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)...( ال تعتبر التعددٌة، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا فً حد ذاته بقدر ما هً  "

 مستوف ونزٌه للمشاهد والمستمع. فهً لٌست وسٌلة أقرها المشرع ضمانا إلخبار

ً البصري حقا للفاعلٌن السٌاسٌٌن واالجتماعٌٌن على متعهدي االتصال السمع

فحسب، بل هً أساسا حق للمواطن ٌوجب على المتعهدٌن أن ٌقدموا للجمهور 

إعالما نزٌها ومحاٌدا وموضوعٌا ٌحترم حقه فً االطالع على اآلراء المختلفة 

وتنوع مصادر الخبر لكً تتوفر لدٌه كل العناصر التً تسمح له بتشكٌل آرائه 

 " .وقناعاته الخاصة بكل حرٌة وموضوعٌة

 

(، :666شتنبر  :) :6-:8رقم  المجلس األعلى لالتصال السمعً البصريرار ق)

 (6الدٌباجة، فقرة 
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 بيان مداخالت الشخصيات العمومية 
ينية في برامج بياف المدة الزمنية المخصصة لمداخالت الشخصيات السياسية والنقابية والم

مف الظيير  33–3وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري كما ىو محدد وفقا لمقتضيات المادة 
 القاضي بإحداث الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري.

 الشخصيات العمومية
 كؿ شخصية سياسية أو نقابية أو مينية تنتمي إلى الفئات الثالث التالية:

ية البرلمانية، المعارضة البرلمانية واألحزاب غير : الحكومة، األغمبالحصص األربع -
 الممثمة في البرلماف.

 : أعضاء النقابات والمنظمات المينية والغرؼ المينية.النقابيون والمينيون المتدخمون -
 مجمس ورئيس النواب مجمس رئيس الحكومة، رئيس المؤسساتيون9 الفاعمون -

 المستشاريف.

 مداخالت الشخصيات العمومية9
داخمة )مدة تناوؿ الكممة( في وسيمة اتصاؿ سمعي بصري لشخصية عمومية )شخصية كؿ م

 سياسية، نقابية أو مينية(.

 مدة تناول الكممة
 .يقصد بمدة تناوؿ الكممة المدة الزمنية التي يتناوؿ خالليا المتدخؿ الكممة

 مدة البث
مة اتصاؿ سمعي يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معيف في وسي

 .بصري ميما كانت نوعيتيا وطرؽ بثيا

 وسائل االتصال السمعي البصري

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

…………………… 

 المعجم

: 
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البصري اإلذاعات والقنوات التمفزية التي تمتمكيا الشركات الوطنية لالتصاؿ السمعي 
 خاصة.في ممؾ شركات ىي العمومي أو التي 

 اإلذاعات والقنوات التمفزية العمومية 
ية لالتصاؿ السمعي البصري التي تمتمؾ الدولة أغمبية إذاعات وقنوات الشركات الوطن

 رأسماليا أو كمو.

 خاصة ذات تغطية وطنية وقنوات إذاعات
لالتصاؿ السمعي البصري وتغطي مجموع شركات خاصة التي تمتمكيا  والقنوات اإلذاعات

 التراب الوطني.

 إذاعات خاصة ذات تغطية متعددة الجيات
لالتصاؿ السمعي البصري والتي تغطي حوضا واحدا خاصة  شركاتاإلذاعات التي تمتمكيا 

أو أكثر مف أحواض االستماع المطابقة لممناطؽ الجغرافية كما ىي محددة في دفاتر 
 التحمالت.

 مجالت إخبارية
يقصد بالبرامج والمجالت اإلخبارية البرامج المتعمقة بممارسة الحقوؽ السياسية وبرامج النقاش 

 ياسات العمومية وتدبير الشأف العاـ.السياسي ومعالجة الس
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يناط بالييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري؛ بحكـ المقتضيات الدستورية، والظيير المحدث 
وسائؿ االتصاؿ المتعمؽ باالتصاؿ السمعي البصري، ودفاتر تحمالت  33-77، والقانوف يال

لالتصاؿ السمعي البصري رقـ  السمعي البصري العمومية والخاصة، وقرار المجمس األعمى
في خدمات االتصاؿ  ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأيبشأف قواعد  64-34

تتبع مدى احتراـ وسائؿ االتصاؿ السمعي ، السمعي البصري خارج فترات االنتخابات
 والفترات العادية البصري لتعددية التعبير عف تيارات الفكر والرأي في الفترات

 .الحق في الخبرالحرص عمى احتراـ و  تخابيةاالن
 77، الصادر بتاريخ 34-64ويعتبر قرار المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري رقـ 

عف تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات  بشأف قواعد ضماف التعبير ،7334شتنبر 
ء الترسانة القانونية االتصاؿ السمعي البصري خارج الفترات االنتخابية، تطورا ميما في إرسا

لوسائؿ االتصاؿ  والمينية النقابية والييئاتالمنظمة لمولوج المنصؼ لألحزاب السياسية 
 .المجال بالنظر لمفراغ القانوني فيالسمعي البصري 

وتشكؿ تجربة التأطير لمجاؿ التعددية السياسية في وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري أرضية 
أة العميا لالنخراط في السياؽ السياسي واإلعالمي الناتج عف مالئمة لالرتقاء بعمؿ اليي

–46إعادة النظر في القرار  ما دفع الييأة اليوـ لالنكباب عمى وىو .7333يوليوز  33 دستور

مالئمة المقتضيات الجاري بيا العمؿ مع المبادئ  بيدؼ بمورة نّص مف شأنو وتنقيحو 66
نجاح االنتقاؿ التدريجي مف مرحمة استيعاب  معالسياؽ العاـ، و الدستورية والقواعد  مواكبة وا 

  .عمى االلتزاـ بمراعاتيا مرحمة المساءلةالقواعد وتبنييا مف طرؼ المتعيديف إلى 
تتبع واحتساب مداخالت بالييأة العميا  تقـو، 7337وتجدر اإلشارة إلى أنو، منذ فاتح يناير

ات االنتخابية. ويصدر عف الييأة العميا، والفتر  الشخصيات العمومية خالؿ الفترات العادية
بخصوص الفترات العادية، بيانات فصمية تقدـ نتائج االحتساب في النشرات اإلخبارية، وكؿ 

. كما اإلخبارية أسدس البيانات المتعمقة بالمداخالت في البرامج الحوارية وباقي المجالت
لخاصة بنتائج احتساب المداخالت تصدر الييأة العميا، بعد كؿ فترة انتخابية، البيانات ا

المرتبطة بالحممة االنتخابية. وتبث الييأة العميا في الشكايات المتعمقة بتعددية التعبير عف 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 تقديم
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تيارات الفكر والرأي الواردة عمييا مف طرؼ األحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو 
 الجمعيات المعترؼ ليا بصفة المنفعة العامة.

