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)...( ال تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي  "

 تمستوف ونزيه للمشاهد والمستمع. فهي ليس وسيلة أقرها المشرع ضمانا إلخبار

حقا للفاعلين السياسيين واالجتماعيين على متعهدي االتصال السمعي البصري 

فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور 

إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء المختلفة 

تسمح له بتشكيل آرائه  وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي

 " .وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية

 

(، 6664شتنبر  4) 64-64رقم  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار )

 (6الديباجة، فقرة 
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 بيان مداخالت الشخصيات العمومية 
الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج المدة الزمنية المخصصة لمداخالت بيان 

من الظهير  13–3وسائل االتصال السمعي البصري كما هو محدد وفقا لمقتضيات المادة 
 القاضي بإحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

 موميةالشخصيات الع
 كل شخصية سياسية أو نقابية أو مهنية تنتمي إلى الفئات الثالث التالية:

: الحكومة، األغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية واألحزاب غير الحصص الربع -
 الممثلة في البرلمان.

: أعضاء النقابات والمنظمات المهنية والغرف النقابيون والمهنيون المتدخلون -
 المهنية.

 مجلس ورئيس النواب مجلس رئيس الحكومة، رئيس المؤسساتيون: علونالفا -
 المستشارين.

 مداخالت الشخصيات العمومية:
كل مداخلة )مدة تناول الكلمة( في وسيلة اتصال سمعي بصري لشخصية عمومية )شخصية 

 سياسية، نقابية أو مهنية(.
 مدة تناول الكلمة

 .تي يتناول خاللها المتدخل الكلمةيقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنية ال
 مدة البث

لموضوع معين في وسيلة اتصال سمعي  المدة الزمنية المخصصةيقصد بمدة البث مجموع 
 .بصري مهما كانت نوعيتها وطرق بثها

 الربع الحصص
فئات المتدخلين األربعة المعنية بالتعددية السياسية هي: الحكومة، األغلبية البرلمانية، 

 البرلمانية واألحزاب غير الممثلة في البرلمان. المعارضة

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 المعجم

: 
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 وسائل االتصال السمعي البصري
اإلذاعات والقنوات التلفزية التي تمتلكها الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري 

 العمومي أو التي في ملك الشركات الخاصة.
 اإلذاعات والقنوات التلفزية العمومية 

ة لالتصال السمعي البصري التي تمتلك الدولة أغلبية إذاعات وقنوات الشركات الوطني
 رأسمالها أو كله.

 إذاعات خاصة ذات تغطية وطنية
اإلذاعات التي تمتلكها الشركات الخاصة لالتصال السمعي البصري وتغطي مجموع التراب 

 الوطني.
 إذاعات خاصة ذات تغطية متعددة الجهات

تصال السمعي البصري والتي تغطي حوضا اإلذاعات التي تمتلكها الشركات الخاصة لال
المطابقة للمناطق الجغرافية كما هي محددة في دفاتر  1واحدا أو أكثر من أحواض االستماع

 التحمالت.
 مجالت إخبارية

يقصد بالبرامج والمجالت اإلخبارية البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وبرامج النقاش 
 عمومية وتدبير الشأن العام. السياسي ومعالجة السياسات ال

 
 

                                                           
. األحواضداخل هذه   المرجعية البث مواقعيعطي الئحة أحواض االستماع  ويحدد   3الملحق رقم  
1  
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 33-77، والقانون هاالدستورية، والظهير المحدث ل يناط بالهيأة العليا لالتصال السمعي البصري؛ بحكم المقتضيات

وسائل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة، المتعلق باالتصال السمعي البصري، ودفاتر تحمالت 
بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات  36-46ل السمعي البصري رقم وقرار المجلس األعلى لالتصا

تتبع مدى احترام وسائل االتصال ، الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات
الحرص على و  والفترات االنتخابية السمعي البصري لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية

 احترام الحق في الخبر.
بشأن  ،2336شتنبر  27، الصادر بتاريخ 36-46ويعتبر قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفترات  قواعد ضمان التعبير
 النقابية هيئاتوالانة القانونية المنظمة للولوج المنصف لألحزاب السياسية االنتخابية، تطورا مهما في إرساء الترس

 المجال. لوسائل االتصال السمعي البصري بالنظر للفراغ القانوني في والمهنية
وتشكل تجربة التأطير لمجال التعددية السياسية في وسائل االتصال السمعي البصري أرضية مالئمة لالرتقاء 

ما  وهو .2311يوليوز  33يا لالنخراط في السياق السياسي واإلعالمي الجديد الناتج عن دستوربعمل الهيأة العل
مالئمة  بهدف بلورة نّص من شأنه وتنقيحه 36–46إعادة النظر في القرار  علىلالنكباب اليوم الهيأة  دفع

نجاح عام، السياق الو الدستورية الجديدة المقتضيات الجاري بها العمل مع المبادئ والقواعد   االنتقالمع مواكبة وا 
  .إلى مرحلة المساءلة على االلتزام بمراعاتها تبنيها من طرف المتعهدينريجي من مرحلة استيعاب القواعد و التد

تتبع واحتساب مداخالت الشخصيات العمومية بالهيأة العليا  تقوم، 2337وتجدر اإلشارة إلى أنه، منذ فاتح يناير
والفترات االنتخابية. ويصدر عن الهيأة العليا، بخصوص الفترات العادية، بيانات فصلية  خالل الفترات العادية

تقدم نتائج االحتساب في النشرات اإلخبارية، وكل أسدس البيانات المتعلقة بالمداخالت في البرامج الحوارية وباقي 
يانات الخاصة بنتائج احتساب المداخالت . كما تصدر الهيأة العليا، بعد كل فترة انتخابية، الباإلخبارية المجالت

المرتبطة بالحملة االنتخابية. وتبث الهيأة العليا في الشكايات المتعلقة بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي 
 الواردة عليها من طرف األحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

( بنظام متطور يمّكن من المراقبة الدقيقة لمدى احترام وسائل 2337العمل منذ نفس التاريخ )فاتح ينايرابتدأ و 
االتصال السمعي البصري لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي. كما قامت الهيأة العليا، بحكم المهام الموكولة 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 تقديم
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 ،ئل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصةإليها من أجل السهر على احترام التعددية السياسية في وسا
. كما 2337الذي مكن من تأطير االنتخابات التشريعية لسنة  37-14في فترة االنتخابات، بوضع القرار رقم 

 عبر إصدار توصية في الموضوع.  2332ساهمت الهيأة العليا في تأطير وتنشيط االنتخابات الجماعية لسنة 
فقد أصدرت الهيأة العليا  2311لنقاش العمومي حول االستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وحرصا منها على إثراء ا

التي ساهمت في تقديم مادة إخبارية متعددة تسمح للمواطن بتشكيل رأيه الخاص وممارسة  11-27التوصية رقم 
السياسية لوسائل لضمان الولوج المنصف لألحزاب  11-46حقه في التصويت بكل حرية. كما أصدرت القرار رقم 

 .2311نونبر  22 االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة خالل فترة انتخابات
وبخصوص الشكايات حول موضوع التعددية السياسية، فقد عالجت الهيأة العليا أكثر من مائة شكاية قدمت 

 21بتاريخ  ،32-23رار رقم وفي هذا الصدد، فقد شكل الق أغلبها من طرف أحزاب سياسية، وأصدرت قرارات فيها.
عن تيارات الفكر  بشأن شكاية أحد األحزاب السياسية منعطفا حاسما في ضمان تعددية التعبير ،2332شتنبر 

والرأي. حيث اعتبر المجلس أن عدم استجابة القناة العمومية المعنية لطلب الحزب المعني لتغطية مؤتمره الوطني 
على عاتقها باعتبارها متعهدا مكلفا بأداء خدمة عامة في إطار مهام المرفق العام إخالال منها بااللتزامات الملقاة 

مؤتمر وطني لحزب سياسي يشكل حدثا مهما في مسيرة هذا الحزب" و"اإلخبار  انعقاد"في المجال السمعي البصري وأن 
 بهذا المؤتمر وتغطية وقائعه يشكالن حقا من حقوق المواطن في اإلعالم واإلخبار".

، تراكمات هامة في مجال تقنين ومراقبة التعددية 2337البصري، منذ -قد حققت الهيأة العليا لالتصال السمعيو 
البصري، سواء في الفترة العادية أو في فترة االنتخابات، ويتجلى ذلك -السياسية في وسائل االتصال السمعي

تأطير التعددية السياسية في وسائل االتصال بشكل أساس في اآلليات القانونية والتنظيمية التي تم إحداثها ل
السمعي البصري. وهي تجربة تحظى باعتراف واهتمام دولي من لدن هيئات الضبط والتقنين في مجال 

 االتصال السمعي البصري وكذا بتزايد الطلب على هذه التجربة. 
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 المرجعية القانونية .1
ل االتصال السمعي البصري المدة الزمنية يقدم بيان مداخالت الشخصيات العمومية في وسائ

النقابية والمهنية في النشرات  هيئاتاألحزاب السياسية، والالتي استغرقتها مداخالت ممثلي 
 .2313من سنة  ثالثال فصلخالل ال اإلخبارية التي بثتها وسائل االتصال السمعي البصري

ضمن المهام المنوطة ذا البيان إصدار هسهر الهيأة على احترام التعددية في إطار ويندرج 
المنصوص عليها في الدستور والظهير الشريف رقم بالهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 

( القاضي بإحداث 2332أغسطس  31) 1423من جمادى اآلخرة  22الصادر في  212-32-31
 .الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه

 على أنه:  22تنّص المادة  ،دستوروبناء على ال
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع "

العليا لالتصال السمعي  هيأةالمغربي. وتسهر ال احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع
 االدستور." امن هذ 115فق أحكام الفصل البصري على احترام هذه التعددية، و 

تناط بالمجلس األعلى لالتصال  هيأةمن الظهير المحدث لل 13الفقرة  3وبناء على المادة 
 السمعي البصري مهمة: 

 السياسي، باإلعالم يتعلق ما وال سيما الفكر والرأي، تيارات عن التعبير بتعددية التقيد على "السهر
 يوجه الغاية، ولهذه السمعي البصري. لالتصال العام أو من القطاع صالخا القطاع قبل من سواء

لى الحكومة إلى التي يحددها، للفترات تبعا المجلس،  والمسؤولين عن البرلمان مجلسي رئاسة وا 
 التي الزمنية المدة بيان البرلمان، في الممثلة المهنية والغرف النقابية السياسية والمنظمات الحزاب

والتلفزة.  اإلذاعة أجهزة برامج في أو المهنية أو النقابية السياسية الشخصيات داخالتاستغرقتها م
 .فائدة" فيها يرى التي المالحظات إبداء جميع المناسبة، بهذه له، ويجوز

،  4و 3وفي مادتيه  33-77وبناء على ما جاء في ديباجة قانون االتصال السمعي البصري 
  على أن: 3تنص المادة 

كرامة اإلنسان وحرية الغير وملكيته  احترام هذه الحرية في حر. تمارس البصري السمعي ال"االتص
من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية  أشكاله والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع

…………………………………………………………………..............………………… 
  المرجعية الشبكة
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ه الحرية في الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذ والخالق والحفاظ على النظام العام
 تنمية المرفق العام واإلكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل االتصال وكذا ضرورة متطلبات إطار احترام

 صناعة وطنية لإلنتاج في المجال السمعي البصري." 

  على أن: 4وتنص المادة 

الطابع البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على  السمعي شركات االتصال "تقوم
 التعبير. وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج." لتيارات التعددي

في المادة باحترام هذه التعددية كما جاء تلتزم وسائل االتصال السمعي البصري العمومية و 
مالت شركة تحدفتر من  13الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والمادة من دفتر تحمالت  12

  ،انيةالقناة الث-صورياد
"وفق الضوابط التي يقرها المجلس العلى لالتصال السمعي البصري، بضمان احترام الخدمات التي 

التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن في النشرات  تبثها للتعبير
كومية ذات العالقة بالقضايا والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الح

  المطروحة."
وتنص المادة العاشرة من دفاتر تحمالت وسائل االتصال السمعي البصري الخاصة على 

  :أن
"التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية وضمانة لممارسة كاملة لحرية 

ج التي يتم بثها التعبير عن مختلف تيارات التواصل، ولهذه الغاية يسهر المتعهد على أن تحترم البرام
 العليا." هيأةالفكر والرأي، مع احترام القواعد المحددة من طرف ال

وبناء عليه يهيئ المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري البيانات المطلوبة حسب الوتيرة 
ذه . وحسب ه36-46المنصوص عليها في المادة التاسعة من قرار المجلس األعلى رقم 

 المادة: 
"يتم تقدير احترام متعهدي االتصال السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة 

 للنشرات اإلخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج الخرى".

