املفصلة  
 22:41:35 44 19:17:20 22 3:24:15 22  جمموع إذاعة طنجة اجلهوية

 5:09:10 20   5:09:10 20 08نشرة األخبار اجلهوية س إذاعة فاس اجلهوية
 4:36:40 19   4:36:40 19 11نشرة األخبار اجلهوية س 

اس اجلهويةجمموع إذاعة ف   39 9:45:50   39 9:45:50 
 14:51:19 33 14:51:19 33   ضيف الظهرية إذاعة مراكش اجلهوية

 3:51:55 21   3:51:55 21 12نشرة األخبار اجلهوية س 
 18:43:14 54 14:51:19 33 3:51:55 21  جمموع إذاعة مراكش اجلهوية

 22:48:04 27 22:48:04 27   ضيف وحوار إذاعة مكناس اجلهوية
 13:52:52 39   13:52:52 39 17:00نشرة األخبار  
 6:18:05 17 6:18:05 17   غبلوت األطلس 
 42:59:01 83 29:06:09 44 13:52:52 39  جمموع إذاعة مكناس اجلهوية

 7:13:16 11 7:13:16 11   ضيف وحوار إذاعة وجدة اجلهوية
 1:32:19 11   1:32:19 11 أصداء اجلهة 
 8:45:35 22 7:13:16 11 1:32:19 11  جمموع إذاعة وجدة اجلهوية

 9:34:56 25   9:34:56 25 نشرة األخبار قناة العيون اجلهوية
 1:51:01 2 1:51:01 2   مع الناس 
 0:59:00 1 0:59:00 1   من العاصمة 
 12:24:57 28 2:50:01 3 9:34:56 25  جمموع قناة العيون اجلهوية

ش.و.إ.تجمموع  . 
 إم إف إم

  307 80:23:58 255 167:21:52 562 247:45:50 
 1:11:01 10   1:11:01 10 لسنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم أط إذاعة إم إف إم أطلس

 1:11:01 10   1:11:01 10  جمموع إذاعة إم إف إم أطلس
 5:44:35 5 5:44:35 5   شؤون حملية إذاعة إم إف إم سايس

 0:59:40 8   0:59:40 8 يسنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم سا 
 6:44:15 13 5:44:35 5 0:59:40 8  جمموع إذاعة إم إف إم سايس
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 7:07:03 5 7:07:03 5   شؤون إذاعة إم إف إم سوس
 0:52:29 7   0:52:29 7 سنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم سو  

سجمموع إذاعة إم إف إم سو    7 0:52:29 5 7:07:03 12 7:59:32 
 16:05:05 11 16:05:05 11   شؤون إذاعة كازا إف إم

 11:57:43 6 11:57:43 6   مناظرات 
 10:16:37 5 10:16:37 5   يف الصميم 
 7:18:58 27   7:18:58 27 أخبار بالدي الزوالية 
 5:56:04 25   5:56:04 25 أخبار بالدي املسائية 
ألمازيغيةن   1:15:52 9   1:15:52 9 شرة األخبار 
 52:50:19 83 38:19:25 22 14:30:54 61  جمموع إذاعة كازا إف إم

 جمموع إم إف إم
 راديو بلوس

  86 17:34:04 32 51:11:03 118 68:45:07 
ت راديو بلوس أكادير  4:32:25 5 4:32:25 5   رها

 2:55:39 23   2:55:39 23 أخبار اجلهة 18:30 
 2:21:12 19   2:21:12 19 أخبار اجلهة 12:30 
ألما   2:01:12 18   2:01:12 18 غيةزيالنشرة اإلخبارية الزوالية 
ألما   1:16:02 12   1:16:02 12 غيةزيالنشرة اإلخبارية املسائية 
 13:06:30 77 4:32:25 5 8:34:05 72  جمموع راديو بلوس أكادير

 11:02:07 6 11:02:07 6   يف الواجهة لوس الدار البيضاءراديو ب
مج خاص   6:52:16 10 6:52:16 10   بر
 5:12:15 34   5:12:15 34 نشرة األخبار الوطنية املسائية 
 4:05:04 25   4:05:04 25 نشرة األخبار الوطنية الزوالية 
 3:23:45 4 3:23:45 4   هن السياسيات 
 1:34:34 17   1:34:34 17 ار اجلهوية املسائيةنشرة األخب 
 1:13:41 13   1:13:41 13 نشرة األخبار اجلهوية الزوالية 
 33:23:42 109 21:18:08 20 12:05:34 89  جمموع راديو بلوس الدار البيضاء

 2:18:22 16   2:18:22 16 18:30أخبار اجلهة  راديو بلوس فاس
 2:12:39 15   2:12:39 15 12:30أخبار اجلهة  
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 4:31:01 31   4:31:01 31  جمموع راديو بلوس فاس
 2:10:07 22   2:10:07 22 12:30أخبار اجلهة  راديو بلوس مراكش