( بنظاـ متطور يمّكف مف المراقبة الدقيقة 7337نذ نفس التاريخ )فاتح ينايرابتدأ العمؿ مو 
لمدى احتراـ وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري لتعددية التعبير عف تيارات الفكر والرأي. كما 
قامت الييأة العميا، بحكـ المياـ الموكولة إلييا مف أجؿ السير عمى احتراـ التعددية السياسية 

في فترة االنتخابات، بوضع القرار  ،صاؿ السمعي البصري العمومية والخاصةفي وسائؿ االت
في وسائؿ االتصاؿ  7337 الذي مكف مف تأطير االنتخابات التشريعية لسنة 37-36رقـ 

السمعي البصري. كما ساىمت الييأة العميا في تأطير وتنشيط االنتخابات الجماعية لسنة 
 . في نفس وسائؿ االتصاؿ ،7332
فقد  7333صا منيا عمى إثراء النقاش العمومي حوؿ االستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وحر 

التي ساىمت في تقديـ مادة إخبارية متعددة تسمح  33-77أصدرت الييأة العميا التوصية رقـ 
لممواطف بتشكيؿ رأيو الخاص وممارسة حقو في التصويت بكؿ حرية. كما أصدرت القرار 

لوج المنصؼ لألحزاب السياسية لوسائؿ االتصاؿ السمعي البصري لضماف الو  33-64رقـ 
 .7333نونبر  72 العمومية والخاصة خالؿ فترة انتخابات

بشأف شكاية  ،7332شتنبر  73بتاريخ  ،32-73وبخصوص الشكايات، فقد شكؿ القرار رقـ 
والرأي.  عف تيارات الفكر أحد األحزاب السياسية منعطفا حاسما في ضماف تعددية التعبير

حيث اعتبر المجمس أف عدـ استجابة القناة العمومية المعنية لطمب الحزب المعني لتغطية 
مؤتمره الوطني إخالال منيا بااللتزامات الممقاة عمى عاتقيا باعتبارىا متعيدا مكمفا بأداء 

ني مؤتمر وط انعقاد"خدمة عامة في إطار مياـ المرفؽ العاـ في المجاؿ السمعي البصري وأف 
و"اإلخبار بيذا المؤتمر وتغطية وقائعو يشكالن  ،لحزب سياسي يشكل حدثا ميما في مسيرة ىذا الحزب"

 حقا من حقوق المواطن في اإلعالم واإلخبار".

، تراكمات ىامة في مجاؿ 7337البصري، منذ -وقد حققت الييأة العميا لالتصاؿ السمعي
البصري، سواء في الفترة -تصاؿ السمعيتقنيف ومراقبة التعددية السياسية في وسائؿ اال

العادية أو في فترة االنتخابات، ويتجمى ذلؾ بشكؿ أساس في اآلليات القانونية والتنظيمية 
التي تـ إحداثيا لتأطير التعددية السياسية في وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري. وىي تجربة 



9 
 

في مجاؿ االتصاؿ السمعي  تحظى باعتراؼ واىتماـ دولي مف لدف ىيئات الضبط والتقنيف
 .البصري وكذا بتزايد الطمب عمى ىذه التجربة
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 المرجعية القانونية .0

يقدـ بياف مداخالت الشخصيات العمومية في وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري المدة الزمنية 
ات النقابية والمينية في النشر  األحزاب السياسية، والييئاتالتي استغرقتيا مداخالت ممثمي 

 .7332مف سنة  رابعالالفصؿ خالؿ اإلخبارية التي بثتيا وسائؿ االتصاؿ 

ضمف المياـ المنوطة  ،في إطار إصدار ىذا البياف ،ويندرج سير الييأة عمى احتراـ التعددية
المنصوص عمييا في الدستور والظيير الشريؼ رقـ بالييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري 

( القاضي 7337أغسطس  33) 3673مف جمادى اآلخرة  77الصادر في  737-37-33
 .بإحداث الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري، كما تـ تغييره وتتميمو

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم " عمى أنو: 72وبناء عمى الدستور، تنّص المادة 
التعددية المغوية والثقافية  العمومية ومراقبتيا. ويضمن االستفادة من ىذه الوسائل، مع احترام

المغربي. وتسير الييأة العميا لالتصال السمعي البصري عمى احترام ىذه التعددية،  والسياسية لممجتمع
 .الدستور" امن ىذ 565وفق أحكام الفصل 

لالتصاؿ  من الظيير المحدث لمييأة تناط بالمجمس األعمى 33، الفقرة 3وبناء عمى المادة 
 ما سيما وال الفكر والرأي، تيارات عن التعبير بتعددية التقيد عمى "السير يمة:السمعي البصري م

 السمعي البصري. لالتصال العام أو من القطاع الخاص القطاع قبل من سواء السياسي، باإلعالم يتعمق

لى الحكومة إلى التي يحددىا، لمفترات تبعا المجمس، يوجو الغاية، وليذه  البرلمان مجمسي رئاسة وا 

 المدة بيان البرلمان، في الممثمة المينية والغرف النقابية السياسية والمنظمات األحزاب والمسؤولين عن

 اإلذاعة أجيزة برامج في أو المينية أو النقابية السياسية الشخصيات استغرقتيا مداخالت التي الزمنية

 .فائدة" فييا ىير  التي المالحظات إبداء جميع المناسبة، بيذه لو، والتمفزة. ويجوز
 ،4و 3وفي مادتيو  33-77وبناء عمى ما جاء في ديباجة قانوف االتصاؿ السمعي البصري 

كرامة اإلنسان  احترام ىذه الحرية في حر. تمارس البصري السمعي "االتصال عمى أف: 3تنص المادة 
ات الفكر والرأي وكذا من تيار  أشكالو وحرية الغير وممكيتو والتنوع والطابع التعددي لمتعبير في جميع

الحميدة ومتطمبات الدفاع الوطني. كما تمارس  واألخالق احترام القيم الدينية والحفاظ عمى النظام العام