حزاب البرلمانية واأل المعارضة األغلبية البرلمانية وأحزاب يرتكز ولوج ممثلي الحكومة وأحزاب
في البرلمان لوسائل االتصال السمعي البصري على مبدأ اإلنصاف. وهو المبدأ  الممثلة غير

 .36-46البصري رقم  لالتصال السمعي األعلى من قرار المجلس 7و  6الذي تؤّطره المادتان 
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وبخصوص الفئات الثالث األولى )الحكومة واألغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية( فإن 
 على أن:  ادة السادسة تنّص الم

 أعضاء لمداخالت اإلجمالية الزمنية تجاوز المدة عدم على البصري متعهدو االتصال السمعي "يحرص
 للمعارضة المنتمية لألحزاب الغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة وأحزاب الحكومة
 . "ومتشابهة متقاربة برمجة شروط مع احترام النواب مجلس في البرلمانية

  تنّص على أنه: 7المادة البرلمان، ف في الممثلة غير أما بالنسبة لألحزاب

 مدد زمنية من البرلمان في الممثلة غير الحزاب تمكين البصري السمعي االتصال على متعهدي يتعين"
 ةالمد من %10مجتمعة  الحزاب لهذه وتخصص العام، الشأن وقضايا الحداث من مواقفها إلبداء
 والمعارضة البرلمانية". الغلبية البرلمانية وأحزاب للحكومة المخصصة اإلجمالية الزمنية

 االتصال السمعي المهنية لوسائل والغرف والمنظمات المنصف للنقابات ولوجوبالنسبة لل
 على أنه: 3 من المادة 1إذ تنّص الفقرة  القرار، نفس من 5و 3 فتؤطره المادتان البصري

 والمهنية النقابية الحزاب والمنظمات منح المعنيين البصري السمعي االتصال متعهدي على يتعين"
 حسب الوطني، الطابع ذات االجتماعية الخرى المنظمات وكذا االقتصادي المجال في والتمثيلية
 م". اإلعال برامج في الكلمة وتناول البث من مددا منصفة أو المجتمعية، المؤسساتية وتمثيليتها أهميتها
  :أنه على تنّص  حيث المنظمات النقابية والمهنية، تمثيلية معايير 5 المادة وتوضح

 العام القطاعين في الجراء مندوبي انتخابات ولنتائج لهميتها اعتبارا النقابية المنظمات تمثيلية "تتحدد
 أو حسب تشارينمجلس المس داخل تمثيليتها على بناء المهنية المنظمات تمثيلية والخاص. وتتحدد

  ."الوطني الصعيد على أهميتها

 بالتتبع المعنية وسائل االتصال السمعي البصري .2
، على 2313من سنة  الفصل الثالثعملت الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري، خالل 

في النشرات اإلخبارية، تطبيقا  احتساب مدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية
. وتم هذا االحتساب 36-46 رقم البصري السمعي لالتصال األعلى المجلسلمقتضيات قرار 

 تلفزية وخمس عشرة إذاعة عمومية وخاصة. قنوات في ست
  :أصناف أربعة إلى بالتتبع، المعنية البصري، السمعي االتصال وسائل تنقسم

 القنوات التلفزية 
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 األولى القناة -
 الثانية القناة -
 في تي 1 قناة ميدي -
 مازيغيةالقناة األ -
 قناة المغربية -
 الجهوية العيون قناة -

 

 اإلذاعات العمومية 
 الوطنية اإلذاعة -
 األمازيغية اإلذاعة -
 الدولية الرباط إذاعة -

  
 ذات التغطية الوطنية اإلذاعات الخاصة 

 إذاعة أطالنتيك -
 أصوات إذاعة -
 إذاعة شذى إف.إم. -
 ميد راديو -

 

 ذات التغطية المتعددة الجهات اإلذاعات الخاصة 
 ذاعة كازا إف.إم. إ -
 إذاعة إم.إف.إم. أطلس -

 إذاعة إم.إف.إم. سايس 
 إذاعة إم.إف.إم. سوس  -
 راديو بلوس الدار البيضاء إذاعة -
 أكادير راديو بلوس إذاعة -
 مراكش راديو بلوس إذاعة -
 فاس راديو بلوس إذاعة -
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ذاعة مدينة ربع )إذاعة راديو دوزيم، إذاعة كاب راديو، إالخدمات اإلذاعية األيتم تتبع  ال
ذاعة لوكس( إف.إم  .المداخالت الشخصيات العمومية فيه للغياب شبه التامنظرا  وا 

طريقة احتساب مدة تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية في القنوات  .3
 التلفزية واإلذاعات العمومية والخاصة ذات التغطية الوطنية

تصال السمعي البصري يتم العمومية في وسائل اال الشخصيات مداخالت الحتساب مدد
 تصنيف المتدخلين ضمن األصناف الثالثة التالية:

 غير واألحزاب البرلمانية المعارضة األغلبية البرلمانية، الحكومة، الربع: الحصص -
 البرلمان.  في الممثلة

والمنظمات والغرف  أعضاء المنظمات النقابية والمهنيون: النقابيون المتدخلون -
 المهنية.

 مجلس ورئيس النواب مجلس رئيس الحكومة، رئيس المؤسساتيون: لفاعلونا -
 المستشارين.

 الحصص الربع . أ
وتحتسب  الوزراء والوزراء المنتدبين. مداخالتيشمل بيان مداخالت أعضاء الحكومة: 

مداخالت رئيس الحكومة بصفته فاعال مؤسساتيا، إال إذا كان تدخله باسم حزبه، فيدرج 
 ة الزمنية لهذا الحزب.حينها ضمن المد

أحزاب المعارضة  األغلبية البرلمانية، تحتسب مداخالت ممثلي األحزاب السياسية )أحزاب
البرلمان( كلما تمت باسم أحزابهم. أما إذا جمعت  في الممثلة غير البرلمانية، األحزاب

حزب سياسي من  عضو في -مثال  –أكثر من صفة، كأن يتدخل  بين عمومية شخصية
 الحكومة، ففي هذه الحالة تسجل مداخالته لبية البرلمانية وهو في نفس الوقت عضو فياألغ
 بصفته الحزبية.  فعندئذ تدرج مداخلته حزبه، باسم صراحة تدخل إذا إال خانة الحكومة، في

وفي حالة الجمع بين صفة عضو في حزب سياسي وصفة أستاذ جامعي أو مدير مركز من 
ت الشخصية العمومية المعنية ال تحتسب على حزبها إال إذا مراكز البحث فإن مداخال

 عبرت صراحة عن أفكار تدافع من خاللها عن مواقف الحزب الذي تنتمي إليه.
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كان مستوى  كيفما خانة األحزاب التي ينتمون إليها في المنتخبين فتحتسب أما مداخالت
المستشارين(، جهوية  و مجلسأ النواب مجلس في )برلمانيون وطنية االنتخابية، تمثيليتهم
عمالة( أو محلية  أو مجلس إقليمي مجلس في جهة(، إقليمية )أعضاء مجلس في )أعضاء
 أو حضرية(. قروية جماعة مجلس في )أعضاء

 والمهنيون النقابيون المتدخلون . ب
 المركزيات النقابية والنقابات الوطنية والمنظمات مداخالت مسؤولي وأعضاء احتساب يتم 

 .المهنية ة والغرفالمهني
  المؤسساتيون ج. الفاعلون

 النواب مجلس : رئيس الحكومة، رئيس مؤسساتيين، وهم سياسيين فاعلين األمر بثالثة يتعلق
 عندما المداخالت المؤسساتية خانة مداخالتهم في احتساب المستشارين. ويتم مجلس ورئيس
ا تدخل باسم حزبه، فحينئذ تحتسب أما إذ التي ينتمي إليها، المؤسسة باسم أي منهم يتحدث

 .بصفته الحزبية المداخالت

طريقة احتساب مدة تناول كلمة الشخصيات العمومية في اإلذاعات الخاصة ذات  .1
 التغطية المتعددة الجهات 

بعض اإلذاعات الخاصة على شبكات إذاعية ذات تغطية متعددة الجهات، كما هو تتوفر 
شبكة راديو بلوس. وتبث كل خدمة من خدمات الشبكتين إم. و بالنسبة لشبكة إم.إف. الشأن

برامج إخبارية ذات بعد وطني وأخرى ذات بعد جهوي/محلي. إزاء هذه الحالة، يتم التمييز 
بين المداخالت في كل خدمة على حدة حسب بعدها الوطني أو الجهوي/المحلي. فتقدم 

وية التي تبثها كل خدمة بشكل الجه النشرات اإلخباريةنتائج مدد المداخالت المسجلة في 
 منفصل عن النتائج المسجلة التي تبثها كل خدمات الشبكة بشكل مشترك.

في الحالة الثانية )البث المشترك على أمواج كل خدمات الشبكة في نفس الوقت(، تحتسب 
مداخالت ممثلي األحزاب السياسية وفقا لموقع الحزب الذي ينتمون إليه في الخريطة 

ة. وحتى ال يتم احتساب نفس المداخلة بعدد خدمات الشبكة تحتسب عند بثها على البرلماني
إم. وراديو بلوس األّم فقط )إذاعة كازا إف.إم. بالنسبة لشبكة إذاعات إم.إف.-ذاعةأثير اإل

 بالنسبة لشبكة إذاعات راديو بلوس(. الدار البيضاء
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ألحزاب ال يتوافق بالضرورة موقعها أما عند احتساب مداخالت المنتخبين المحليين المنتمين 
في الخريطة السياسية للمجلس الجماعي المعني مع موقعها البرلماني )مثال، حزب من 
أحزاب المعارضة البرلمانية ينتمي إلى األغلبية البرلمانية المحلية(، فإنه ال يتم تصنيف 

لعام المحلي في مداخالت المنتخبين وممثلي األحزاب السياسية حول قضايا تهم الشأن ا
النشرات اإلخبارية الجهوية، بل يتم ترتيب هذه األحزاب حسب المدد الزمنية التي استفادوا 

 منها. 
إن اعتماد هذه المنهجية في االحتساب يتوخى األخذ بعين االعتبار خصوصيات وسائل 

اث االتصال السمعي البصري التي ال تغطي مجموع التراب الوطني، وتتناول أساسا األحد
السياسية الجهوية والمحلية، وذلك لتجاوز الصعوبات الناجمة عن التركيبة المعقدة للخريطة 
السياسية وطنيا ومحليا. ومن شأن هذه المقاربة تجنب اإلخالل بمبدأ اإلنصاف في ولوج 

 األحزاب السياسية لوسائل االتصال السمعي البصري.
ية المتعددة الجهات، ويهم األمر إذاعة كاب وفيما يتعلق بباقي اإلذاعات الخاصة ذات التغط

راديو فقط، يتم احتساب المداخالت حسب صفة المتدخل. 
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مجلس النواب، كما تم تحيينها بتاريخ الئحة تضم عدد نواب كل حزب ممثل في نقدم أسفله 
قرارين للمجلس بعين االعتبار  مع األخذ، 1على البوابة اإللكترونية للمجلس 2313مارس  12
 .23132فبراير  22االنتخابات الجزئية ليوم  نتائج انتخاب مقعدين خالللدستوري ألغى فيهما ا

 تطور عدد المقاعد إلى
 2113 شتنبر 31حدود 

 نتائج عدد المقاعد حسب
 الحزاب السياسية 2111نونبر  25اقتراع 

 أحزاب الغلبية البرلمانية
 حزب العدالة والتنمية 107 106
 الستقاللحزب ا 60 11
 حزب الحركة الشعبية 32 32
 حزب التقدم واالشتراكية 18 11
 حزب العهد الديمقراطي 2 2
 الحركة الديمقراطية االجتماعية 2 1
 حزب اإلنصاف والتجديد 2 2
 حزب الوحدة والديمقراطية 1 1
 جبهة القوى الديمقراطية 1 1

 المجموع 225 223
 البرلمانية أحزاب المعارضة

 التجمع الوطني لألحرار 52 51
 حزب الصالة والمعاصرة 47 11
 اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 31 342
 حزب اإلتحاد الدستوري 23 23
 حزب البيئة والتنمية المستدامة 2 2
1 4

 العماليحزب ال 4
 حزب اليسار الخضر المغربي 1 1
 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 1 1
 لعملحزب ا 1 0

 المجموع 111 111
 مجلس النواب لعضاءالعدد اإلجمالي  395 393   

 

                                                           
listdeputes.php?filename=201202021043320http://www.parlement.ma/_ 

1
 

2  http://www.conseil-constitutionnel.ma/ أنظر القرار ين ر قم 33/030 و33/066 على صفحة المجلس الدستوري 
      3

مجلس التحق النواب األربعة للحزب العمالي بفريق حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بعد اندماج الحزبين كما ألغى ال

 الدستوري مقعدا لهذا الحزب. 
  4   التحق النواب األربعة للحزب العمالي بفريق حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بعد اندماج الحزبين.