 1:59:47 19   1:59:47 19 18:30أخبار اجلهة  
 4:09:54 41   4:09:54 41  جمموع راديو بلوس مراكش

 جمموع راديو بلوس
 كاب راديو

  233 29:20:34 25 25:50:33 258 55:11:07 
 3:43:57 5 3:43:57 5   حمطات إذاعة كاب راديو

 2:54:25 20   2:54:25 20 12:00نشرة األخبار  
 2:08:11 16   2:08:11 16 20:00نشرة األخبار  
 1:57:51 15   1:57:51 15 18:00نشرة األخبار  
 1:57:03 15   1:57:03 15 08:00نشرة األخبار  
ألمازيغية    1:35:48 17   1:35:48 17 17:00نشرة األخبار 
ألمازيغية    1:33:55 17   1:33:55 17 19:00نشرة األخبار 
 15:51:10 105 3:43:57 5 12:07:13 100  جمموع إذاعة كاب راديو

كاب راديوجمموع      100 12:07:13 5 3:43:57 105 15:51:10 
موع   387:33:14 1043 248:07:25 317 139:25:49 726   ا
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 من طرف كل خدمةاملقّدَمة  جدول تفصيلي للتغطيات حسب الربامج: 6امللحق رقم 
مج اسم اخلدمة سم املتعهد   العدد االمجايل الزمين للتغطيات املسجلة احلجم عدد التغطيات املسجلة اسم الرب

 املسجلة للتغطيات 
  الزمين االمجايل احلجم

مج حواري نشرة إخبارية للتغطيات املسجلة  مج حواري نشرة إخبارية بر  بر

 ش.و.إ.ت.

لة اإلخبارية إذاعة أكادير اجلهوية  0:10:51 3 0:10:51  3  ا
 1:17:15 3 1:17:15  3  حدث اآلسبوع 
 0:53:41 2 0:53:41  2  شبابيات 
 16:50:35 28 16:50:35  28  وارضيف وح 
 1:01:24 2 1:01:24  2  يف الشأن احمللي 
ألمازيغية   0:43:59 18  0:43:59  18 نشرة األخبار اجلهوية 
لعربية   0:49:48 29  0:49:48  29 نشرة األخبار اجلهوية 

 21:47:33 85 20:13:46 1:33:47 38 47 جمموع إذاعة أكادير اجلهوية
 14:20:01 17 14:20:01  17  ضيف وحوار اعة احلسيمة اجلهويةإذ

 14:20:01 17 14:20:01  17  جمموع إذاعة احلسيمة اجلهوية
 10:27:34 16 10:27:34  16  ضيف وحوار إذاعة الداخلة اجلهوية

 0:43:34 20  0:43:34  20 11:00نشرة األخبار املفصلة اجلهوية  
 11:11:08 36 10:27:34 0:43:34 16 20 اجلهويةجمموع إذاعة الداخلة 

 17:41:26 23 17:41:26  23  ضيف وحوار إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 2:22:57 52  2:22:57  52 13نشرة األخبار اجلهوية س 
 2:12:46 52  2:12:46  52 18نشرة األخبار اجلهوية س 

 22:17:09 127 17:41:26 4:35:43 23 104 جمموع إذاعة الدار البيضاء اجلهوية
 2:10:44 56  2:10:44  56 22:00األخبار اجلهوية املفصلة  إذاعة العيون اجلهوية

 9:14:37 24 9:14:37  24  ضيف وحوار 
 0:24:16 1 0:24:16  1  يف خدمة املواطن 

 11:49:37 81 9:38:53 2:10:44 25 56 جمموع إذاعة العيون اجلهوية
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 0:16:41 10  0:16:41  10 11:45النشرة اجلهوية املفصلة  تطوان اجلهويةإذاعة 
 19:15:18 23 19:15:18  23  ضيف وحوار 

 19:31:59 33 19:15:18 0:16:41 23 10 جمموع إذاعة تطوان اجلهوية
 0:37:00 30  0:37:00  30 11:30النشرة اجلهوية املفصلة  إذاعة طنجة اجلهوية

 19:17:20 22 19:17:20  22  ضيف وحوار 
 19:54:20 52 19:17:20 0:37:00 22 30 جمموع إذاعة طنجة اجلهوية

 1:21:35 26  1:21:35  26 08نشرة األخبار اجلهوية س إذاعة فاس اجلهوية
 1:22:19 24  1:22:19  24 11نشرة األخبار اجلهوية س 

 2:43:54 50  2:43:54  50 جمموع إذاعة فاس اجلهوية
 14:51:20 33 14:51:20  33  ضيف الظهرية إذاعة مراكش اجلهوية