……………………………………………………………………………….………………… 
  المرجعية الشبكة
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المرفق العام واإلكراىات التقنية الراجعة إلى وسائل االتصال وكذا  متطمبات ىذه الحرية في إطار احترام
  .السمعي البصري" صناعة وطنية لإلنتاج في المجال تنمية ضرورة

البصري بإعداد برامجيا بكل حرية مع  السمعي شركات االتصال "تقوم عمى أف: 6وتنص المادة 
 التعبير. وىي تتحمل كامل مسؤولياتيا عن تمك البرامج." لتيارات مراعاة الحفاظ عمى الطابع التعددي

ية كما جاء في المادة وتمتـز وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري العمومية باحتراـ ىذه التعدد
تحمالت شركة دفتر مف  33الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة والمادة مف دفتر تحمالت  37

"وفق الضوابط التي يقرىا المجمس األعمى لالتصال السمعي البصري، بضمان : القناة الثانية-صورياد
ي جميع المجاالت، بإشراك متعدد التعددي لتيارات الفكر والرأي ف احترام الخدمات التي تبثيا لمتعبير

ومتوازن في النشرات والبرامج الحوارية والتفاعمية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
 .ذات العالقة بالقضايا المطروحة"

وتنص المادة العاشرة مف دفاتر تحمالت وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري الخاصة عمى 
ة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية وضمانة لممارسة كاممة لحرية "التعددية مبدأ ذو قيم أف:

التواصل، وليذه الغاية يسير المتعيد عمى أن تحترم البرامج التي يتم بثيا التعبير عن مختمف تيارات 
 .الفكر والرأي، مع احترام القواعد المحددة من طرف الييأة العميا"

السمعي البصري البيانات المطموبة حسب الوتيرة  وبناء عميو يييئ المجمس األعمى لالتصاؿ
. وحسب ىذه 34-64المنصوص عمييا في المادة التاسعة مف قرار المجمس األعمى رقـ 

"يتم تقدير احترام متعيدي االتصال السمعي البصري لمتعددية عمى أساس فترة ثالثة أشير  المادة:
 رامج الحوارية والبرامج األخرى".بالنسبة لمنشرات اإلخبارية، وستة أشير بالنسبة لمب

البرلمانية  المعارضة األغمبية البرلمانية وأحزاب يرتكز ولوج ممثمي الحكومة وأحزابو 
. مبدأ اإلنصاففي البرلماف لوسائؿ االتصاؿ السمعي البصري عمى  الممثمة واألحزاب غير

البصري  اؿ السمعيلالتص األعمى مف قرار المجمس 7و 4وىو المبدأ الذي تؤّطره المادتاف 
وبخصوص الفئات الثالث األولى )الحكومة واألغمبية البرلمانية والمعارضة  .34-64رقـ 

 عمى البصري متعيدو االتصال السمعي "يحرص عمى أف: البرلمانية( فإف المادة السادسة تنّص 

لمانية ضعف المدة األغمبية البر  وأحزاب الحكومة أعضاء لمداخالت اإلجمالية الزمنية تجاوز المدة عدم
 برمجة شروط مع احترام النواب مجمس في البرلمانية لممعارضة المنتمية لألحزاب الزمنية المخصصة

 . "ومتشابية متقاربة
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 عمى متعيدي يتعين" تنّص عمى أنو: 7المادة البرلماف، ف في الممثمة غير أما بالنسبة لألحزاب

 من مواقفيا إلبداء مدد زمنية من البرلمان في مثمةالم غير األحزاب تمكين البصري السمعي االتصال

 اإلجمالية الزمنية المدة من %10مجتمعة  األحزاب ليذه وتخصص العام، الشأن وقضايا األحداث

 والمعارضة البرلمانية". األغمبية البرلمانية وأحزاب لمحكومة المخصصة

 االتصاؿ السمعي لوسائؿالمينية  والغرؼ والمنظمات المنصؼ لمنقابات ولوجموبالنسبة ل

 عمى أنو: 3 مف المادة 1إذ تنّص الفقرة  القرار، نفس مف 5و 3 فتؤطره المادتاف البصري
 والمينية النقابية األحزاب والمنظمات منح المعنيين البصري السمعي االتصال متعيدي عمى يتعين"

 أىميتيا حسب الوطني، الطابع اتذ االجتماعية األخرى المنظمات وكذا االقتصادي المجال في والتمثيمية

 اإلعالم".  برامج في الكممة وتناول البث من مددا منصفة أو المجتمعية، المؤسساتية وتمثيميتيا

 "تتحدد :أنو عمى تنّص  حيث المنظمات النقابية والمينية، تمثيمية معايير 5 المادة وتوضح

 العام القطاعين في األجراء مندوبي خاباتانت ولنتائج ألىميتيا اعتبارا النقابية المنظمات تمثيمية

 أو حسب مجمس المستشارين داخل تمثيميتيا عمى بناء المينية المنظمات تمثيمية والخاص. وتتحدد

 . "الوطني الصعيد عمى أىميتيا

 بالتتبع المعنية وسائل االتصال السمعي البصري .2

عمى  ،7332مف سنة  بعراالالفصؿ عممت الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري، خالؿ 
في النشرات اإلخبارية، تطبيقا  احتساب مدد تناوؿ الكممة مف طرؼ الشخصيات العمومية

البياف ىذا يقدـ . و 34-64 رقـ البصري السمعي لالتصاؿ األعمى لمقتضيات قرار المجمس
التي خصصت أكثر  عمومية وخاصة اتإذاع تسعتمفزية و  قنوات االحتساب في ست نتائج

 .لمداخالت الشخصيات العمومية)خالؿ ىذا الفصؿ( ة مف ساع
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  أصناؼ: أربعة إلى بالتتبع، المعنية البصري، السمعي االتصاؿ وسائؿ تنقسـ
 العمومية القنوات التمفزية 