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 (3102 شتنبر -يوليوزمجلس النواب )تركيبة 

 

: 
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خالل الفترة المحتسبة في هذا البيان )من  ،عالجت الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
نشرة  7168( المتعلق بمداخالت الشخصيات العمومية، 2313 شتنبر 33إلى  يوليوزفاتح 

 المدة تمات اإلذاعية والتلفزية )العمومية والخاصة(. وتجاوز بثت في مجموع الخدإخبارية 
 تتوزع كالتالي: (63:52:07) ساعة وستين ثالثةلهذه المداخالت أكثر من  ةاإلجمالي ةالزمني

 لمداخالت الشخصيات العمومية ةمالياإلج ةالزمني المدة
 السمعية البصرية )عمومية أو خاصة( الخدمات طبيعةحسب 
 أصناف الخدمات

 الفئات
 مجموع الخدمات الخدمات الخاصة الخدمات العمومية

 النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية
 %48,51 30:59:06 %53,06 19:39:52 %42,22 11:19:14 الحكومة

 %12,23 7:48:42 %12,28 4:33:04 %12,16 3:15:38 الغلبية البرلمانية 

 %12,95 8:16:05 %12,66 4:41:30 %13,34 3:34:35 انيةالمعارضة البرلم

 %1,63 1:02:34 %1,77 0:39:16 %1,45 0:23:18 الحزاب غير الممثلة في البرلمان

 %2,56 1:38:09 %3,10 1:08:51 %1,82 0:29:18 رئيس الحكومة

 %1,41 0:53:56 %1,91 0:42:30 %0,71 0:11:26 رئيس مجلس النواب

 %0,95 0:36:33 %1,39 0:30:48 %0,36 0:05:45 تشارينرئيس مجلس المس

 %6,96 4:26:47 %3,40 1:15:36 %11,88 3:11:11 النقابات

 %11,07 7:04:13 %8,46 3:08:01 %14,68 3:56:12 المنظمات المهنية

 %1,72 1:06:02 %1,98 0:44:00 %1,37 0:22:02 الغرف المهنية

 26:48:39 المجموع 
(41,98%) 

37:03:28 
(58,02%) 

63:52:07 
(100%) 

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 تركيبي ملخص

: 
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 لمداخالت الشخصيات العمومية  ةاإلجمالي ةالزمني المدة
 إذاعات(/وسائل االتصال السمعية البصرية )قنوات تلفزيةنوعية حسب 

 أصناف الخدمات
 الفئات

 مجموع الخدمات الخدمات اإلذاعية القنوات التلفزية
 المدة الزمنية النسب ةالمدة الزمني النسب المدة الزمنية النسب

 %48,51 30:59:06 %48,16 20:08:24 %49,19 10:50:42 الحكومة

 %12,23 7:48:42 %11,47 4:47:49 %13,67 3:00:53 الغلبية البرلمانية

 %12,95 8:16:05 %12,27 5:07:57 %14,22 3:08:08 المعارضة البرلمانية

 %1,63 1:02:34 %1,37 0:34:28 %2,12 0:28:06 الحزاب غير الممثلة في البرلمان

 %2,56 1:38:09 %1,93 0:48:32 %3,75 0:49:37 رئيس الحكومة

 %1,41 0:53:56 %1,13 0:28:27 %1,93 0:25:29 رئيس مجلس النواب

 %0,95 0:36:33 %0,63 0:15:54 %1,56 0:20:39 رئيس مجلس المستشارين

 %6,96 4:26:47 %9,26 3:52:24 %2,60 0:34:23 النقابات

 %11,07 7:04:13 %12,42 5:11:39 %8,51 1:52:34 المنظمات المهنية

 %1,72 1:06:02 %1,35 0:33:48 %2,44 0:32:14 الغرف المهنية

 

 22:02:45 المجموع
(34,52%) 

41:49:22 
(65,48%) 

63:52:07 
(100%) 
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  ر،الخبا للمداخالت، في نشرات ةاإلجمالي المدة الزمنية
 صرياالتصال السمعي الب حسب وسائل

 الخدمة المدة الزمنية النسبة المئوية 
 القنوات التلفزية

 القناة الولى 36,64% 8:04:36
 القناة الثانية 27,11% 5:58:32
 في  تي 1ميدي  11,95% 2:38:02
 قناة المغربية  11,84% 2:36:36
 قناة العيون الجهوية 7,74% 1:42:21
 المازيغية القناة 4,74% 1:02:38

 المجموع 34,52% 22:02:45
 اإلذاعات العمومية

 اإلذاعة الوطنية 41,27% 6:11:46
 إذاعة الرباط الدولية 33,87% 5:05:05
 اإلذاعة المازيغية 24,85% 3:43:52

 المجموع 23,50% 15:00:43
 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 إذاعة أطالنتيك 51,85% 7:39:00
 إذاعة أصوات 25,48% 3:45:37
 إذاعة شذى إف.إم. 19,58% 2:53:23
 ميد راديو 3,09% 0:27:19

 المجموع 23,10% 14:45:19
 متعددة الجهاتالاإلذاعات الخاصة ذات التغطية 

 راديو بلوس الدار البيضاء 45,00% 5:25:32
 إم.إذاعة كازا إف. 30,22% 3:38:34
 اديرراديو بلوس أك 8,17% 0:59:05
 إم. أطلسإذاعة إم.إف. 4,97% 0:35:58
 إم. سايسإذاعة إم.إف. 4,19% 0:30:20
 راديو بلوس فاس 3,26% 0:23:35
 راديو بلوس مراكش  3,10% 0:22:24
 إم. سوسإذاعة إم.إف. 1,09% 0:07:52

 المجموع 18,88% 12:03:20
  

 المجموع 100% 63:52:07
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I.  الحصص الربعنتائج تتبع 
 . افمن حيث احترام مبدأ اإلنصالسمعي البصري  االتصالوسائل أن هناك تفاوتا بين تتبع الحصص األربع ئج نتا نتبي

 القنوات التلفزية .1
  الربع في النشرات اإلخبارية للقنوات التلفزية الحصص نتائج

 الفصول الخدمات
 مجموع  الحزاب غير الممثلة رضة البرلمانيةالمعا الحكومة + الغلبية البرلمانية الغلبية البرلمانية الحكومة

المدة  النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية
 المدة الزمنية النسب الزمنية

 القناة األولى

 6:21:33 %3,54 0:13:31 %13,76 0:52:30 %82,70 5:15:32 %16,94 1:04:39 %65,75 4:10:53 3102الفصل الثالث من سنة 

 9:36:25 %4,04 0:23:18 %14,26 1:22:13 %81,69 7:50:54 %18,79 1:48:20 %62,90 6:02:34 6633الفصل الثاني من سنة 

 8:37:40 %1,80 0:11:52 %11,52 0:59:38 %84,64 7:26:10 %14,16 1:00:34 %74,49 6:25:36 6633الفصل األول من سنة 

 

 نيةالقناة الثا

 4:37:16 %3,49 0:09:41 %15,98 0:44:18 %80,53 3:43:17 %13,16 0:36:29 %67,37 3:06:48 3102الفصل الثالث من سنة 

 7:17:39 %3,41 0:14:56 %15,93 1:09:44 %80,65 5:52:59 %18,44 1:20:41 %62,22 4:32:18 6633الفصل الثاني من سنة 

 5:18:35 %1,74 0:04:16 %12,07 0:38:28 %79,15 4:35:51 %9,40 0:30:12 %77,11 4:05:39 6633الفصل األول من سنة 

 

 في  تي 0ميدي 

 2:14:08 %1,01 0:01:21 %28,96 0:38:51 %70,03 1:33:56 %23,29 0:31:14 %46,74 1:02:42 3102الفصل الثالث من سنة 

 6:29:26 %2,46 0:09:34 %14,14 0:55:05 %83,40 5:24:47 %19,76 1:16:58 %63,64 4:07:49 6633الفصل الثاني من سنة 

 3:08:31 - - %6,99 0:13:11 %79,49 2:55:20 %12,62 0:11:50 %86,73 2:43:30 6633الفصل األول من سنة 

 

 قناة المغربية 

 1:54:46 - - %10,49 0:12:02 %89,51 1:42:44 %4,30 0:04:56 %85,22 1:37:48 3102الفصل الثالث من سنة 

 1:53:41 - - %3,89 0:04:25 %96,11 1:49:16 %3,15 0:03:35 %92,96 1:45:41 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:48:22 - - %3,08 0:05:11 %87,87 2:43:11 %9,50 0:09:41 %91,17 2:33:30 6633الفصل األول من سنة 

 

 قناة العيون الجهوية

 1:31:02 %3,31 0:03:01 %32,28 0:29:23 %64,41 0:58:38 %38,92 0:35:26 %25,49 0:23:12 3102الفصل الثالث من سنة 

 3:35:02 %1,25 0:02:41 %26,90 0:57:50 %71,86 2:34:31 %43,13 1:32:44 %28,73 1:01:47 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:42:42 %4,46 0:07:15 %24,86 0:40:27 %70,68 1:55:00 %41,94 1:08:14 %28,74 0:46:46 6633الفصل األول من سنة 

 

 القناة األمازيغية

 0:49:04 %1,09 0:00:32 %22,55 0:11:04 %76,36 0:37:28 %16,61 0:08:09 %59,75 0:29:19 3102الفصل الثالث من سنة 

 0:49:12 %0,68 0:00:20 %16,09 0:07:55 %83,23 0:40:57 %11,65 0:05:44 %71,58 0:35:13 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:04:23 - - %14,67 0:18:15 %78,37 1:46:08 %5,47 0:16:28 %72,09 1:29:40 6633الفصل األول من سنة 
  

 المجموع

 17:27:49 (%2,68) 0:28:06 (%17,95) 3:08:08 (%79,36) 13:51:35 (%17,26) 3:00:53 (%62,10) 10:50:42 3102الفصل الثالث من سنة 

 29:41:25 (%2,85) 0:50:49 (%15,56) 4:37:12 (%81,59) 24:13:24 (%20,66) 6:08:02 (%60,93) 18:05:22 6633من سنة الفصل الثاني 

 24:40:13 (%1,58) 0:23:23 (%11,83)2:55:10 (%86,59) 21:21:40 (%13,31) 3:16:59 (%73,28) 18:04:41 6633الفصل األول من سنة 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 نتائج التتبع

: 



21 
 

 59,21)مقابل  األربع مداخالت الحصص مجمل من % 79,36غلبية البرلمانية، في القنوات التلفزية، نسبةوأحزاب األ الحكومة حصة بلغت
 .(األول من نفس السنةخالل الفصل  59,26 و  2313من سنة  الثانيخالل الفصل 

غير الممثلة في  لألحزابساعة  نصف وأقل منألحزاب المعارضة البرلمانية  03:08:08مقابل  13:51:35ومثلت هذه الحصة مدة زمنية قدرها 
  .(33:13:31) ولىقناة األالعلى  %3,24 وعلى قناة المغربية  %3تراوحت بين  البرلمان. ويالحظ أن مداخالت هذا الصنف من األحزاب

اة العيون الجهوية ويالحظ كذلك أن مداخالت الحكومة كانت مرتفعة في هذا الصنف من وسائل االتصال السمعي البصري، باستثناء في قن 
 .2313من سنة  الثاني، وهي نفس المالحظة التي تم تسجيلها خالل الفصل في تي 1ميدي في قناة  (%74,42) و (22,42%)

ألحزاب المعارضة  03:08:08ألحزاب األغلبية البرلمانية، و 03:00:53مقابل  10:50:42لمداخالت الحكومة  ةاإلجمالي ةالزمني المدة توبلغ 
 لألحزاب غير الممثلة في البرلمان.  0:28:06انية والبرلم