 0:57:59 29  0:57:59  29 12نشرة األخبار اجلهوية س 
 15:49:19 62 14:51:20 0:57:59 33 29 جمموع إذاعة مراكش اجلهوية

 2:15:02 24 2:15:02  24  غبلوت األطلس إذاعة مكناس اجلهوية
 22:48:04 27 22:48:04  27  ضيف وحوار 
 3:10:02 69  3:10:02  69 17:00نشرة األخبار  

 28:13:08 120 25:03:06 3:10:02 51 69 جمموع إذاعة مكناس اجلهوية
 0:13:48 14  0:13:48  14 أصداء اجلهة إذاعة وجدة اجلهوية

 7:13:16 11 7:13:16  11  ضيف وحوار 
 7:27:04 25 7:13:16 0:13:48 11 14 جمموع إذاعة وجدة اجلهوية

 1:09:53 2 1:09:53  2  مع الناس قناة العيون اجلهوية
 0:59:08 1 0:59:08  1  من العاصمة 
 1:40:35 49  1:40:35  49 نشرة األخبار 

 3:49:36 52 2:09:01 1:40:35 3 49 جمموع قناة العيون اجلهوية
 178:54:48 740 160:11:01 18:43:47 262 478   ش.و.إ.ت. جمموع

 0:25:31 26  0:25:31  26 أخبار اجلهة 12:30 راديو بلوس أكادير راديو بلوس
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 راديو بلوس جمموع
 0:39:58 37  0:39:58  37 أخبار اجلهة 18:30  إم إف إم

ألماز    0:25:13 23  0:25:13  23 ةيغيالنشرة اإلخبارية الزوالية 
ألمازيالنشرة اإلخبارية املسائ   0:13:45 16  0:13:45  16 ةغيية 
ت   4:32:25 5 4:32:25  5  رها

 6:16:52 107 4:32:25 1:44:27 5 102 جمموع راديو بلوس أكادير
مج خاص راديو بلوس الدار البيضاء  6:52:26 10 6:52:26  10  بر

 11:02:07 6 11:02:07  6  يف الواجهة 
 0:23:55 23  0:23:55  23 لزواليةنشرة األخبار اجلهوية ا 
 0:25:15 30  0:25:15  30 نشرة األخبار اجلهوية املسائية 
 1:15:54 37  1:15:54  37 نشرة األخبار الوطنية الزوالية 
 1:10:18 47  1:10:18  47 نشرة األخبار الوطنية املسائية 
 3:23:45 4 3:23:45  4  هن السياسيات 

 24:33:40 157 21:18:18 3:15:22 20 137 لوس الدار البيضاءجمموع راديو ب
 0:49:49 22  0:49:49  22 12:30أخبار اجلهة  راديو بلوس فاس

 0:50:49 23  0:50:49  23 18:30أخبار اجلهة  
 1:40:38 45  1:40:38  45  جمموع راديو بلوس فاس

 0:22:16 29  0:22:16  29 12:30أخبار اجلهة  راديو بلوس مراكش
 0:23:07 25  0:23:07  25 18:30أخبار اجلهة  

 0:45:23 54  0:45:23  54 جمموع راديو بلوس مراكش
  338 25 7:25:50 25:50:43 363 33:16:33 

 0:19:35 14  0:19:35  14 سنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم أطل إذاعة إم إف إم أطلس
 0:19:35 14  0:19:35  14 جمموع إذاعة إم إف إم أطلس

 5:44:35 5 5:44:35  5  شؤون حملية إذاعة إم إف إم سايس
 0:13:38 9  0:13:38  9 سنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم ساي 

 5:58:13 14 5:44:35 0:13:38 5 9 جمموع إذاعة إم إف إم سايس
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 5:48:18 5 5:48:18  5  شؤون إذاعة إم إف إم سوس
 0:11:32 9  0:11:32  9 خبار اجلهوية إم إف إم سوسنشرة األ 

 5:59:50 14 5:48:18 0:11:32 5 9 جمموع إذاعة إم إف إم سوس
 1:49:58 56  1:49:58  56 أخبار بالدي الزوالية إذاعة كازا إف إم

 1:11:29 44  1:11:29  44 أخبار بالدي املسائية 
 16:05:05 11 16:05:05  11  شؤون 
 10:16:37 5 10:16:37  5  يف الصميم 
 11:57:43 6 11:57:43  6  مناظرات 
ألمازيغية   0:16:29 10  0:16:29  10 نشرة األخبار 

 41:37:21 132 38:19:25 3:17:56 22 110 جمموع إذاعة كازا إف إم
 53:54:59 174 49:52:18 4:02:41 32 142   إم إف إم جمموع