 األولى القناة -

 الثانية القناة -

 قناة تمازيغت -

 قناة المغربية -

 الجيوية العيوف قناة -

 التمفزية الخاصة القناة 

 .ي. فيت 1 قناة ميدي -

 اإلذاعات العمومية 
 الوطنية اإلذاعة -

 األمازيغية اإلذاعة -

 الدولية الرباط إذاعة -

 ذات التغطية الوطنية اإلذاعات الخاصة 

 إذاعة أطالنتيؾ -

 أصوات إذاعة -

 .إـ .شذى إؼإذاعة  -

 ذات التغطية المتعددة الجيات اإلذاعات الخاصة 

 س الدار البيضاءيراديو بم إذاعة -

  .إـ .كازا إؼإذاعة  -

 .أكادير بميسراديو  إذاعة -
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طريقة احتساب مدة تناول الكممة من طرف الشخصيات العمومية في القنوات  .3
 التمفزية واإلذاعات العمومية والخاصة ذات التغطية الوطنية

العمومية في وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري يتـ  الشخصيات مداخالت الحتساب مدد
 ة التالية:تصنيؼ المتدخميف ضمف األصناؼ الثالث

 الممثمة غير واألحزاب البرلمانية المعارضة األغمبية البرلمانية، الحكومة، األربع9 الحصص -

 البرلماف.  في
 والمنظمات والغرؼ المينية. أعضاء المنظمات النقابية والمينيون9 النقابيون المتدخمون -

 المستشاريف. مجمس ورئيس النواب مجمس رئيس الحكومة، رئيس المؤسساتيون9 الفاعمون -
 الحصص األربع . أ

وتحتسب  الوزراء والوزراء المنتدبيف. مداخالتيشمؿ بياف مداخالت أعضاء الحكومة: 
مداخالت رئيس الحكومة بصفتو فاعال مؤسساتيا، إال إذا كان تدخمو باسم حزبو، فيدرج 

 ىذا الحزب.لمداخالت حينيا ضمن المدة الزمنية 

أحزاب المعارضة  األغمبية البرلمانية، السياسية )أحزابتحتسب مداخالت ممثمي األحزاب 
البرلماف( كمما تمت باسـ أحزابيـ. أما إذا جمعت  في الممثمة غير البرلمانية، األحزاب

حزب سياسي مف  عضو في -مثال  –أكثر مف صفة، كأف يتدخؿ  بيف عمومية شخصية
 في ىذه الحالة تسجؿ مداخالتوالحكومة، ف األغمبية البرلمانية وىو في نفس الوقت عضو في

 بصفتو الحزبية.  فعندئذ تدرج مداخمتو حزبو، باسـ صراحة تدخؿ إذا إال خانة الحكومة، في
وفي حالة الجمع بيف صفة عضو في حزب سياسي وصفة أستاذ جامعي أو مدير مركز مف 

إذا مراكز البحث فإف مداخالت الشخصية العمومية المعنية ال تحتسب عمى حزبيا إال 
 عبرت صراحة عف أفكار تدافع مف خالليا عف مواقؼ الحزب الذي تنتمي إليو.

كاف مستوى  كيفما خانة األحزاب التي ينتموف إلييا في المنتخبيف فتحتسب أما مداخالت
المستشاريف(، جيوية  أو مجمس النواب مجمس في )برلمانيوف وطنية االنتخابية، تمثيميتيـ
عمالة( أو محمية  أو مجمس إقميمي مجمس في يمية )أعضاءجية(، إقم مجمس في )أعضاء
 أو حضرية(. قروية جماعة مجمس في )أعضاء
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 والمينيون النقابيون المتدخمون . ب
 المركزيات النقابية والنقابات الوطنية والمنظمات مداخالت مسؤولي وأعضاء احتساب يتـ 

 .المينية المينية والغرؼ

  المؤسساتيون ج. الفاعمون
 النواب مجمس مؤسساتييف، وىـ: رئيس الحكومة، رئيس سياسييف فاعميف ألمر بثالثةا يتعمؽ

 عندما المداخالت المؤسساتية خانة مداخالتيـ في احتساب المستشاريف. ويتـ مجمس ورئيس

أما إذا تدخؿ باسـ حزبو، فحينئذ تحتسب  التي ينتمي إلييا، المؤسسة باسـ أي منيـ يتحدث
 .بيةبصفتو الحز  المداخالت

طريقة احتساب مدة تناول كممة الشخصيات العمومية في اإلذاعات الخاصة ذات  .4
 التغطية المتعددة الجيات 

بعض اإلذاعات الخاصة عمى شبكات إذاعية ذات تغطية متعددة الجيات، كما ىو تتوفر 
. وتبث كؿ خدمة مف خدمات الشبكتيف بميسوشبكة راديو  .إـ .إؼ .إـبالنسبة لشبكة  الشأف

رامج إخبارية ذات بعد وطني وأخرى ذات بعد جيوي/محمي. إزاء ىذه الحالة، يتـ التمييز ب
بيف المداخالت في كؿ خدمة عمى حدة حسب بعدىا الوطني أو الجيوي/المحمي. فتقدـ 

الجيوية التي تبثيا كؿ خدمة بشكؿ  النشرات اإلخباريةنتائج مدد المداخالت المسجمة في 
 جمة التي تبثيا كؿ خدمات الشبكة بشكؿ مشترؾ.منفصؿ عف النتائج المس

، تحتسب (البث المشترؾ عمى أمواج كؿ خدمات الشبكة في نفس الوقت)في الحالة الثانية 
في الخريطة  اي ينتموف إليياب التحز قع األامداخالت ممثمي األحزاب السياسية وفقا لمو 

الشبكة تحتسب عند بثيا عمى  البرلمانية. وحتى ال يتـ احتساب نفس المداخمة بعدد خدمات
 بميسوراديو  .إـ .إؼ .إـبالنسبة لشبكة إذاعات  كازا إؼ إـإذاعة )األـّ فقط -أثير اإلذاعة

 .(بميسالدار البيضاء بالنسبة لشبكة إذاعات راديو 
أما عند احتساب مداخالت المنتخبيف المحمييف المنتميف ألحزاب ال يتوافؽ بالضرورة موقعيا 

السياسية لممجمس الجماعي المعني مع موقعيا البرلماني )مثال، حزب مف في الخريطة 
أحزاب المعارضة البرلمانية ينتمي إلى األغمبية المحمية(، فإنو ال يتـ تصنيؼ مداخالت 
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المنتخبيف وممثمي األحزاب السياسية حوؿ قضايا تيـ الشأف العاـ المحمي في النشرات 
 ىذه األحزاب حسب المدد الزمنية التي استفادوا منيا. اإلخبارية الجيوية، بؿ يتـ ترتيب 

إف اعتماد ىذه المنيجية في االحتساب يتوخى األخذ بعيف االعتبار خصوصيات وسائؿ 
الوطني، وتتناوؿ أساسا األحداث  طي مجموع التراباالتصاؿ السمعي البصري التي ال تغ