لمداخالت الحصص األربع، في هذا الصنف من وسائل االتصال السمعي البصري، من  المدة الزمنية المخصصة توعموما، انخفض
صل من السنة تزامن مع لكون هذا الف نظرا من هذه السنة الثالثخالل الفصل  17:27:49إلى  2313خالل الفصل الثاني من سنة  29:41:25

 .فصل الصيف وشهر رمضان المبارك اللذان يتميزان بانخفاض ملحوظ في األنشطة السياسية
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 اإلذاعات العمومية .2
 في النشرات اإلخبارية لإلذاعات العمومية الربع الحصص نتائج

 الفصول الخدمات
 مجموع  الحزاب غير الممثلة ضة البرلمانيةالمعار  الحكومة + الغلبية البرلمانية الغلبية البرلمانية الحكومة

 المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

 اإلذاعة الوطنية

 5:03:01 %1,13 0:03:26 %7,05 0:21:21 %91,82 4:38:14 %9,66 0:29:16 %82,16 4:08:58 3102الفصل الثالث من سنة 

 8:20:55 %2,47 0:12:21 %10,59 0:53:02 %86,95 7:15:32 %11,85 0:59:22 %75,10 6:16:10 6633الفصل الثاني من سنة 

 7:31:03 %1,32 0:05:58 %6,29 0:28:21 %92,39 6:56:44 %7,66 0:34:33 %84,73 6:22:11 6633الفصل األول من سنة 
  

 الدوليةإذاعة الرباط 

 4:13:41 %0,72 0:01:45 %7,67 0:18:37 %91,61 3:42:18 %4,47 0:10:51 %87,14 3:31:27 3102الفصل الثالث من سنة 

 6:05:30 %0,78 0:02:50 %8,77 0:32:04 %90,45 5:30:36 %8,06 0:29:27 %82,39 5:01:09 6633الفصل الثاني من سنة 

 4:56:26 %1,83 0:05:26 %3,83 0:11:21 %94,34 4:39:39 %4,34 0:12:52 %90 4:26:47 6633الفصل األول من سنة 
  

 اإلذاعة األمازيغية

 2:01:03 %3,32 0:05:59 %29,63 0:53:24 %67,05 2:00:49 %28,89 0:52:04 %38,15 1:08:45 3102الفصل الثالث من سنة 

 4:22:05 %3,29 0:08:38 %28,95 1:15:52 %67,76 2:57:35 %45,32 1:58:47 %22,44 0:58:48 6633الفصل الثاني من سنة 

 3:33:43 %1,36 0:02:54 %38,48 1:22:14 %60,17 2:08:35 %32,41 1:09:16 %27,75 0:59:19 6633الفصل األول من سنة 
  

 المجموع 

 12:05:53 (%1,54) 0:11:10 (%12,86) 1:33:22 (%85,60) 10:21:21 (%12,70) 1:32:11 (%72,90) 8:49:10 3102الفصل الثالث من سنة 

 18:48:30 (%2,11) 0:23:49 (%14,26) 2:40:58 (%83,63) 15:43:43 (%18,40) 3:27:36 (%65,23) 12:16:07 6633الفصل الثاني من سنة 

 16:01:12 (%1,49) 0:14:18 (%12,69) 2:01:56 (%85,83) 13:44:58 (%12,14) 1:56:41 (%73,69) 11:48:17 6633الفصل األول من سنة 
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خالل  23,63)مقابل  األربع الحصص مداخالت مجمل من% 22,63نسبة  ، في اإلذاعات العمومية،وأحزاب األغلبية البرلمانية الحكومة حصة بلغت
 .(سنةنفس المن  ولخالل الفصل األ 22,23 و 2313من سنة  الفصل الثاني

غير الممثلة في  دقيقة لألحزاب اثنتي عشرمن ألحزاب المعارضة البرلمانية وأقل  01:33:22، مقابل 10:21:21ومثلت هذه الحصة مدة زمنية قدرها 
 اإلذاعة األمازيغية. على %33,32وفي إذاعة الرباط الدولية  %33,72تراوحت بين  ويالحظ أن مداخالت هذا الصنف من األحزابالبرلمان. 

ألحزاب  01:33:22األغلبية البرلمانية، وألحزاب   01:32:11، مقابل 08:49:10ومة في اإلذاعات الثالثالحكالمدة الزمنية المخصصة لمداخالت  تبلغو 
 لألحزاب غير الممثلة في البرلمان. 00:11:10المعارضة البرلمانية و

مقابل % 67,32ألغلبية البرلمانية نسبة وتجدر اإلشارة إلى أن اإلذاعة األمازيغية قد اقتربت من تحقيق مبدأ اإلنصاف، حيث بلغت مداخالت الحكومة وا
 .2313من سنة  الثانيين األول و خالل الفصلوهي نفس المالحظة التي تم تسجيلها (، لألحزاب غير الممثلة في البرلمان% 3,32للمعارضة و% 22,63

خالل   18:48:30السمعي البصري، من  لمداخالت الحصص األربع، في هذا الصنف من وسائل االتصال المدة الزمنية المخصصة توعموما، انخفض
لكون هذا الفصل تزامن مع فصل الصيف وشهر رمضان المبارك  نظرا من هذه السنة الثالثخالل الفصل  12:05:53إلى  2313الفصل الثاني من سنة 

 .اللذان يتميزان بانخفاض ملحوظ في األنشطة السياسية
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 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية .3
 الربع في النشرات اإلخبارية لإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية  الحصص نتائج

 الفصول الخدمات
 مجموع  الحزاب غير الممثلة المعارضة البرلمانية الحكومة + الغلبية البرلمانية الغلبية البرلمانية الحكومة

 المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب مدة الزمنيةال النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية

 إذاعة أطالنتيك

 4:31:19 %0,75 0:02:02 %27,18 1:13:45 %72,07 3:15:32 %31,00 1:24:07 %41,07 1:51:25 3102الفصل الثالث من سنة 

 7:58:13 %0,51 0:02:27 %25,53 2:02:05 %73,96 5:53:41 %27,86 2:13:14 %46,10 3:40:27 6633الفصل الثاني من سنة 

 9:08:02 %0,67 0:03:39 %28,20 2:34:34 %71,13 6:29:49 %27,45 2:30:25 %43,68 3:59:24 6633الفصل األول من سنة 
  

 إذاعة شذى إف.إم.

 2:25:12 %1,41 0:02:03 %8,83 0:12:49 %89,76 2:10:20 %10,64 0:15:27 %79,12 1:54:53 3102الفصل الثالث من سنة 

 1:46:31 %3,05 0:03:15 %17,21 0:18:20 %79,74 1:24:56 %37,57 0:40:01 %42,17 0:44:55 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:08:23 - - %7,57 0:09:43 %92,43 1:58:40 %15,12 0:19:25 %77,31 1:39:15 6633الفصل األول من سنة 
  

 إذاعة أصوات

 2:14:13 - - %25,00 0:33:33 %75,00 1:40:40 %34,20 0:45:54 %40,80 0:54:46 3102الفصل الثالث من سنة 

 3:03:35 %0,51 0:00:56 %12,33 0:22:38 %87,16 2:40:01 %17,08 0:31:21 %70,09 2:08:40 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:40:31 %1,18 0:01:54 %30,80 0:49:26 %68,02 1:49:11 %35,18 0:56:28 %32,84 0:52:43 6633الفصل األول من سنة 
  

 ميد راديو

 0:18:57 - - %13,37 0:02:32 %86,63 0:16:25 %4,84 0:00:55 %81,79 0:15:30 3102الفصل الثالث من سنة 

 0:14:40 - - %33,98 0:04:59 %66,02 0:09:41 %15,91 0:02:20 %50,11 0:07:21 6633الفصل الثاني من سنة 

 0:15:36 - - %18,80 0:02:56 %81,20 0:12:40 %35,26 0:05:30 %45,94 0:07:10 6633سنة  الفصل األول من
  

 المجموع

 9:29:41 (%0,72) 0:04:05 (%21,53) 2:02:39 (%77,75) 7:22:57 (%25,70) 2:26:23 (%52,06) 4:56:34 3102الفصل الثالث من سنة 

 13:02:59 (%0,85) 0:06:38 (%21,46) 2:48:02 (%77,69) 10:08:19 (%26,43) 3:26:56 (%51,26) 6:41:23 6633الفصل الثاني من سنة 

 14:12:32 (%0,65) 0:05:33 (%25,41) 3:36:39 (%73,94) 10:30:20 (%27,19) 3:51:48 (%46,75) 6:38:32 6633الفصل األول من سنة 
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 األربع، في اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية مداخالت الحصص مجمل نم% 77,72وأحزاب األغلبية البرلمانية نسبة  الحكومة حصة بلغت
 .(سنةنفس المن  ولخالل الفصل األ 73,24و  2313 من سنة خالل الفصل الثاني 77,62)مقابل 

ير الممثلة في البرلمان. ويالحظ لألحزاب غ قائقد خمس منللمعارضة البرلمانية وأقل  02:02:39مقابل  07:22:57ومثلت هذه الحصة مدة زمنية قدرها 
 شذى إف.إم.على إذاعة  %31,41وفي كل من ميد راديو وأصوات( ) %3تراوحت بين  أن مداخالت هذا الصنف من األحزاب

ة ألحزاب األغلبي 02:26:23 ، مقابل 04:56:34وبلغت مداخالت الحكومة، في هذا الصنف من وسائل االتصال السمعي البصري، حيزا زمنيا بلغ
 لألحزاب غير الممثلة في البرلمان. 00:04:05ألحزاب المعارضة البرلمانية و 02:02:39البرلمانية، و

 36-46تحقيق مبدأ اإلنصاف كما تحدده المادة السادسة من القرار  األقرب إلى تيناإلذاع وأصوات هما أطالنتيك إذاعتيوينبغي التأكيد على أن 

(72,37 27,12 للحكومة واألغلبية مقابل 72طالنتيك و أل للمعارضة البرلمانية 22 للحكومة واألغلبية مقابل ألصوات للمعارضة البرلمانية) ولكن ،
 .(%3,72) البرلمانذلك تم على حساب األحزاب غير الممثلة في 

خالل  13:02:59من  ،عي البصريفي هذا الصنف من وسائل االتصال السم ،لمداخالت الحصص األربع المدة الزمنية المخصصة تانخفضوعموما، 
لكون هذا الفصل تزامن مع فصل الصيف وشهر رمضان المبارك  نظرا من هذه السنة الثالثخالل الفصل  09:29:41إلى  2313من سنة  الفصل الثاني

 .اللذان يتميزان بانخفاض ملحوظ في األنشطة السياسية
 



26 
 

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات .1
إم. ومجموعة راديو بلوس(، التمييز بين النتائج المتعلقة ة الجهات )مجموعة إذاعات إم.إف.، بخصوص اإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعدديتعين

بثها كل تي تبنشرات األخبار الوطنية التي تبث، في نفس الوقت، في مجموع اإلذاعات المكونة لكل من هاتين الشبكتين، وبين نشرات األخبار الجهوية ال
 إذاعة على حدة. 

 لإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات)الوطنية( الربع في النشرات اإلخبارية  الحصص نتائج

 الفصول الخدمات
 مجموع  الحزاب غير الممثلة المعارضة البرلمانية الحكومة + الغلبية البرلمانية الغلبية البرلمانية الحكومة

 المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية النسب المدة الزمنية لنسبا المدة الزمنية

 راديو بلوس الدار البيضاء

 4:07:03 %3,13 0:07:44 %14,11 0:34:51 %82,76 3:24:28 %3,86 0:09:32 %78,90 3:14:56 3102الفصل الثالث من سنة 

 5:47:36 %0,62 0:02:10 %8,32 0:28:55 %91,06 5:16:31 %15,49 0:53:50 %75,57 4:22:41 6633الفصل الثاني من سنة 

 3:32:10 %1,65 0:03:30 %9,65 0:20:28 %88,70 3:08:12 %6,39 0:13:33 %82,32 2:54:39 6633الفصل األول من سنة 
  

 إذاعة كازا إف.إم.