 كاب راديو

 0:20:25 21  0:20:25  21 12:00نشرة األخبار  اب راديوإذاعة ك
 0:37:33 5 0:37:33  5  حمطات 
 0:15:43 17  0:15:43  17 08:00نشرة األخبار  
 0:15:22 17  0:15:22  17 18:00نشرة األخبار  
 0:18:11 21  0:18:11  21 20:00نشرة األخبار  
ألمازيغية    0:08:44 20  0:08:44  20 17:00نشرة األخبار 
ألمازيغية    0:08:48 21  0:08:48  21 19:00نشرة األخبار 

 2:04:46 122 0:37:33 1:27:13 5 117 جمموع إذاعة كاب راديو
 2:04:46 122 0:37:33 1:27:13 5 117   كاب راديو جمموع

موع  268:11:06 1399 236:31:35 31:39:31 324 1075   ا
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ت يف اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص7رقم  امللحق   : النشرات اليت تطرقت لالنتخا
مج اسم اخلدمة اسم املتعهد  احللقات حسب احليز الزمين احللقات حسب العدد اسم الرب

  شبكة راديو بلوس

 الدار البيضاء بلوسراديو 
 5:12:15 34 نشرة األخبار الوطنية املسائية
 4:05:04 25 نشرة األخبار الوطنية الزوالية

 1:34:34 17 نشرة األخبار اجلهوية املسائية
 1:13:41 13 نشرة األخبار اجلهوية الزوالية

موع  12:05:34 89 ا

 أكادير بلوسراديو 
 2:55:39 23 أخبار اجلهة 18:30
 2:21:12 19 أخبار اجلهة 12:30
ألماالنشرة ا  2:01:12 18 يةزيغإلخبارية الزوالية 

ألما  1:16:02 12 يةزيغالنشرة اإلخبارية املسائية 
موع  8:34:05 72 ا

 فاس بلوسراديو 
 2:18:22 16 18:30أخبار اجلهة 
 2:12:39 15 12:30أخبار اجلهة 

موع  4:31:01 31 ا
 مراكش بلوسراديو 

 2:10:07 22 12:30أخبار اجلهة 
 1:59:47 19 18:30أخبار اجلهة 

موع  4:09:54 41 ا
 29:20:34 233 جمموع شبكة راديو بلوس

 إم إف إم
 إذاعة كازا إف إم

 7:18:58 27 أخبار بالدي الزوالية
 5:56:04 25 أخبار بالدي املسائية

ألمازيغية  1:15:52 9 نشرة األخبار 
موع  14:30:54 61 ا

 1:11:01 10 لسنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم أط ذاعة إم إف إم أطلسإ
 0:59:40 8 يسنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم سا إذاعة إم إف إم سايس
 0:52:29 7 سنشرة األخبار اجلهوية إم إف إم سو  إذاعة إم إف إم سوس
شبكة إذاعات إم إف إمجمموع   86 17:34:04 

 اب راديوإذاعة ك كاب راديو

 2:54:25 20 12:00نشرة األخبار 
 2:08:11 16 20:00نشرة األخبار 
 1:57:51 15 18:00نشرة األخبار 
 1:57:03 15 08:00نشرة األخبار 

ألمازيغية   1:35:48 17 17:00نشرة األخبار 
ألمازيغية   1:33:55 17 19:00نشرة األخبار 

موع  12:07:13 100 ا
 59:01:51 419 موعا
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الية يف اخلدمات اخلاصة8امللحق رقم   : التغطية املخصصة يف النشرات اإلخبارية لألبعاد ا
موع  اجلمع بني أكثر من بعد  بعد جهوي  بعد حملي  بعد وطين  اسم اخلدمة اسم املتعهد   ا

 شبكة
 إم إف إم

 3:17:56 0:05:18 0:07:34 0:43:19 2:21:45  إذاعة كازا إف إم
 0:19:35 0:01:35 - 0:07:20 0:10:40 إذاعة إم إف إم أطلس
 0:13:38 - - 0:09:51 0:03:47 إذاعة إم إف إم سايس
 0:11:32 - 0:00:52 0:03:30 0:07:10 إذاعة إم إف إم سوس

موع  4:02:41 0:06:53 0:08:26 1:04:00 2:43:22 ا
73% 19% 0% 8% 100% 

 شبكة
 راديو بلوس

 

 3:15:22 - 0:05:34 0:35:53 2:33:55  الدار البيضاء بلوسراديو 
 1:44:27 - 0:09:47 0:20:17 1:14:23 أكادير بلوسراديو 
 1:40:38 0:18:39 0:20:24 0:43:12 0:18:23 فاس بلوسراديو 
 0:45:23 - 0:05:27 0:14:59 0:24:57 مراكش بلوسراديو 