جمة عف التركيبة المعقدة لمخريطة السياسية الجيوية والمحمية، وذلؾ لتجاوز الصعوبات النا
السياسية وطنيا ومحميا. ومف شأف ىذه المقاربة تجنب اإلخالؿ بمبدأ اإلنصاؼ في ولوج 

 األحزاب السياسية لوسائؿ االتصاؿ السمعي البصري.
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نقدـ أسفمو الئحة تضـ عدد نواب كؿ حزب ممثؿ في مجمس النواب، كما تـ تحيينيا بتاريخ 
 .1ى البوابة اإللكترونية لممجمسعم 7336 أبريؿ 76

 (2655 ردجنب -أكتوبرتركيبة مجمس النواب )
 تطور عدد المقاعد إلى

 2654 يونيو 36حدود 

 عدد المقاعد حسب نتائج
 2655نونبر  25اقتراع 

 األحزاب السياسية

 الحالية أحزاب األغمبية البرلمانية

 حزب العدالة والتنمية 107 565

 الوطني لألحرارالتجمع حزب  52 54

 حزب الحركة الشعبية 32 33

 حزب التقدم واالشتراكية 18 58

 حزب العيد الديمقراطي 2 2

 الحركة الديمقراطية االجتماعيةحزب  2 5

 حزب اإلنصاف والتجديد 2 2
 حزب الوحدة والديمقراطية 1 5

 جبية القوى الديمقراطيةحزب  1 5

 المجموع 257 257
 الحالية  البرلمانيةأحزاب المعارضة 

 حزب االستقالل 60 65

 حزب األصالة والمعاصرة 47 48

 اإلتحاد االشتراكي لمقوات الشعبيةحزب  39 242

 حزب اإلتحاد الدستوري 23 23

 حزب البيئة والتنمية المستدامة 2 2

 الحزب العمالي 34 6

 حزب اليسار األخضر المغربي 1 1

 جتماعيةحزب الحرية والعدالة اال 1 1

 حزب العمل 1 0

 المجموع 578 578
 العدد اإلجمالي ألعضاء مجمس النواب 395 395   

 

                                                           
1
  http://www.chambredesrepresentants.ma/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 
اج احلزبني كما ألغى اجمللس الدستوري مقعدا ذلذا التحق النواب األربعة للحزب العمايل بفريق حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية بعد اندم6
 حلزب. ا

 

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

…………………… 

 (2655 دجنبر -أكتوبرمجلس النواب )تركيبة 

 

: 
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مف )عالجت الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري، خالؿ الفترة المحتسبة في ىذا البياف 

نشرة  4518 ( المتعمؽ بمداخالت الشخصيات العمومية،7332 دجنبر 33إلى أكتوبر فاتح 
 .)عمومية وخاصة( خدمة إذاعية وتمفزية 55بثت في  ريةإخبا
ساعة 35:02:13 مقابؿ  ،ساعة 66:27:37المدة الزمنية اإلجمالية ليذه المداخالت  بمغتو 

 )انظر الجدوؿ التالي(.  خالؿ الفصؿ السابؽ
وجب التذكير أف الفارؽ في الحجـ الزمني بيف الفصؿ الرابع والفصؿ الذي سبقو يرجع إلى 

وبالتالي  (7332شتنبر  33إلى  7332يوليوز  77مف يوـ ) لفصل الثالث كان فترة انتخابيةأن ا
ال يشمل مداخالت الشخصيات العمومية التي أطرتيا ( ساعة 35:02:13فإف ىذا الرقـ )

توصية المجمس األعمى لالتصال السمعي البصري بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية 
2655شتنبر  4والجيوية التي نظمت في 

1 .       

                                                           
1
 .6659 يوليوز 66( :587 شوال 67) بتاريخ :6-59 رقم قرارالصادرة ب - 

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

…………………… 

 تركيبي ملخص

: 
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 ممداخالتل اإلجمالية المدة الزمنية
 حسب وسائل االتصال السمعي البصري
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 المدة الزمنية اإلجمالية لمداخالت الشخصيات العمومية
 عمومية أو خاصة()حسب طبيعة وسائل االتصال السمعية البصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت العمومية المدة الزمنية اإلجمالية لمداخالت الشخصيا
 حسب نوعية وسائل االتصال السمعية البصرية )قنوات تمفزية أو إذاعات(
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I. نتائج تتبع الحصص األربع 
بينت نتائج تتبع الحصص األربع أف ىناؾ تفاوتا بيف وسائؿ االتصاؿ السمعي البصري مف 

 حيث احتراـ مبدأ اإلنصاؼ. 

 العمومية القنوات التمفزية .5

في ، 7332مف سنة  رابعالخالؿ الفصؿ  وأحزاب األغمبية البرلمانية ةالحكوممداخالت  مثمت
ألحزاب المعارضة  04:26:32، مقابؿ 13:18:12 زمنية قدرىامدة القنوات التمفزية العمومية، 

 لألحزاب غير الممثمة في البرلماف.  00:53:03والبرلمانية 
الحكومة وأحزاب  أن حصة ،عمومية حسب كؿ قناة تمفزية وتفيد النتائج المحصؿ عمييا

خالفا لمقتضيات المادة  األغمبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخالت المعارضة البرلمانية
كانت ىي  كما أن مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلمان. 66-46السادسة من القرار 

 نعبجل القنوات  بعيدةمت ظ حيث، األضعؼ مقارنة مع باقي مداخالت الحصص األربع
عمى قناة   %00,50 بيف وتراوحت 66-46من القرار السابعة التي تحددىا المادة  56% نسبة

، حيث األولى قناةالولـ يستثف مف ىذه القاعدة إال  ،الثانية قناةالعمى   %03,48و المغربية
 .%09,66الممثمة في البرلماف نسبة غير  بنالت األحزا

وشكمت مداخالت  .06:13:08 ولىالقناة األ بمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -
 (01:31:08) %24,42، مقابؿ نسبة (04:05:58) %65,92الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

 لممعارضة البرلمانية. أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقد شكمت نسبة

09,66% (00:36:02). 