 2:42:05 %4,11 0:06:40 %15,73 0:25:30 %80,15 2:09:55 %10,47 0:16:58 %69,69 1:52:57 3102الفصل الثالث من سنة 

 2:47:43 %2,14 0:03:35 %31,15 0:52:15 %66,71 1:51:53 %23,58 0:39:33 %43,13 1:12:20 6633الفصل الثاني من سنة 

 2:59:22 %0,18 0:00:19 %44,00 1:18:55 %55,83 1:40:08 %23,29 0:41:47 %32,53 0:58:21 6633الفصل األول من سنة 
  

 المجموع 

 6:49:08 (%3,52) 0:14:24 (%14,75) 1:00:21 (%81,73) 5:34:23 (%6,48) 0:26:30 (%75,25) 5:07:53 3102الفصل الثالث من سنة 

 8:35:19 (%1,12) 0:05:45 (%15,75) 1:21:10 (%83,13) 7:08:24 (%18,12) 1:33:23 (%65,01) 5:35:01 6633الفصل الثاني من سنة 

 6:31:32 (%0,97) 0:03:49 (%25,38) 1:39:23 (%73,64) 4:48:20 (%14,13) 0:55:20 (%59,51) 3:53:00 6633الفصل األول من سنة 
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من مجمل  %21,73نسبة  . وراديو بلوس الدار البيضاءإمإذاعة كازا إف.لكل من  بلغت مداخالت الحكومة واألغلبية البرلمانية، في النشرات الوطنية
 (.سنةنفس المن  ولخالل الفصل األ %73,67 و 2313من سنة  خالل الفصل الثاني %23,13)مقابل  مداخالت الحصص األربع

لألحزاب غير الممثلة في البرلمان.  خمسة عشر دقيقةللمعارضة البرلمانية وأقل من  01:00:21 مقابل 05:34:23ومثلت هذه الحصة مدة زمنية قدرها 
 .إمإذاعة كازا إف.على  %4,11وعلى راديو بلوس الدار البيضاء  %3,13 تراوحت بين حظ أن مداخالت هذا الصنف من األحزابويال

 00:14:24ألحزاب المعارضة البرلمانية و 01:00:21ألحزاب األغلبية البرلمانية، و 00:26:30 مقابل 05:07:53اإلذاعتين إلى  وارتفعت مداخالت الحكومة في

 ب غير الممثلة في البرلمان.لألحزا
خالل  08:35:19لمداخالت الحصص األربع، في هذا الصنف من وسائل االتصال السمعي البصري، من  المدة الزمنية المخصصة توعموما، انخفض

وشهر رمضان المبارك  لكون هذا الفصل تزامن مع فصل الصيف نظرا من هذه السنة الثالثخالل الفصل  06:49:08إلى  2313الفصل الثاني من سنة 
 .اللذان يتميزان بانخفاض ملحوظ في األنشطة السياسية
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 الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات  لإلذاعات الجهوية الخبار نشرات في السياسية والحزاب الحكومة ممثلي مداخالت
 الخدمة

 الحزاب

 المجموع كازا إف.إم. سو إم.إف.إم. س مراكشراديو بلوس  فاسراديو بلوس  البيضاءراديو بلوس  إم.إف.إم. سايس إم.إف.إم. أطلس راديو بلوس أكادير
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب
المدة 
 الزمنية

 النسب

 %55,84 1:14:47 - - %10,69 0:00:17 %87,01 0:07:42 %22,14 0:03:35 %26,04 0:03:27 %83,10 0:20:10 %82,80 0:24:57 %39,52 0:14:39 الحكومة

 %11,44 0:15:19 %42,39 0:00:39 - - - - %74,77 0:12:06 - - %5,29 0:01:17 %4,26 0:01:17 - - حزب االستقالل 

 %9,72 0:13:01 - - %32,70 0:00:52 - - - - - - %3,50 0:00:51 %2,77 0:00:50 %28,24 0:10:28  حرارأللو.  التجمع

 %5,90 0:07:54 - - - - %12,99 0:01:09 - - %27,04 0:03:35 - - %3,65 0:01:06 %5,58 0:02:04 الصالة والمعاصرة 

 %4,07 0:05:27 - - %56,60 0:01:30 - - %3,09 0:00:30 - - - - - - %9,31 0:03:27 اإلتحاد االشتراكي

 %3,89 0:05:13 - - - - - - - - %39,37 0:05:13 - - - - - - اإلتحاد الدستوري

 %3,83 0:05:08 - - - - - - - - - - - - - - %13,85 0:05:08 التجديد واإلنصاف

 %2,94 0:03:56 - - - - - - - - - - %8,10 0:01:58 %6,53 0:01:58 - - االشتراكي الموحد

 %0,97 0:01:18 - - - - - - - - - - - - - - %3,51 0:01:18 التقدم واالشتراكية 

 %0,75 0:01:00 - - - - - - - - %7,55 0:01:00 - - - - - - الحركة الشعبية

 %0,66 0:00:53 %57,61 0:00:53 - - - - - - - - - - - - - - الوحدة والديمقراطية

 المجموع
0:37:04 
27,68%) 

0:30:08 
)22,50%) 

0:24:16 
(18,12%) 

0:13:15 
)9,89%) 

0:16:11 
(12,08%) 

0:08:51 
)6,61%( 

0:02:39 
)1,98%( 

0:01:32 
)1,14%( 

2:13:56 

(100%) 
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II.  المنظمات النقابيةنتائج تتبع 
مداخالت المنظمات النقابية في وسائل االتصال السمعي  يةنقابمركزيات  ست تصدرت
على التوالي، بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد المغربي للشغل، يتعلق األمر، . و البصري

اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،  ،المنظمة الديمقراطية للشغل
 .اإلتحاد الوطني للشغل بالمغربو 

من أصل  (02:46:47) ين ونصفساعت كزيات أزيد منوقد بلغ مجموع مداخالت هذه المر 
، وهو ما (4:26:47) ساعات ونصف تقريبا التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية أربع

من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية )التي وصل  %62,22يمثل 
 هيأة نقابية(.  32عددها إلى 

المرتبة الرابعة بحيز زمني بلغ ل الطرقي نية لسائقي ومهنيي النقاتحاد الجامعات الوط واحتل
، بينما احتلت النقابة المغربية لمهن الموسيقى ثالث مركزيات نقابية كمتجاوزة بذل، 00:13:52
  .تاننقابي ان تمركزي متجاوزة بذلك، 00:11:50بحيز زمني بلغ  ةدساسالمرتبة ال

 مداخالت ممثلي المنظمات النقابية في النشرات اإلخبارية 
 ئويةالنسب الم المدة الزمنية مؤسسةال

 %20,16 0:53:47  الفدرالية الديمقراطية للشغل 

 %15,72 0:41:57  اإلتحاد المغربي للشغل 

 %14,20 0:37:53  المنظمة الديمقراطية للشغل 

 %5,20 0:13:52   وطنية لسائقي ومهنيي النقل الطرقياتحاد الجامعات ال

 %4,67 0:12:28  للشغل الكنفدرالية الديمقراطية 

 %4,44 0:11:50  النقابة المغربية لمهن الموسيقى 

 %4,19 0:11:11  اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب 

 %3,57 0:09:31  اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب 

 %3,05 0:08:08  النقابة الوطنية للفالحين الصغار بالمغرب 

 %2,66 0:07:05  النقابة الوطنية للصحافة المغربية 

 %2,08 0:05:33  النقابة الوطنية للتجار والحرفيين 

 %2,06 0:05:29  النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام 

 %2,02 0:05:24  النقابة الشعبية للمأجورين 

 %2,02 0:05:23  النقابة الوطنية للتعليم العالي 

 %1,95 0:05:12  الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل 
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 ئويةالنسب الم المدة الزمنية مؤسسةال
 %1,32 0:03:31  النقابة الوطنية للطب العام 

 %1,19 0:03:10  النقابة الوطنية لتجار ومهنيي نقل اللحوم 

 %1,13 0:03:01  النقابة الوطنية للصيادلة 

 %1,09 0:02:54  النقابة الوطنية لبحارة وضباط الصيد في أعالي البحار 

 %0,97 0:02:36  النقابة المغربية لمهنيي النقل 

 %0,93 0:02:29  الفدرالية الوطنية نقابات أطباء األسنان 

 %0,92 0:02:28  االئتالف المغربي للثقافة والفنون 

 %0,80 0:02:08  نفدرالية الوطنية للشغل الك

 %0,72 0:01:55  الديمقراطي المغربي للشغل  االتحاد

 %0,68 0:01:49  النقابة الوطنية ألطباء الصحة العمومية 

 %0,44 0:01:11  النقابة الوطنية للمهن الموسيقية 

 %0,41 0:01:05  ة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار الجامع

 %0,37 0:01:00  النقابة المغربية للفنون التشكيلية 

 %0,31 0:00:50  العام للنقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب  االتحاد

 %0,29 0:00:47  قل الوطني للمسافرين الجامعة الوطنية للن

 %0,26 0:00:42  النقابة الوطنية لمهنيي النقل 

 %0,17 0:00:28  االتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة 

 %100 4:26:47  المجموع
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III.  المنظمات المهنيةنتائج تتبع 
لمنظمات استفاد االتحاد العام لمقاوالت المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي ا

 وهو، (02:36:00)ونصف المهنية. إذ تناول ممثلو االتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت ساعتين 
 .(07:04:13) من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات المهنية %36,77ما يمثل 

 في النشرات اإلخبارية  المنظمات المهنيةمداخالت ممثلي 

 المؤسسة يةالمدة الزمن ئوية النسب الم
 العام لمقاوالت المغرب االتحاد 2:36:00 36,77%
 (12المنظمات المهنية الخرى ) 4:28:13 63,23%

 

 المجموع 7:04:13 100%
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IV.  الغرف المهنيةنتائج تتبع 
من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي الغرف  رزازاتالصناعة التقليدية بو استفادت غرفة 

 ةقيدق ثالثة عشرممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة تجاوزت الالمهنية األخرى. إذ تناول 
من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها الغرف  %04,23وهو ما يمثل (، 00:13:14)

 (. 01:06:02)المهنية 
 في النشرات اإلخبارية  الغرف المهنيةمداخالت ممثلي 

 المؤسسة  المدة الزمنية  المئويةالنسب 
 غرفة الصناعة التقليدية بوارزازات 0:13:14 20,04%

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة 0:04:57 17,50%

 غرفة الصناعة التقليدية بالناظور 0:03:49 15,78%

 (33غرف المهنية الخرى )ال 0:44:02 66,68%
 المجموع 1:06:02 100%
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V.  نتائج تتبع مداخالت الشخصيات النسائية العمومية 
:  2313من سنة  الفصل الثالثداخالت الشخصيات العمومية النسائية خالل م بلغت

 يمثل ، وهو مافي وسائل االتصال السمعي البصري الواردة نتائجها في هذا البيان  03:37:21
عرف ارتفاعا طفيفا وهو رقم . العموميةالشخصيات  مجموع مداخالت من %2,67 فقط

في الفصل  %2في الفصل األول و  %4,66) 2313ل من سنة ومطردا منذ الفصل األو 
إذاعة إم.إف.إم. سوس وراديو بلوس  كل مننسائية في  ةولم تسجل أي مداخل. الثاني(

مراكش، بلوس  أكادير. وتراوح حجم هذه المداخالت بين أقل من دقيقتين )في كل من راديو
ذاعة إم.إف.إم. أطلس( و و  ، إذاعة إم.إف.إم. سايسميد راديو إذاعة دقيقة في  43 أكثر منا 
مجموع  من %12,63ذاعة لوحدها نسبة الت المسجلة في هذه اإلخوتمثل المدا. أطالنتيك

 المداخالت النسائية.
في القنوات التلفزية واإلذاعات العمومية الشخصيات العمومية النسائية بلغ مجموع مداخالت و 

  .اصةفي اإلذاعات الخ 31:22:32، مقابل 32:32:12 الفصلهذا خالل 
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 في النشرات اإلخبارية مداخالت الشخصيات العمومية النسائية

 

 

 النسبة المئوية المدة الزمنية الخدمة
 القنوات التلفزية

 %14,90 0:32:23 القناة الثانية

 %10,20 0:22:10 القناة الولى

 %2,41 0:05:14 في تي 1ميدي

 %2,03 0:04:25 قناة المغربية

 %1,18 0:02:34 قناة العيون الجهوية

 %1,18 0:02:34 القناة المازيغية

 اإلذاعات العمومية
 %10,10 0:21:57 إذاعة الرباط الدولية

 %8,97 0:19:30 اإلذاعة الوطنية 
 %8,47 0:18:25 اإلذاعة المازيغية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية
 %18,63 0:40:30 إذاعة أطالنتيك
 %4,97 0:10:48 إذاعة أصوات

 %1,70 0:03:42 إذاعة شذى إف.إم.
 %0,54 0:01:10 ميد راديو

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات
 %6,76 0:14:41 راديو بلوس الدار البيضاء