موعا  4:31:38 1:54:21 0:41:12 0:18:39 7:25:50 
40% 7% 39% 14% 100% 

 1:27:13 - - 0:05:22 1:21:51  إذاعة كاب راديو كاب راديو
75% 25% 0% 0% 100% 

موع   12:55:44 0:25:32 0:49:38 3:03:43 8:36:51  ا
67% 24% 6% 3% 100% 
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  التغطية املخصصة يف توزيع : 9امللحق رقم 
الية يف اخلدمات اخلاصة الربامج احلوارية  لألبعاد ا

موع   اجلمع بني أكثر من بعد  بعد جهوي  بعد حملي  بعد وطين  اسم اخلدمة اسم املتعهد   ا

  إم إف إم
 38:19:25 9:42:53 - - 28:36:32  إذاعة كازا إف إم

 5:48:18 - 1:24:19 - 4:23:59 إذاعة إم إف إم سوس
 5:44:35 - 2:21:13 - 3:23:22 إذاعة إم إف إم سايس

 - - - - -  إذاعة إم إف إم
موع  49:52:18 9:42:53 3:45:32 - 36:23:53 ا

73% 19% 0% 8% 100% 

 راديو بلوس
 21:18:18 1:43:05 - 10:03:23 9:31:50  الدار البيضاء بلوسراديو 
 4:32:25 - 3:38:42 - 0:53:43 أكادير بلوسراديو 
 - - - - -  فاس بلوسراديو 
 - - - - -  مراكش بلوسراديو 

موع  25:50:43 1:43:05 3:38:42 10:03:23 10:25:33 ا
40% 7% 39% 14% 100% 

 0:37:33 - - 0:09:19 0:28:14  إذاعة كاب راديو كاب راديو
75% 0% 25% 0% 100% 

موع   76:20:34 11:25:58 7:24:14 10:12:42 47:17:40  ا
62% 15% 13% 10% 100% 

  
  التغطية حسب اجلهات واملتعهدينتوزيع : 10امللحق رقم 

 اجلهة حمور التغطية
موع كاب راديو إم إف إم راديو بلوس ش.و.إ.ت.  ا

احلجم 
احلجم  النسب الزمين

احلجم  النسب الزمين
احلجم  النسب مينالز 

احلجم  النسب الزمين
 النسب الزمين

 %27 12:43:26 - - %0 0:01:27 %64 11:48:40 %5 0:53:19 سطات-الدار البيضاء الكربى
 %21 8:27:37 - - %31 1:32:50 %21 3:48:12 %16 3:06:35 ماسة-سوس
 %16 6:40:05 %12 0:01:46 %51 2:31:59 %7 1:21:34 %14 2:44:46 مكناس-فاس

 %11 4:14:36 - - %3 0:08:22 %0 0:01:59 %21 4:04:15 الساقية احلمراء-العيون
 %8 3:13:19 %73 0:10:46 %4 0:11:48 %0 0:00:59 %15 2:49:46 احلسيمة-تطوان-طنجة

 %7 2:43:45 - - - - %0 0:00:46 %14 2:42:59 وادي الذهب-الداخلة
 %4 1:32:45 %5 0:00:40 %6 0:17:26 %2 0:21:03 %5 0:53:36 آسفي-مراكش
 %4 1:27:06 - - %2 0:05:48 %2 0:17:46 %6 1:03:32 واد نون-كلميم
ط  %2 0:44:23 - - %2 0:06:00 %3 0:38:23 - - القنيطرة–سال-الر

 %1 0:33:31 - - %1 0:02:58 - - %3 0:30:33 خنيفرة-بين مالل
 %1 0:18:29 - - - - - - %2 0:18:29 فياللت-درعة

 %0 0:04:24 %10 0:01:29 %1 0:01:57 - - %0 0:00:58 الشرق
موع  %100 42:43:26 %1 0:14:41 %12 5:00:35 %43 18:19:22 %45 19:08:48 ا
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 مع حتديد احلجم الزمين "ش.و.إ.ت.ال"البعد اجلهوي يف خدمات توزيع تناول : 11امللحق رقم 
 -العيون اسم اخلدمة

 الساقية احلمراء
  -سوس
 ماسة

-طنجة
- تطوان

 احلسيمة
  - فاس

 مكناس
وادي -الداخلة

 الذهب
واد -كلميم

 نون
  - مراكش
 آسفي

الدار البيضاء 
- الكربى

 سطات
- بين مالل
 خنيفرة

- درعة
موع الشرق فياللت  ا

 3:54:11  0:08:02   0:04:07 0:35:27    3:06:35  إذاعة أكادير اجلهوية
 3:40:33      0:09:13 0:04:03    3:27:17 العيون اجلهويةإذاعة 

 2:45:22  0:10:27      1:45:22 0:49:33   إذاعة مكناس اجلهوية
 2:29:57       2:29:57     إذاعة الداخلة اجلهوية
إذاعة الدار البيضاء 