الحكومة واألغمبية مداخالت وع نسبة أف مجملمقناة األولى  وتفيد نتائج الفصوؿ األربعة
المعارضة البرلمانية، حيث مداخالت تجاوز ضعؼ نسبة  7332البرلمانية خالؿ سنة 

األحزاب غير الممثمة  مداخالتفيما اقتربت ، لممعارضة %19,91 مقابؿ %71,76وصمت 
 عيلالتصاؿ السم األعمى مف قرار المجمس 7المادة ب النسبة المنصوص عمييا مف تحقيؽ

 .%8,32 نسبة حيث وصمت، 34-64البصري رقـ 

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

: 
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. وشكمت مداخالت  04:01:46القناة الثانيةبمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -
  (00:43:13) %17,88 ، مقابؿ نسبة(03:10:08) %78,64الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

 اف فقد شكمت نسبةلممعارضة البرلمانية. أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلم
3,48% (00:08:25). 

مداخالت الحكومة واألغمبية  نسبة ، فقد مثمتائج السنوية لمقناة الثانيةلمنتوبالنسبة 
 مقابؿ  %77,37أربعة أضعاؼ نسبة المعارضة البرلمانية، حيث وصمتالبرلمانية بالقناة 

نسبة  وسجمت، %33غير الممثمة بالبرلماف بعيدة عف مت نسبة األحزاب ظفيما  ،18,75%
03,88%. 

. وشكمت مداخالت 03:37:00 قناة العيون الجيويةبمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -
أحزاب  مداخالتشكمت و  ،(02:02:04) %56,25الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

. أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في (01:32:34) %42,66المعارضة البرلمانية نسبة 
 .(00:02:22)دقائؽ  ثالثبأقؿ مف  %1,09نسبة  اف فقد شكمتالبرلم

 عمى لكؿ مف الحكومة واألغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية نسبة المداخالت السنوية
 %49,84قناة العيوف الجيوية جاءت جد متقاربة بحيث وصمت نسبتيما عمى التوالي 

 . %2,18 نسبة اف فقد وصمتاألحزاب غير الممثمة بالبرلمأما نسبة  ،%47,98و

. وشكمت مداخالت 03:24:19 قناة المغربيةبمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -
 (00:23:01) %11,27، مقابؿ نسبة (02:58:14) %87,23الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

شكمت نسبة لممعارضة البرلمانية. أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقد 
01,50% (33:33:36). 

لمحصص األربعة عمى قناة المغربية، إلى تبايف كبير بيف نسب  النتائج السنوية خمصتو 
 %92,58كؿ مف الحكومة واألغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية، حيث بمغت األولى 

 . %0,53نسبة غير الممثمة بالبرلماف نتائج األحزاب سجمت فيما ، %6,53والثانية 
. وشكمت مداخالت 01:21:34 قناة تمازيغتمداخالت الحصص األربع عمى  بمغت -

 (00:16:36) %20,35 ، مقابؿ نسبة(01:01:48) %75,77الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 
فمـ تشكؿ سوى  لممعارضة البرلمانية. أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف

 .(00:03:10) بمدة زمنية قدرىا%3,88   نسبة
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لمحكومة  %83,36لمحصص األربعة بقناة تمازيغت، فقد شكمت  أما النسب السنوية
 ستة أضعاف مثمت، أي أف األولى لممعارضة البرلمانية %13,75واألغمبية البرلمانية و

 .%2,89ثالثة بالمائة  نسبة ممثمة فقد قاربتالغير ا األحزاب ، أمالثانية

فقد شكمت مداخالت الحكومة واألغمبية  ة العمومية،عموما، وبمجموع القنوات التمفزي
، أما %21,80فيما شكمت مداخالت المعارضة البرلمانية نسبة  ، %73,62الحكومية نسبة

 . %04,58ممثمة في البرلماف فقد شكمت نسبة الغير األحزاب 
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 لقنوات التمفزيةا في األربع الحصص نتائج

 الخاصةالتمفزية  القناة .2

مف سنة  لرابعا ، خالؿ الفصؿفي تي. 5 قناة ميديفي الحصص األربع بمغت مداخالت 
، (03:20:09) %88,31 نسبة. وشكمت مداخالت الحكومة واألغمبية البرلمانية 03:46:39، 7332

أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في لممعارضة البرلمانية.  (00:24:52) %10,97مقابؿ نسبة 
 .(33:33:32) %0,72شكمت نسبة فقد البرلماف 

 3الحصص األربعة عمى قناة ميديمداخالت الخاصة ب وتبيف مف خالؿ نتائج النسب السنوية
أربعة أضعاؼ مداخالت  مثمتومة واألغمبية البرلمانية الحكب تمؾ الخاصة، أف تي. في

غير الممثمة، فقد جاءت األحزاب أما . %19,05 مقابؿ %80,69المعارضة البرلمانية، بنسبة 
 مف قرار المجمس 7المنصوص عمييا بالمادة  %33نسبة  فمـ تحتـرنسبة مداخالتيا بالقناة 

 .%0,26نسبة  سجمت حيث، 34-64البصري رقـ  لالتصاؿ السمعي األعمى

 



27 
 

 

ائج
نت

 
ص

حص
ال

 
ربع

األ
 

 في
صة

لخا
ة ا

فزي
التم

اة 
القن

 
ي 

ميد
0 

في
ي. 

ت
 



28 
 

 اإلذاعات العمومية .3
في ، 7332مف سنة  رابعال الفصؿخالؿ  وأحزاب األغمبية البرلمانية مداخالت الحكومة مثمت

، رضة البرلمانيةألحزاب المعا 02:15:53مقابؿ  12:08:14قدرىا مدة زمنية اإلذاعات العمومية، 
 ألحزاب غير الممثمة في البرلماف.ل 33:64:32و 

الحكومة وأحزاب األغمبية  أن حصةوتفيد النتائج المحصؿ عمييا حسب كؿ إذاعة عمومية، 
كما أف مداخالت  .ضعف مداخالت المعارضة البرلمانية ، بكثير،البرلمانية تجاوزت

التي تحددىا المادة السابعة مف  33 نسبة تقترب مفاألحزاب غير الممثمة في البرلماف لـ 
 .إال في اإلذاعة الوطنية نفس القرار

. وشكمت مداخالت 07:15:43 اإلذاعة األمازيغيةبمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -
 (01:19:56) %18,35، مقابؿ نسبة (05:38:47) %77,75الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

 شكمت نسبةداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقد لممعارضة البرلمانية. أما م
03,90% (33:37:33). 