 %4,51 0:09:48 إذاعة كازا إف.إم.
 %1,11 0:02:25 راديو بلوس فاس

 %0,90 0:01:58 إذاعة إم.إف.إم. أطلس
 %0,90 0:01:58 م.إف.إم. سايسإذاعة إ

 %0,53 0:01:09 راديو بلوس مراكش
 - - إذاعة إم.إف.إم. سوس

 - - راديو بلوس أكادير
  

 %5,67 3:37:21 المجموع
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 فهرس الجداول والبيانات الخاصة بالنشرات اإلخبارية

 اسم الجدول الصفحة

 ومية لمداخالت الشخصيات العم المدة الزمنية المخصصة 31

 لمداخالت الحصص الربع  المدة الزمنية المخصصة 31

  البرلمانية الغلبية أحزاب لمداخالت المخصصة الزمنية المدة 31

  البرلمانية المعارضة أحزاب لمداخالت المخصصة الزمنية المدة 31

  البرلمان في الممثلة غير الحزاب لمداخالت المخصصة الزمنية المدة 11

 اإلخبارية النشرات داخل مداخالتاحتلت الصدارة في ال التي الجهات حسب يعالتوز  11

 اللغات حسب المداخالت توزيع 12

 

 ………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 جداول وبيانات        

: 
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 لمداخالت الشخصيات العمومية في نشرات الخبار  الزمنية المخصصة دالمد
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الربع الحصص لمداخالت المخصصة الزمنية دالمد  
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 اإلخبارية النشرات في البرلمانية الغلبية أحزاب لمداخالت صةالمخص الزمنية المدة

 الحزب
 الخدمة

 حزب

 االستقالل

 العدالة

 والتنمية

التقدم 
 واالشتراكية

 الحركة

 الشعبية

التجديد 
 واإلنصاف

جبهة القوى 
 الديمقراطية

الحركة د. 
 االجتماعية

 العهد

 الديمقراطي

الوحدة 
 والديمقراطية

 مجموع المدة 
 الزمنية

 القنوات التلفزية

 01:04:39 00:02:11 00:01:14 00:03:02 00:04:08 00:03:43 00:15:01 00:09:45 00:12:19 00:13:16 القناة الولى

 00:36:29 00:00:30 00:01:02 00:00:54 - 00:01:27 00:06:51 00:05:49 00:09:11 00:10:45 القناة الثانية

 00:35:26 - - - - 00:01:38 00:07:30 00:02:25 00:05:45 00:18:08 قناة العيون الجهوية

 00:31:14 - - - - - 00:00:38 00:07:08 00:02:25 00:21:03 تيفي  1ميدي 

 00:08:09 00:00:44 - 00:00:30 - 00:00:17 00:02:16 00:01:49 00:01:44 00:00:49 القناة المازيغية

 00:04:56 - - - 00:01:05 - - 00:00:29 - 00:03:22 قناة المغربية 

 اإلذاعات العمومية

 00:52:04 - 00:01:22 - - - 00:14:43 00:09:41 00:21:20 00:04:58 اإلذاعة المازيغية

 00:29:16 00:00:44 00:00:45 - 00:00:30 00:01:44 00:06:00 00:04:06 00:08:23 00:07:04 اإلذاعة الوطنية

 00:10:51 - - - 00:00:29 - 00:01:13 00:00:43 00:01:02 00:07:24 إذاعة الرباط الدولية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 01:24:07 - - - - - 00:16:02 00:12:21 00:31:58 00:23:46 إذاعة أطالنتيك

 00:45:54 - - - - - - 00:19:09 00:16:59 00:09:46 إذاعة أصوات

 00:15:27 - - - - - 00:00:35 00:01:40 00:00:25 00:12:47 إذاعة شذى إف.إم.

 00:00:55 - - - - - - - - 00:00:55 ميد راديو

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية متعددة الجهات

 00:16:58 - - - - - 00:01:08 - 00:03:40 00:12:10 الدار البيضاء +راديو 

 00:09:32 - - - - - - 00:02:23 00:02:25 00:04:44 إم.إذاعة كازا إف.
 

 المجموع
2:30:57 1:57:36 1:17:28 1:11:57 0:08:49 0:06:12 0:04:26 0:04:23 0:04:09 07:25:57 

(100%) (33,85%) (26,37%) (17,37%) (16,13%) (1,98%) (1,39%) (0,99%) (0,98%) (0,93%) 
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  خباريةاإل النشرات في البرلمانية المعارضة أحزاب لمداخالت المخصصة الزمنية المدة
 الحزب

 الخدمة 

 اإلتحاد 

 االشتراكي

التجمع الوطني 
 لألحرار

 الصالة والمعاصرة
 اإلتحاد 

 الدستوري

اليسار الخضر 
 المغربي

البيئة والتنمية 
 المستدامة

الحرية والعدالة 
 االجتماعية

مجموع المدة 
 الزمنية

 القنوات التلفزية

 0:52:30 0:00:24 0:00:30 0:00:45 0:05:11 0:10:34 0:12:44 0:22:22 القناة الولى

 0:44:18 - - - 0:02:42 0:07:07 0:16:28 0:18:01 القناة الثانية

 0:38:51 - - - 0:06:27 0:09:43 0:10:57 0:11:44 في  تي 1ميدي 

 0:29:23 - - - 0:01:51 0:04:03 0:07:15 0:16:14 قناة العيون الجهوية

 0:12:02 - - - 0:03:33 0:01:11 0:02:34 0:04:44 قناة المغربية 

 0:11:04 - - - 0:00:22 0:02:57 0:02:09 0:05:36 القناة المازيغية

 اإلذاعات العمومية

 0:53:24 - - - 0:01:02 0:24:03 0:17:16 0:11:03 اإلذاعة المازيغية

 0:21:21 - - - 0:01:35 0:01:49 0:06:49 0:11:08 اإلذاعة الوطنية

 0:18:37 - - - - - 0:11:40 0:06:57 اط الدوليةإذاعة الرب

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 1:13:45 - - - 0:04:19 0:33:23 0:21:47 0:14:16 إذاعة أطالنتيك

 0:33:33 - - - 0:06:49 0:08:15 0:10:37 0:07:52 إذاعة أصوات

 0:12:49 - - - - 0:02:15 0:01:24 0:09:10 إذاعة شذى إف.إم.

 0:02:32 - - - - 0:01:59 - 0:00:33 ميد راديو

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية متعددة الجهات

 0:34:51 - - 0:01:01 0:02:07 0:01:58 0:16:49 0:12:56 راديو بلوس الدار البيضاء

 0:25:30 - - - 0:02:32 0:08:39 0:11:57 0:02:22 إذاعة كازا إف. إم.

  

 المجموع
2:34:58 2:30:26 1:57:56 0:38:30 0:01:46 0:00:30 0:00:24 7:44:30 

(100%) (33,36%) (32,39%) (25,39%) (8,29%) (0,38%) (0,11%) (0,09%) 
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  اإلخبارية النشرات في البرلمان في الممثلة غير حزابال لمداخالت المخصصة الزمنية المدة
 الحزب

 
 الخدمة 

الحزب ش. 
 الموحد

الوطني 
 قراطيالديم

حزب 
 المجتمع د.

الوحدة 
 والديمقراطية

الحزب م. 
 الليبرالي

اإلصالح 
 والتنمية

الشورى 
 اس.

المؤتمر و. 
 االتحادي

النهضة 
 والفضيلة

حزب 
 الطليعة 

الوسط حزب 
 ج.

 حزب
 العمل

 حزب 
 النهج

حزب 
 المل

مجموع 
المدة 
 الزمنية

 القنوات التلفزية

 0:13:31 0:00:22 0:00:28 0:00:27 0:01:10 0:00:26 0:01:25 0:01:05 0:02:00 0:00:40 0:00:39 0:01:10 0:01:18 0:02:08 0:00:13 القناة الولى

 0:09:41 - 0:00:30 - - 0:00:28 - 0:01:02 0:00:58 0:00:59 - 0:01:26 0:00:55 0:03:04 0:00:19 القناة الثانية

 0:03:01 - - 0:00:31 - 0:00:24 - - - 0:00:34 - 0:01:32 - - - قناة العيون الجهوية

 0:01:21 - - - - - - - - - 0:01:21 - - - - تيفي 1ميدي 

 0:00:32 - - - - - - - - - 0:00:17 0:00:15 - - - القناة المازيغية

 اإلذاعات العمومية

 0:05:59 - - - - - - - - - - - 0:03:13 - 0:02:46 اإلذاعة المازيغية

 0:01:45 - - - - - - - - 0:00:40 - 0:01:05 - - - ليةإذاعة الرباط الدو 

 0:03:26 - - - - - - - - 0:00:39 - 0:01:06 0:01:02 0:00:39 - اإلذاعة الوطنية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 0:02:02 - - - - - - - - - - - - - 0:02:02 إذاعة أطالنتيك

 0:02:03 - - - - - - - - - - - - 0:01:15 0:00:48 شذى إف.إم.

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات

 0:06:40 - - - - - - - - - - 0:00:40 0:01:07 0:01:02 0:03:51 إم.كازا إف.

 0:07:44 - - - - - - - - - 0:01:50 0:01:03 0:01:06 0:02:24 0:01:21 الدار البيضاء +راديو 

 

 المجموع
0:11:20 

(19,62%) 
0:10:32 

(18,24%) 
0:08:41 

(15,04%) 
0:08:17 

(14,34%) 
0:04:07 
(7,13%) 

0:03:32 
(6,12%) 

0:02:58 
(5,14%) 

0:02:07 
(3,67%) 

0:01:25 
(2,45%) 

0:01:18 
(2,25%) 

0:01:10 
(2,02%) 

0:00:58 
(1,67%) 

0:00:58 
(1,67%) 

0:00:22 
(0,63%) 

0:57:45 
(100%) 
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النشرات اإلخبارية في اخالتالمددارة في احتلت الص التي الجهات  

 الجهات الخدمة
 القنوات التلفزية

 كلميم السمارة قناة العيون الجهوية
 سوس ماسة درعة  القناة األولى

 طنجة تطوان في تي 1ميدي
 سوس ماسة درعة  القناة الثانية
 الرباط سال زمور زعير قناة المغربية

 رعة سوس ماسة د القناة األمازيغية
 اإلذاعات العمومية

 سوس ماسة درعة  اإلذاعة األمازيغية
 طنجة تطوان اإلذاعة الوطنية

 طنجة تطوان إذاعة الرباط الدولية
 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 الدار البيضاء الكبرى إذاعة أطالنتيك
 الدار البيضاء الكبرى إذاعة أصوات

 ضاء الكبرىالدار البي إذاعة شذى إف.إم.
 العيون بوجدور الساقية الحمراء ميد راديو

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية متعددة الجهات
 كلميم السمارة راديو بلوس أكادير 
 سوس ماسة درعة  إذاعة كازا إف.إم 

 الدار البيضاء الكبرى راديو بلوس الدار البيضاء
 فاس بولمان راديو بلوس فاس

 سوس ماسة درعة  راديو بلوس مراكش 
 فاس بولمان إذاعة إم.إف.إم. سايس 
 سوس ماسة درعة  إذاعة إم.إف.إم. سوس 
 مراكش تانسيفت الحوز  إذاعة إم.إف.إم. أطلس
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 النشرات اإلخبارية في المداخالتفي  المستعملة اللغات
 المجموع الفرنسية  الدارجة  المازيغية  العربية  اللغات/الخدمة

 تلفزيةالقنوات ال

 8:04:36 %7,74 0:37:31 - - %6,36 0:30:48 %85,90 6:56:17 القناة الثانية

 5:58:32 %28,85 1:43:26 %0,11 0:00:23 %12,54 0:44:58 %58,50 3:29:45 القناة الولى

 2:38:02 %11,43 0:18:04 - - - - %88,57 2:19:58 في  تي 1ميدي 

 2:36:36 - - - - - - %100 2:36:36 قناة المغربية 

 1:42:21 - - - - - - %100 1:42:21 قناة العيون الجهوية

 1:02:38 - - - - %97,66 1:01:10 %2,34 0:01:28 القناة المازيغية

 اإلذاعات العمومية

 6:11:46 - - - - - - %100 6:11:46 اإلذاعة الوطنية

 5:05:05 %63,22 3:12:52 - - - - %36,78 1:52:13 إذاعة الرباط الدولية

 3:43:52 - - - - %97,45 3:38:10 %2,55 0:05:42 اإلذاعة المازيغية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية

 7:39:00 %43,32 3:18:51 - - - - %56,68 4:20:09 إذاعة أطالنتيك

 3:45:37 %31,66 1:11:26 - - - - %68,34 2:34:11 إذاعة أصوات

 2:53:23 - - - - - - %100 2:53:23 إذاعة شذى إف.إم.