 1:23:07   0:29:48 0:53:19        اجلهوية
 1:04:49      0:18:52 0:08:59    0:36:58 قناة العيون اجلهوية
 1:00:19         1:00:19   إذاعة تطوان اجلهوية
 0:59:54         0:59:54   إذاعة طنجة اجلهوية
 0:59:24        0:59:24    إذاعة فاس اجلهوية

 0:50:14   0:00:45  0:49:29       إذاعة مراكش اجلهوية
 0:00:58 0:00:58           إذاعة وجدة اجلهوية

موع  19:08:48 0:00:58 0:18:29 0:30:33 0:53:19 0:53:36 1:03:32 2:42:59 2:44:46 2:49:46 3:06:35 4:04:15 ا
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ايل يف خدمات للمتعهدين اخلواص حسب اجلهة واحلجم الزمينتوزيع تناول : 12امللحق رقم    البعد ا

  م اخلدمةاس اسم املتعهد
الدار 

البيضاء 
- الكربى

  سطات
-فاس  ماسة-سوس

  مكناس
ط -الر
-سال

  القنيطرة
-مراكش
  آسفي

واد -كلميم
  نون

- طنجة
-تطوان

  احلسيمة
- العيون

الساقية 
  احلمراء

- بين مالل  الشرق
  خنيفرة

- الداخلة
وادي 
  الذهب

موع  ا
  اإلمجايل

  إم إف إم
 2:31:04         2:31:04    إم إف إم سايس

 1:28:41    0:00:52      1:27:49  إم سوس إم إف
 0:51:55  0:02:58 0:01:57 0:07:30 0:11:48 0:05:48 0:08:31 0:06:00 0:00:55 0:05:01 0:01:27 كازا إف إم

 0:08:55       0:08:55     إم إف إم أطلس
 5:00:35  0:02:58 0:01:57 0:08:22 0:11:48 0:05:48 0:17:26 0:06:00 2:31:59 1:32:50 0:01:27 جمموع إم إف إم

 راديو بلوس
 بلوس

 12:27:55    0:00:34 0:00:38 0:02:10  0:36:43 0:01:39  11:46:11  الدارالبيضاء
 4:08:46 0:00:46   0:01:25 0:00:21 0:15:36 0:00:46 0:01:40  3:48:12  أكادير بلوس
 1:22:15         1:19:55  0:02:20 فاس بلوس

 0:20:26       0:20:17    0:00:09 مراكش لوسب
 18:19:22 0:00:46   0:01:59 0:00:59 0:17:46 0:21:03 0:38:23 1:21:34 3:48:12 11:48:40 جمموع راديو بلوس

 0:14:41   0:01:29  0:10:46  0:00:40  0:01:46    كاب راديو  كاب راديو
 0:14:41   0:01:29  0:10:46  0:00:40  0:01:46   جمموع كاب راديو
موع اإلمجايل  23:34:38 0:00:46 0:02:58 0:03:26 0:10:21 0:23:33 0:23:34 0:39:09 0:44:23 3:55:19 5:21:02 11:50:07  ا
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  "ش.و.إ.ت.ال"املتدخلني الذين مت إشراكهم يف النقاش يف خدمات توزيع : 13امللحق رقم 

  طبيعة املشاركة  دخلصنف املت
إذاعة 
اكادير 
  اجلهوية

إذاعة 
احلسيمة 
  اجلهوية

إذاعة 
الداخلة 
  اجلهوية

إذاعة 
الدار 

البيضاء 
  اجلهوية

إذاعة 
العيون 
  اجلهوية

إذاعة 
تطوان 
  اجلهوية

إذاعة 
طنجة 
  اجلهوية

إذاعة فاس 
  اجلهوية

إذاعة 
مراكش 
  اجلهوية

إذاعة 
مكناس 
  اجلهوية

إذاعة 
وجدة 
  اجلهوية

موع   عيونقناة ال ا
 اإلمجايل

خرباء أو أساتذة 
 جامعيون

 124 3  39 6 24   7 33 2  10  مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات
 190 1 12 27 32  25 20 13 17 6 18 19 تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 

 20   18 1   1      مشاركة يف فقرة من جملة
مواطنون أو 

 مواطنات
 161 22  3 6 50    80     روبورطاج يف النشرات مشاركة عرب

 1         1    تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 
 80  1 6      68   5 مشاركة يف فقرة من جملة

 فاعلون مجعويون
 80 19  9 7 7  1 5 18 1  13  مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات
 79 8  18 1  2 2 14 12 9  13 تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 

 28   23      3   2 مشاركة يف فقرة من جملة
ممثلو اإلدارات 

 واملؤسسات الوطنية
 51 17  7  2   3 18   4  مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات
 10   1 2     2   5 تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 

 1            1 مشاركة يف فقرة من جملة
 ممثلو األحزاب

 19 9       7 2   1  مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات
 3   2         1 تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 