لمحكومة واألغمبية البرلمانية باإلذاعة األمازيغية نسبة  وبمغ مجموع المداخالت السنوية
الممثمة في غير لألحزاب  %2,04ونسبة ، لممعارضة البرلمانية %17,18مقابؿ نسبة  80,79%

  البرلماف. 
. وشكمت مداخالت 05:11:43 اإلذاعة الوطنيةخالت الحصص األربع عمى بمغت مدا -

 (00:40:03) %12,85، مقابؿ نسبة (04:09:07) %79,92الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 
  .لألحزاب غير الممثمة في البرلماف (33:77:33) %07,23ونسبة لممعارضة البرلمانية. 

ومة واألغمبية البرلمانية باإلذاعة الوطنية أكثر مف مداخالت الحكل السنويةنسبة ال مثمت
، %9,53 مقابؿ %87,98نسبة مداخالت المعارضة البرلمانية، حيث بمغت تسعة أضعاف 

 . %2,49 إلى نسبتيااألحزاب غير الممثمة فقد وصمت أما مداخالت 
ت . وشكمت مداخال02:42:56 الرباط الدولية إذاعةبمغت مداخالت الحصص األربع عمى  -

 (00:15:54) %9,76 ، مقابؿ نسبة(02:20:20) %86,13الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 
  .لألحزاب غير الممثمة في البرلماف (00:06:42) %4,11ونسبة لممعارضة البرلمانية. 
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لنسب مداخالت الحصص األربع بإذاعة الرباط الدولية عف تبايف  أبانت النتائج السنويةو 
 سجمت حيثكؿ مف الحكومة واألغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية،  كبير بيف نتائج

في حيف وصمت نسبة األحزاب ، بالنسبة لمثانية %6,37 مقابؿ بالنسبة لألولى %92,56نسبة 
 . %1,08غير الممثمة نسبة 

، فقد سجؿ أما المجموع السنوي لمداخالت الحصص األربع في بكافة اإلذاعات العمومية
لممعارضة البرلمانية، أما  %12,23 لمحكومة واألغمبية البرلمانية، ونسبة %85,76نسبة 

 .%2,02 األحزاب غير الممثمة فقد حصمت عمى
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 اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية. 4

في ، 7332مف سنة  لرابعا الفصؿخالؿ  وأحزاب األغمبية البرلمانية مداخالت الحكومة متمث
ألحزاب  00:51:34مقابؿ  05:32:45قدرىا مدة زمنية اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، 

  لألحزاب غير الممثمة في البرلماف. 33:33:62والمعارضة البرلمانية 
الحكومة وأحزاب األغمبية  حصةأف  وتفيد النتائج المحصؿ عمييا، حسب كؿ إذاعة،

كما . إذاعة أصوات في ، باستثناءلبرلمانية تجاوزت ضعف مداخالت المعارضة البرلمانيةا
التي تحددىا المادة  %10نسبة إلى  صؿأف مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف لـ ت

 .السابعة مف نفس القرار

وشكمت مداخالت  .04:42:32 إذاعة أطالنتيك فيبمغت مداخالت الحصص األربع  -
 (00:30:13) %10,69، مقابؿ نسبة (03:59:39) %84,82ومة واألغمبية البرلمانية نسبة الحك

بمغت نسبتيا أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقد لممعارضة البرلمانية. 
4,48% (00:12:40). 

لمحكومة واألغمبية البرلمانية بإذاعة أطمنتيؾ نسبة  المداخالت السنوية مجموع وشكؿ
لألحزاب غير الممثمة  %1,91 ونسبة، لممعارضة البرلمانية %15,84 مقابؿ 82,24%
 .بالبرلماف

. وشكمت مداخالت 01:17:57 .إم .شذى إفإذاعة بمغت مداخالت الحصص األربع في  -
 (00:07:53) %10,11، مقابؿ نسبة (01:08:56) %88,43الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

وصمت نسبتيا أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقد  لممعارضة البرلمانية.
01,45% (00:01:08). 

عف فارؽ  .إـ شذى إؼ.لمداخالت الحصص األربع عمى إذاعة  وكشفت النتائج السنوية
في ، %88,67 نسبة كبير بيف النسب، حيث بمغت مداخالت الحكومة واألغمبية البرلمانية

تيا أقؿ فكانت نسغير الممثمة أما األحزاب  ،%10,82 نسبةانية بمغت المعارضة البرلم فحي
 .(%0,51) مف واحد بالمائة
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الحكومة  تمداخال شكمتو  .00:37:38إذاعة أصوات بمغت مداخالت الحصص األربع في  -
 ارضةمعلم (00:13:28) %35,78 نسبة بؿقام(، 00:24:10) %64,22واألغمبية البرلمانية نسبة 

في ىذا  غائبةكانت  فقد مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلمافرلمانية. أما الب
 .الفصؿ

بمغت مداخالت فقد  خص المجموع السنوي لمداخالت الحصص األربع،فيما يأما 
، أكثر مف ضعؼ مداخالت المعارضة بإذاعة أصواتالحكومة واألغمبية البرلمانية، 

كما بمغت  ،لممعارضة %20,68 مقابؿ %74,29 الفئة األولى نسبة حيث سجمت ،البرلمانية
 .%5,04األحزاب غير الممثمة نسبة 

محصص األربع في مجموع اإلذاعات الخاصة ذات التغطية السنوية لنتائج الوعرفت 
مف قرار  7و  4المقتضيات المنصوص عمييا في المادتيف  مع، تباينا واضحا الوطنية

حيث بمغت نسبة مداخالت ، 34-64رقـ المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري 
لألحزاب  %1,95لممعارضة البرلمانية و %15,07 مقابؿ %82,99الحكومة واألغمبية البرلمانية 

 غير الممثمة.
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 ت التغطية المتعددة الجياتذا لخاصةا ذاعاتاإل 5.