 0:27:19 - - - - - - %100 0:27:19 ميد راديو

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية متعددة الجهات

 5:25:32 - - %0,93 0:03:02 %0,00 0:00:00 %99,07 5:22:30 راديو بلوس الدار البيضاء

 3:38:34 - - %0,32 0:00:42 %11,29 0:24:40 %88,39 3:13:12 إذاعة كازا إف. إم.

 0:59:05 - - - - %27,22 0:16:05 %72,78 0:43:00 راديو بلوس أكادير

 0:35:58 - - - - - - %100 0:35:58 إذاعة إم. إف. إم. أطلس

 0:30:20 - - - - - - %100 0:30:20 إذاعة إم. إف. إم. سايس

 0:23:35 - - - - - - %100 0:23:35 راديو بلوس فاس

 0:22:24 - - - - - - %100 0:22:24 وس مراكش راديو بل

 0:07:52 - - - - - - %100 0:07:52 إذاعة إم. إف. إم. سوس

 المجموع 
46:49:59 

 (73,33%) 
6:35:51  

(10,33%) 
0:04:07  
(0,11%) 

10:22:10  
(16,24%) 

63:52:07 

(100%) 
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: الئحة النشرات اإلخبارية التي تم تتبعها 1ملحق رقم   
2113من سنة  الفصل الثالثالل خ  

 الخدمة المتبعة راتالنش اللغة
 القنوات التلفزية

 نشرة الظهيرة العربية

 القناة الولى

 النشرة باألمازيغية األمازيغية
 النشرة بالفرنسية الفرنسية
 النشرة المسائية العربية
 النشرة الليلية العربية
 الرياضة في أسبوع العربية
 االقتصاد في أسبوع يةالعرب

 أخبار الجهة العربية
 الثقافة في أسبوع العربية
 نشرة الظهيرة العربية

 القناة الثانية

 النشرة باألمازيغية األمازيغية
 (Info Soirالنشرة المسائية ) الفرنسية
 النشرة المسائية العربية
 النشرة االقتصادية )إيكو نيوز( بالفرنسية الفرنسية
 النشرة االقتصادية )إيكو نيوز( بالعربية العربية
 LE 7/9 JOURNAL 1 الفرنسية

 في تي 1ميدي 

 LE 7/9 JOURNAL 2 العربية
 LE 7/9 JOURNAL 4 الفرنسية
 نشرة الظهيرة العربية
 23:23النشرة المسائية  العربية
 24:33النشرة الليلية  العربية
 انشرة التاسعة صباح العربية

 قناة المغربية
 نشرة الثانية عشر ظهرا العربية
 نشرة الثالثة بعد الزوال العربية
 نشرة الخامسة مساء العربية
 نشرة السادسة مساءا العربية

 القناة المازيغية النشرة المسائية األمازيغية

 النشرة اإلخبارية العربية
 قناة العيون الجهوية 

 

………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 مالحق:
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 الخدمة المتبعة راتالنش اللغة
 اإلذاعات العمومية

 نشرة السابعة صباحا بيةالعر 

 اإلذاعة الوطنية

 نشرة الواحدة زواال العربية
 نشرة الرابعة عشرة زواال العربية
 نشرة الثامنة مساءا العربية
 نشرة الحادية عشرة ليال العربية
 أخبار الرياضة العربية

 نشرة الثامنة والنصف صباحا األمازيغية

 نشرة الثانية عشر زواال األمازيغية اإلذاعة المازيغية
 نشرة السادسة مساءا األمازيغية
 نشرة العاشرة مساءا األمازيغية
 نشرة السابعة صباحا الفرنسية

 إذاعة الرباط الدولية

 نشرة الثامنة صباحا الفرنسية
 نشرة الواحدة زواال الفرنسية
 نشرة الرابعة عشرة زواال الفرنسية
 والنصف مساءا نشرة السابعة الفرنسية
 نشرة الثامنة مساءا العربية
 نشرة الحادية عشرة ليال الفرنسية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية
 نشرة السابعة والنصف صباحا العربية

 إذاعة أصوات

 نشرة الثامنة صباحا الفرنسية
 نشرة الثامنة والنصف صباحا العربية
 نشرة التاسعة صباحا الفرنسية
 نشرة الثانية عشر زواال العربية
 نشرة الثانية عشر والنصف زواال العربية
 نشرة الواحدة زواال الفرنسية
 نشرة الخامسة مساءا العربية
 نشرة السادسة مساءا العربية
 نشرة السابعة مساءا العربية
 نشرة الثامنة مساءا العربية
 نشرة السابعة صباحا العربية

 طالنتيكإذاعة أ
 نشرة السابعة والنصف صباحا الفرنسية
 نشرة الثامنة صباحا العربية
 نشرة الثامنة والنصف صباحا الفرنسية
 نشرة التاسعة صباحا العربية
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 الخدمة المتبعة راتالنش اللغة
 نشرة التاسعة والنصف صباحا الفرنسية
 نشرة العاشرة صباحا العربية
 نشرة الحادية عشرة والنصف الفرنسية
 الثانية عشر زواالنشرة  العربية
 نشرة الثانية عشر والنصف زواال الفرنسية
 بعد الزوالنشرة الرابعة  العربية
 والنصف بعد الزوالنشرة الرابعة  الفرنسية
 نشرة السادسة مساءا العربية
 نشرة السادسة والنصف مساءا الفرنسية
 نشرة السابعة مساءا العربية
 لنصف مساءانشرة السابعة وا الفرنسية
 نشرة الثامنة مساءا العربية
 نشرة التاسعة مساءا )رمضان( العربية
 نشرة التاسعة والنصف مساءا )رمضان( الفرنسية
 نشرة الثامنة صباحا العربية

 نشرة الثانية عشر والنصف زواال العربية .إم. إذاعة شذى إف
 نشرة السابعة مساءا العربية
 قتصاديةالنشرة اال العربية
 نشرة الواحدة إال ربع زواال العربية

 نشرة السادسة مساءا العربية ميد راديو
 نشرة الثامنة مساءا العربية

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية المتعددة الجهات
 النشرة باألمازيغية األمازيغية

 أخبار بالدي الزوالية العربية .إم .إذاعة كازا إف
 الدي المسائيةأخبار ب العربية
 النشرة الجهوية العربية
 إم أطلس.إف.إذاعة إم النشرة الجهوية العربية
 سايسإم .إف.إذاعة إم النشرة الجهوية العربية
 سوسإم .إف.إذاعة إم النشرة الجهوية العربية
 نشرة السابعة صباحا العربية

 راديو بلوس الدار البيضاء

 نشرة الثانية عشرة زواال العربية
 نشرة السادسة مساءا العربية
 37:33النشرة الجهوية  العربية
 32:33النشرة الجهوية  العربية
 النشرة الجهوية الزوالية العربية
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 الخدمة المتبعة راتالنش اللغة
 النشرة الجهوية المسائية العربية
 37:33النشرة الجهوية  العربية

 راديو بلوس أكادير
 النشرة األمازيغية الصباحية العربية
 لنشرة الجهوية الزواليةا العربية

 نشرة الظهيرة باألمازيغية األمازيغية
 النشرة الجهوية المسائية العربية

 النشرة المسائية األمازيغية األمازيغية
 37:33النشرة الجهوية  العربية

 12:33النشرة الجهوية  العربية راديو بلوس مراكش
 12:33النشرة الجهوية  العربية
 37:33نشرة الجهوية ال العربية

 النشرة الجهوية الزوالية العربية راديو بلوس فاس
 النشرة الجهوية المسائية العربية
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 القانونية النصوص في السياسية التعددية - 2 رقم ملحق
 2111دستور 

 ( 2111يوليوز  92) 1132من شعبان  21صادر في  1.11.11ظهير شريف رقم )
 (الدستور بتنفيذ نص

 باجة:الدي
إن المملكة المغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، 
تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، 

رساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحر  ية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وا 
 والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة )...(.

 1الفصل 
وتعزيز انخراطهم في  تعمل األحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،

أن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة الحياة الوطنية، وفي تدبير الش
 السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

 ُتؤسس األحزاب وُتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
 .نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع

ال يجوز أن تؤسس األحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على 
 أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق اإلنسان.

وال يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين اإلسالمي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو األسس 
 الوطنية أو الترابية للمملكة.الديمقراطية، أو الوحدة 

 يجب أن يكون تنظيم األحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، 

  لدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.بتأسيس األحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي ل
 11الفصل 

يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على 
 الوجه األكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

 ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :
 عبير واالجتماع ;حرية الرأي والت 
  زمنيا في وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع تمثيليتها ; احيز 
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 (…) 
  25الفصل 

 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

  21لفصل ا
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات 

 المكلفة بمهام المرفق العام. المنتخبة، والهيئات
ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، 
وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق 

وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، 
 بدقة.
  21 الفصل

 حرية الصحافة مضمونة، وال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه 

 القانون صراحة.
لسلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى تشجع ا

 وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع 

 لسياسية للمجتمع المغربي.احترام التعددية اللغوية والثقافية وا
من  162 وتسهر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل

 هذا الدستور.

  115الفصل 
تتولى الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، 

الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية األساسية وقوانين  والحق في المعلومة في
 المملكة.
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  1.12.212الشريف رقم  ظهيرال
 (2112أغسطس  31) 1123من جمادى اآلخرة  22الصادر في 

 القاضي بإحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 
 الديباجة:
 األفكار عن التعبير لحرية أساسي كعنصر اإلعالم، في الحق ضمان وببوج الشريفة جاللتنا من واقتناعا
 من ويعبر تتأسس أن يمكن بصرية، - سمعية وبوسائل مستقلة صحافة طريق عن والسيما واآلراء،
 الرأي، تيارات مختلف تعددية ضمان على قادر والتلفزة لإلذاعة عام مرفق وبواسطة الحرية، بكامل خاللها

 تلك منها وخاصة المملكة، في العمل بها الجاري والقوانين األساسية الحضارية القيم ماحترا دائرة في
 ؛ وكرامتهم األشخاص حرمة وبصيانة الشباب بحماية المتعلقة

 3المادة 
 السياسي، باإلعالم يتعلق ما والسيما والرأي، الفكر تيارات عن التعبير بتعددية التقيد على السهر -13
 .البصري - السمعي لالتصال العام القطاع أو من الخاص اعالقط قبل من سواء
لى الحكومة إلى يحددها، التي للفترات تبعا المجلس، يوجه الغاية، ولهذه  البرلمان مجلسي رئاسة وا 

 المدة بيان البرلمان، في الممثلة المهنية والغرف النقابية والمنظمات السياسية األحزاب عن والمسؤولين
 اإلذاعة أجهزة برامج في أو المهنية أو النقابية السياسية الشخصيات مداخالت تغرقتهااس التي الزمنية
 .فائدة فيها يرى التي المالحظات جميع إبداء المناسبة، بهذه له، ويجوز .والتلفزة
 22المادة 

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

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

 العام المرفق عبر الكلمة لتناول زمنية مدة من االستفادة نم الوطني، الطابع ذات األخرى اإلجتماعية
 ؛  موضوعية معايير ووفق وتمثيليتها ألهميتها اعتبارا والتلفزة لإلذاعة

  المهنية. والغرف والنقابية السياسية المنظمات إزاء مراعاته الواجب اإلنصاف بمبدأ التقيد - 
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  311.1القانون 
 ( 2115يناير  1) 1125من ذي القعدة  25ر في صاد 1.11.251ظهير شريف رقم )

 (المتعلق باالتصال السمعي البصري 11.13بتنفيذ القانون رقم 
 الديباجة:

 اإلصالحي المنحى لهذا الهامة المكونات من الوطني البصري السمعي المجال ويعتبر إصالح (...) 
 ...واالنفتاح والحداثة والتعددية الحرية قيم تكريس في دور من له لما العام،
 وااللتزام والجماعية الفردية التعبير حرية وضمان البصري السمعي االتصال حرية بممارسة النهوض (...)