 1         1    مشاركة يف فقرة من جملة
فاعلون حكوميون 

 (وزراء)
 6 2   1    2  1    مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات

 3        2  1   تهاياش من بدايته إىل مشاركة يف النق
 1     1         مشاركة عرب روبورطاج يف النشرات فاعلون مهنيون

 1   1          تهايمشاركة يف النقاش من بدايته إىل 
موع  859 81 13 154 56 84 27 24 53 255 20 18 74  ا
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  من طرف خدمات اخلواصاملقّدَمة  مشاركة املتدخلني يف التغطياتيع توز : 14امللحق رقم 
  طبيعة املشاركة  صنف املتدخل

إذاعة إم 
إف إم 
  اطلس

إذاعة إم إف 
  إم سايس

إذاعة إم إف 
  إم سوس

إذاعة كازا 
  إف إم

 بلوسراديو 
  اكادير

 بلوسراديو 
  الدارالبيضاء

راديو 
 بلوس
  فاس

موع   ا

  مواطنون أو
 مواطنات

ة عرب روبورطاج يف مشارك
 68 16 27 5 20     النشرات

مشاركة يف النقاش من 
ايته  10    10    بدايته إىل 

 254  5  163 64 22  مشاركة يف فقرة من جملة

  ممثلو
 األحزاب

مشاركة عرب روبورطاج يف 
 68 24 17 2 25     النشرات

مشاركة يف النقاش من 
ايته  54  36 10 8    بدايته إىل 

 3  3      مشاركة يف فقرة من جملة
  خرباء

  أو أساتذة
 جامعيون

مشاركة عرب روبورطاج يف 
 32 2 21 2 7     النشرات

مشاركة يف النقاش من 
ايته  19  1  14  4  بدايته إىل 

 3    3    مشاركة يف فقرة من جملة
  فاعلون
 مجعويون

مشاركة عرب روبورطاج يف 
 23  11 3 8   1  النشرات

مشاركة يف النقاش من 
ايته  20  1  14  5  بدايته إىل 

 صحافيون
مشاركة عرب روبورطاج يف 

 4 1 3       النشرات
مشاركة يف النقاش من 

ايته  12  1  11    بدايته إىل 
ممثلو اإلدارات 

  واملؤسسات
 الوطنية

مشاركة عرب روبورطاج يف 
 6  4  2     النشرات

ن مشاركة يف النقاش م
ايته  1     1   بدايته إىل 

 فاعلون مهنيون
مشاركة عرب روبورطاج يف 

 2  2       النشرات
مشاركة يف النقاش من 

ايته  2     2   بدايته إىل 
فاعلون حكوميون 

 (وزراء)
مشاركة عرب روبورطاج يف 

 2  1 1      النشرات
موع  583 43 133 23 285 67 31 1  ا
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الية يف تغطيات توزيع : 15امللحق رقم    "ش.و.إ.ت.ال"األبعاد ا

 
 

الياألبعاد توزيع : 16امللحق رقم   "ش.و.إ.ت.لل "ة يف النشرات اإلخبارية للخدمات التابعةا
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اليبعاد األتوزيع : 17امللحق رقم    "ش.و.إ.ت.ال"ة يف الربامج احلوارية خلدمات ا

  
  

لبعدين احمللي واجلهويتوزيع : 18امللحق رقم    التغطية املتعلقة 
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  لو فهرس اجلدا
ت حسب : الربامج املتعلقة 1اجلدول رقم   13 ........................................................ املتعهدينالنتخا
ت يف خدمات الش.و.إ.ت.2اجلدول رقم   14 ................................ : توزيع الربامج اإلخبارية اليت غطت االنتخا
ت يف خدمات املتعهدين اخلواص: الربامج ا3اجلدول رقم   17 ......................... إلخبارية واحلوارية اليت تطرقت لالنتخا
تل مقارنة بني تغطية اإلذاعات العامة واإلذاعات اخلاصة: 4اجلدول رقم   18 .......................... دنيف أربعة م النتخا
 21 .......... النشرات اإلخبارية لدى اخلدمات اجلهوية لـ"ش.و.إ.ت." : احلجم الزمين وعدد التغطيات الواردة يف5اجلدول رقم 
 23 ............. رية اليت قدمتها اخلدمات اجلهوية "للش.و.إ.ت.": احلجم الزمين وعدد التغطيات يف الربامج احلوا6اجلدول رقم 
الي: األبعاد 7اجلدول رقم   31 ................................................................... ة حسب كل متعهدا
الي: األبعاد 8اجلدول رقم   32 .......................................... وع برامج اخلدمات التابعة للش.و.إ.ت.ة يف جمما
الي: األبعاد 9اجلدول رقم   33 ................................................. ة يف اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواصا
 38 ...................................................... ضامني وحجمها الزمين على املتعهدين: توزيع امل10اجلدول رقم 
ايل (التوزيع العام)11اجلدول رقم   39 ................................ : نسبة املضامني الواردة يف التغطيات حسب بعدها ا

الية يف الش.و.إ.ت. حسب احلجم الزمين12قم اجلدول ر   39 ..................... : الربط بني مضامني التغطيات واألبعاد ا
الية يف جمموع التغطيات13اجلدول رقم   40 ........ من لدن "الش.و.إ.ت."املقّدَمة  : الربط بني مضامني التغطيات واألبعاد ا
الية لدى املتعهدين اخلواص14اجلدول رقم   41 .................................. : الربط بني مضامني التغطيات واألبعاد ا
 42 ................................................................. : موضوعات القرب لدى املتعهدين15اجلدول رقم 
 46 ............................................................. : عدد املتدخلني حسب طبيعة املشاركة16اجلدول رقم 
 46 ........................................ : حضور املتدخلني حسب الفئات واملتعهدين يف جمموع الربامج17اجلدول رقم 
 48 ..................................... من لدن املتعهدين اخلواصاملقّدَمة  : صنف املتدخلني يف التغطيات18اجلدول رقم 
 51 ............................... سب كل خدمة: عدد املتدخلني من النساء والرجال حسب املتعهدين وح19اجلدول رقم 
 52 ............................ : التغطيات املتعلقة مبقاربة النوع لدى خمتلف املتعهدين (العدد واحلجم الزمين)20اجلدول رقم 
 54 ....................................... يت مت التطرق إليها يف التغطيات املتعلقة مبقاربة النوع: املضامني ال21اجلدول رقم 
ايل: التوزيع 22اجلدول رقم   54 ........................................................ للتغطيات املتعلقة مبقاربة النوع ا

الية للمضامني املتعلقة مبقاربة النوع23م اجلدول رق  56 ....................................................... : األبعاد ا
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ت   فهرس املبيا
 20 ................................................... : توزيع التغطيات اليت قدمتها كل خدمة حسب العدد1املبيان رقم 
 20 ............................................ : توزيع التغطيات اليت قدمتها كل خدمة حسب احلجم الزمين 2املبيان رقم 
 23 ........................................ من طرف املتعهدين اخلواصاملقّدَمة  : توزيع احلجم الزمين للتغطيات3املبيان رقم 
 25 ......................... : توزيع التغطية، حسب احلجم الزمين، يف النشرات لدى خدمات املتعهدين اخلواص4املبيان رقم 
ت،: توزيع الربامج احلوارية اليت غطت ا5املبيان رقم   26 ...........حسب احلجم الزمين، يف خدمات املتعهدين اخلواص النتخا
 27 ..................................................................... : تطور التغطية حسب كل متعهد6املبيان رقم 
 28 ......................................... إلعالمية يف النشرات اإلخبارية حسب كل متعهد: تطور التغطية ا7املبيان رقم 
 29 ............................................. : تطور التغطية املسجلة يف الربامج احلوارية حسب كل متعهد8املبيان رقم 
 37 ..................................................... نسبة املضامني الواردة يف التغطيات (التوزيع العام) :9املبيان رقم 
 44 .................................. من قبل املتعهدين حسب وجود املتدخلني من عدمهاملقّدَمة  : التغطيات10املبيان رقم 
 45 .............................................. : املداخالت املسجلة حسب الفاعلني يف جمموع اخلدمات11املبيان رقم 
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  فهرس املالحق
لس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار  1امللحق رقم   2015يوليوز  20) 1436ال شو  03(بتاريخ  26-15 رقم ا

ت العامة اجلماعية واجلهوية لسنة  دماتخلصدار توصية   61 .............. 2015االتصال السمعي البصري مبناسبة االنتخا
 66 ........................................................................ تقرير: االستمارة املعتمدة يف ال2امللحق رقم 
ت يف اخلدمات التابعة "للش.و.إ.ت."  : شبكة الربامج3امللحق رقم  النتخا الت احلوارية املتعلقة   73 ................... وا
ت 4امللحق رقم  النتخا  74 ......................... يف اخلدمات التابعة للش. و.إ.ت.: شبكة النشرات اإلخبارية املتعلقة 
ت حسب الربامج5امللحق رقم   75 ......... من طرف كل خدمةاملقّدَمة  : حلقات الربامج اليت مت فيها التطرق ملوضوع االنتخا
 79 ................................... من طرف كل خدمةاملقّدَمة  : جدول تفصيلي للتغطيات حسب الربامج6امللحق رقم 
ت يف اخلدمات التابعة للمتعهدين اخلواص7امللحق رقم   83 ................................ : النشرات اليت تطرقت لالنتخا
الية يف اخلدمات اخلاصة8امللحق رقم   84 .............................. : التغطية املخصصة يف النشرات اإلخبارية لألبعاد ا
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