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

  3المادة 
  حر. البصري السمعي االتصال 
 في للتعبير التعددي والطابع والتنوع وملكيته الغير وحرية اإلنسان كرامة احترام في الحرية هذه تمارس 

 واألخالق العام النظام على والحفاظ الدينية القيم احترام وكذا والرأي الفكر تيارات من أشكاله جميع
 العام المرفق متطلبات احترام إطار في الحرية هذه تمارس ماك .الوطني الدفاع ومتطلبات الحميدة

 المجال في لإلنتاج وطنية صناعة تنمية ضرورة وكذا االتصال وسائل إلى الراجعة التقنية واإلكراهات
  البصري. السمعي

  1المادة 
 ابعالط على الحفاظ مراعاة مع حرية بكل برامجها بإعداد البصري السمعي االتصال شركات تقوم 

 .البرامج تلك عن مسؤولياتها كامل تتحمل وهي .التعبير لتيارات التعددي

 1المادة 
  البصري: السمعي االتصال متعهدي على يجب

  ؛ وصادقة المصادر متعددة أخبار تقديم -
 أو جمعية مصالح ذات أو مجموعة سياسي حزب أي تفضيل دون وموضوعية بحياد األحداث تقديم (...)
 تبين أن ويجب .اآلراء وتنوع تعددها بإنصاف، البرامج، تعكس أن ويجب أو مذهب، ولوجيةإيدي أي وال

 بأصحابها؛ خاصة أنها على والتعاليق الشخصية النظر وجهات

 :1المادة 
عادة البرامج شأن من يكون أال يجب العمل، بها الجاري النصوص في الواردة بالعقوبات اإلخالل دون   وا 

 البرامج:  من ءأو أجزا البرامج بث
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 أو خدمة أو إيديولوجية أو مالية أو اقتصادية أو عرقية سياسية مصالح ذات مجموعات تمجيد – (...) 
  فقط؛ الخاصة وقضاياها مصالحها

 11المادة 
 فيه تحدد تحمالت دفاتر احترام العمومي البصري السمعي لالتصال الوطنية الشركات على يجب 

 .الخاصة التزاماتها
 العمومي المرفق بمهام القيام وفقها يتم التي الشروط على بالخصوص التحمالت دفتر ينص أن ويجب 

 (...) يلي: بما يتعلق فيما المذكورة الشركات لدن من
 أهميتها حسب والنقابية السياسية للهيئات العادل والولوج والرأي الفكر تيارات عن التعبير بتعددية التقيد - 

 .العمل بها الجاري التنظيمية للنصوص وفقا وذلك االنتخابية الفترات ثناءأ والسيما وتمثيليتها
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 ( 2112أكتوبر  12) 1133من ذي القعدة  25صادر في  2.12.511مرسوم رقم 
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة دفتر تحمالتبنشر 

  12المادة 
 احترام التعددية السياسية والمدنية

الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع  تلتزم الشركة بضمان احترام
المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفق الضوابط التي يقرها 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري.
السمعي البصري، بضمان احترام كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي يقرها المجلس األعلى لالتصال 

التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن في  الخدمات التي تبثها للتعبير
النشرات والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة 

 بالقضايا المطروحة.

 

 ( 2112أكتوبر  12) 1133من ذي القعدة  25صادر في  2.12.511مرسوم رقم 
 القناة الثانية-بنشر دفتر تحمالت شركة صورياد

  11المادة 
 احترام التعددية السياسية والمدنية

تلتزم الشركة بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع 
وازن لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفق الضوابط التي يقرها المجاالت، بإشراك متعدد ومت

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري.
كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي يقرها المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، بضمان احترام 

المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن في  التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع الخدمات التي تبثها للتعبير
النشرات والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة 

 بالقضايا المطروحة.
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  11-17قرار المجلس العلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 ( 2111 وماي 10) 1121ربيع اآلخر  12الصادر في 

 يص إلحداث واستغالل الخدمة اإلذاعية راديو إيكوميديا )أطالنتيك(بمنح ترخ

  11المادة 
التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية وضمانة لممارسة كاملة لحرية التواصل، 

الرأي، ولهذه الغاية يسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي يتم بثها التعبير عن مختلف تيارات الفكر و 
 العليا. هيأةمع احترام القواعد المحددة من طرف ال

 

 نجد دائما في المادة العاشرة من دفاتر تحمالت القطاع الخاص نفس الصياغة المتعلقة بالتعددية.



54 
 

شتنبر  21) 1121رمضان  1الصادر في  11-11قرار المجلس العلى لالتصال السمعي البصري رقم 
بير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي ( بشأن قواعد ضمان التع2111

 البصري خارج فترات االنتخابات

 المجلس العلى لالتصال السمعي البصري،
( 2332أغسطس  31) 1423جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.32.212بنـاء على الظهير الشريف رقم 

 22( والمادة 13)المقطع  3ي خصوصا المواد القاضي بإحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البصر 
 )الفقرة األولى( منه؛

المتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف  77.33وبنـاء على القانون رقم 
 2و 4و 3(، خصوصا الديباجة والمواد 2332أبريل  7) 1422من ذي القعدة  22بتاريخ  1.34.227رقم 

 (؛4المقطع  2) الفقرة  42( و3)المقطع  2(، 3و 1)المقطعان 

واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد الالزمة الحترام تعددية التعبير 
 عن تيارات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابية؛

ون، في اجتماعه المنعقد وبنـاء على مداوالت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، طبقا للقان
 (.2336شتنبر  27) 1427رمضان  4بتاريخ 
 :يقرر

 ديباجة
( القاضي 2332أغسطس  31) 1423جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.32.212أقر الظهير الشريف رقم 

المتعلق باالتصال السمعي البصري  77.33بإحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري والقانون رقم 
م تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري كمبدأ ثابت يلتزم به احترا

 .المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

في هذا اإلطار القانوني، ال تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي 
ة أقرها المشرع ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع. فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين وسيل

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

المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة 
 .بكل حرية وموضوعية

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

 1المادة 
تطبق مقتضيات هذا القرار قصد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو 

 .اإلجتماعية أو االقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات االنتخابات

 2المادة 
يسهر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، 

 .وخاصة ما يتعلق باإلعالم السياسي، من لدن متعهدي قطاع االتصال السمعي البصري العمومي
ر على احترام هذه التعددية من لدن متعهدي االتصال السمعي البصري الخواص، كلما استلزمت كما يسه

 .ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤالء على الجمهور

 3المادة 
يتعين على متعهدي االتصال السمعي البصري المعنيين منح األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية 

ة في المجال االقتصادي وكذا المنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها والتمثيلي
 .وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج اإلعالم
ة توفير تغطية ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من االستفادة من إمكاني

مناسبة ألهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من األحداث الراهنة وقضايا الشأن العام 
من جهة ثانية. وذلك أخذا بعين االعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات 

  المباشروالمجالت اإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير 
 1المادة 

لموضوع معين في التلفزة أو اإلذاعة مهما كانت نوعيته  المدة الزمنية المخصصةيقصد بمدة البث مجموع 
 .وطرق بثه

  .يقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنية التي يتناول خاللها المتدخل الكلمة
إعادة البث، على أساس أال تتجاوز تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة سواء عند البث األولي أو عند 

 .المدة الفاصلة بين إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة

 5المادة 
تتم مراعاة التمثيلية واألهمية بالنسبة لألحزاب السياسية بناء على التشكيالت والتكتالت السياسية داخل 

 .البرلمان
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ا ولنتائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعين العام تتحدد تمثيلية المنظمات النقابية اعتبارا ألهميته
 .والخاص

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

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

 1دة الما
يحرص متعهدو االتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لمداخالت أعضاء 

لألحزاب المنتمية للمعارضة  المدة الزمنية المخصصةالحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف 
 .البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

هومي األغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية بناء على التصويت على البرنامج الحكومي، يتم تقدير مف
والتصويت على الميزانية، والتصويت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إليه خالل الوالية 

 .التشريعية الجارية

 1المادة 
ر الممثلة في البرلمان من مدد زمنية يتعين على متعهدي االتصال السمعي البصري تمكين األحزاب غي

من المدة الزمنية  %13إلبداء مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 
 .اإلجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية

 1المادة 
لقواعد السالفة الذكر في اإلذاعات المحلية والجهوية مع يلتزم متعهدو االتصال السمعي البصري باحترام ا

 .األخذ بعين االعتبار المعطيات المحلية والجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاة

 1المادة 
 نشراتللبالنسبة  تعددية على أساس فترة ثالثة أشهريتم تقدير احترام متعهدي االتصال السمعي البصري لل

 .سبة للبرامج الحوارية والبرامج األخرى، وستة أشهر بالناإلخبارية

  11المادة 
العليا، داخل األيام السبع الموالية لنهاية كل شهر، تقريرا عن التعددية والولوج  هيأةيبلغ كل متعهد لل

المنصف إلى خدماته من طرف تيارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السياسية والمنظمات النقابية 
  .ذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا القرارخالل الشهر المنقضي، و 
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تقوم الهيأة العليا بإعداد تقارير دورية حول ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبليغها إلى 
لى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف  الحكومة وا 

لمان، وبنشرها في وسائل اإلعالم. تتضمن التقارير بيانا للمدة الزمنية التي المهنية الممثلة في البر 
 .استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة

  11المادة 
ت يبت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري في الشكايات بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارا

الفكر والرأي الواردة على الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري من طرف األشخاص المعنويين المعينين 
 1423من جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.32.212الفقرة األولى من الظهير الشريف رقم  4في المادة 

من تاريخ تسجيل  ( القاضي بإحداث الهيأة العليا، في أجل أقصاه ثالثون يوما2332أغسطس  31)
 .الشكاية في مكتب ضبط الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

تحيل الهيأة العليا على المتعهد المعني نسخة من كل شكاية وردت عليها مشفوعة بمستنداتها، قصد 
بداء مالحظاته ودفوعاته وتقديم كل ما يعتبره مفيدا لتنوير مداو  الت تمكينه من االطالع على المؤاخذات وا 

المجلس. يتعين على المتعهد إرسال جوابه إلى الهيأة العليا في أجل ال يتعدى سبعة أيام من تاريخ توصله 
بكتابها. ويمكن للمجلس الترخيص لرئيسه بمنح أجل إضافي ال يتعدى سبعة أيام إذا طلب المتعهد ذلك 

 .لتي قد يتخذها المجلسكتابة إن لم يكن من شأن منح هذا األجل التأثير سلبا على التدابير ا

 12المادة 
يبلغ المجلس األعلى قراره إلى الطرف المشتكي وكذا إلى المتعهد المشتكى به، كما يقوم بنشره جزئيا أو 

  .في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلك
 .يمكن لرئيس المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعالم

 13المادة 
أعاله  12يمكن أن يكون قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري المنصوص عليه في المادة 

موضوع تقرير يتضمن مالحظاته وتوصياته، إن اقتضى الحال، كما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا أو في 
 .وسائل اإلعالم وفي الجريدة الرسمية

 11المادة 
 ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ
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  أحواض االستماع ومواقع البث المرجعية: الئحة 3ملحق رقم  

 الرقم أحواض االستماع المواقع المرجعية
 الدار البيضاء عين الشق

 سيدي بونوارة )الجديدة( 1 ورديغة -الدار البيضاء الكبرى، الشاوية
 سطات

 2 ، الغرب زمور زعيرسال -الرباط الرباط زعير
 فاس

 3 جهة فاس مكناس الحوض المحاذي للريف
 زرهون )مكناس(

 تاونات
 تازكة )تازة(

     الصويرة جبل الحديد
   مراكش األطلس الكبير وعبدة أوكيمدن )مراكش(
 4   صخور الرحامنة

     آسفي
     أكادير أوفال
     تافروات
   يهاسوس ماسة ونواح طانطان
 5   تارودانت
     تزنيت
     كلميم
 بوعرفة

 6 الشرق
 تاوريرت
 فكيك

 وجدة مكرز
 كاب سبارطيل )طنجة(

 الشمال
  

 9 حافة سافا )تطوان(
   فنيدق
 خريبكة

 10 حوض الفوسفاط وتادلة
 تزركونت )بني مالل(

 فم زكيد
  
  
  

 بوابة الصحراء

  
   كلميمة
 11 الراشيدية
   محاميد
   وارزازات
   تاوز
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 الرقم أحواض االستماع المواقع المرجعية
   طاطا
   زاكورة
 بوجدور

  
 األقاليم الصحراوية

  
   الداخلة
 12 العيون
   السمارة
   طرفاية

 

 