 .إـت إذاعا عةمو مج)ت لخاصة ذات التغطية المتعددة الجيايتعيف، بخصوص اإلذاعات ا
(، التمييز بيف النتائج المتعمقة بنشرات األخبار الوطنية التي بميسومجموعة راديو  .إـ .إؼ

تبث، في نفس الوقت، في مجموع اإلذاعات المكونة لكؿ مف ىاتيف الشبكتيف، وبيف نشرات 
 ى حدة. األخبار الجيوية التي تبثيا كؿ إذاعة عم

إلذاعة كازا  في نشرات األخبار الوطنية وأحزاب األغمبية البرلمانية الحكومةمداخالت  مثمت
ذاعة راديو بميس الدار البيضاء  03:39:57زمنية قدرىا مدة  ،الفصؿ ىذا ، خالؿإؼ. إـ. وا 

أما مداخالت األحزاب غير الممثمة في  .ألحزاب المعارضة البرلمانية 00:29:51مقابؿ 
 .(33:33:33)الدقيقة  تجاوزت بقميؿفرلماف الب

. وشكمت 02:30:14 البيضاء بميسإذاعة راديو  فيبمغت مداخالت الحصص األربع  -
 %9,87، مقابؿ نسبة (02:15:24) %90,13مداخالت الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة 

لبرلماف فقد ا أما مداخالت األحزاب غير الممثمة فيلممعارضة البرلمانية.  (00:14:50)
 .كانت غائبة تماما في نتائج ىذا الفصؿ

لمداخالت الحكومة واألغمبية البرلمانية بإذاعة راديو  مجموع الفصوؿ األربعة جؿسو 
المعارضة مداخالت نسبة  أضعاف يةثمان تقريباأي  %88,48الدار البيضاء نسبة  بميس

 ب غير الممثمة. لألحزا %0,42، ثـ نسبة %11,10نسبة التي سجمت  البرلمانية
شكمت قد و  .01:40:37 .إم .كازا إفإذاعة في بمغت مداخالت الحصص األربع  -

 %14,92نسبة  مقابؿ، (01:24:33) %84,03الحكومة واألغمبية البرلمانية نسبة مداخالت 

 مداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلماف فقدأما . ممعارضة البرلمانيةل (00:15:01)
 .(00:01:03) %1,04شكمت نسبة 

بإذاعة كازا إؼ. إـ. لمداخالت الحكومة واألغمبية البرلمانية  كما بمغت النسبة السنوية
 لألحزاب غير الممثمة.  %0,37و لممعارضة البرلمانية،  %22 مقابؿ 77,63%

لمداخالت الحصص األربع بمجموع اإلذاعات الخاصة ذات التغطية  أما النسب السنوية
سجمت حيث ، 36-64الواردة بالقرار المقتضيات  عدـ احتراـفقد أبانت عف المتعددة الجيات، 



35 
 

 لممعارضة البرلمانية، ثـ %15,06 نسبة مقابؿ %84,54 نسبة الحكومة واألغمبية البرلمانية

 .لألحزاب غير الممثمة 0,40%
 



36 
 

ص
حص

ج ال
نتائ

 
بع 

ألر
ا

 في
ة ل

طني
الو
ت 

شرا
الن

ت 
اعا

إلذ
ا

جي
ة ال

عدد
لمت
ة ا

غطي
 الت

ات
ة ذ

اص
لخ

 ات
   

  
 

  

 



37 
 

السياسية واألحزاب الحكومة ممثمي مداخالت  
الجيوية األخبار نشرات في 5الخاصة ذات التغطية المتعددة الجيات لإلذاعات   

 

                                                           
كما سبق اإلشارة إىل ذلك عند تقدمي طريقة احتساب مدة تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية يف اإلذاعات اخلاصة ذات التغطية   5

 ( يضم هذا اجلدول ادلداخالت ذات البعد احمللي ادلرتبطة باجلماعات الرتابية.34-32اهات )صفحة ادلتعددة اجل
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II. نتائج تتبع المنظمات النقابية 

مركزيات نقابية مداخالت المنظمات النقابية في وسائل االتصال السمعي  خمستصدرت 
 ،تحاد المغربي لمشغؿاال ،لمشغؿكنفدرالية الديمقراطية الب التوالي . ويتعمؽ األمر، عمىالبصري

 .التحاد العاـ لمشغاليف بالمغرباو  ،لمشغؿالديمقراطية  منظمةالو  الفدرالية الديمقراطية لمشغؿ،
تحاد اال)الست الممثمة في مجمس المستشاريف  النقابية وقد بمغ مجموع مداخالت المركزيات

درالية الديمقراطية لمشغؿ، اإلتحاد الوطني لمشغؿ بالمغرب، اإلتحاد المغربي لمشغؿ، الكنف
أزيد مف  (العاـ لمشغاليف بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية لمشغؿ والمنظمة الديمقراطية لمشغؿ

مف مجموع المدة الزمنية التي استفادت   %78,18 نسبة وىو ما يمثؿ( 04:32:58)أربع ساعات 
  .(05:49:09)ىيأة نقابية  24ة البالغ عددىا منيا المنظمات النقابي
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 المنظمات النقابيةمداخالت ممثمي 
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III. نتائج تتبع المنظمات المينية 

استفاد االتحاد العام لمقاوالت المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي المنظمات 
 ساعةأكثر مف ساعتيف ونصؼ ال . إذ تناوؿ ممثمو االتحاد العاـ الكممة لمدةالمينية

 منظمة 64مف مجموع المدة الزمنية التي استفادت منيا  %51,80، وىو ما يمثؿ (02:34:51)
  .(04:50:56)مينية 
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 المنظمات المينيةمداخالت ممثمي 
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IV. نتائج تتبع الغرف المينية 

مقارنة مع باقي  من أكبر حيز زمنيالقنيطرة -سال-الفالحة لجية الرباطغرفة استفادت 
 دقائؽ ستال فاقتىذه الغرفة الكممة لمدة  ة األخرى. إذ تناوؿ ممثموالميني الغرؼ

ة غرف 29 مف مجموع المدة الزمنية التي استفادت منيا %9,47 نسبة وىو ما يمثؿ(، 00:06:23)
 (. 01:07:26)مينية 

 الغرف المينيةمداخالت ممثمي 
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V.  النسائيةة العمومينتائج تتبع مداخالت الشخصيات 
في وسائؿ  10:07:43زمنية قدرىا  ت الشخصيات العمومية النسائية مدةبمغت مداخال

من  %15,24 ما يمثل نسبةاالتصاؿ السمعي البصري الواردة نتائجيا في ىذا البياف، وىو 
 . مجموع مداخالت الشخصيات العمومية

لمداخالت الشخصيات العمومية  خصصت أكبر حيز زمني إذاعة أطمنتيؾويالحظ أف 
. %12,28بنسبة  (33:36:37)متبوعة بالقناة األولى   %15,65بنسبة بمغت (01:35:05)النسائية 
 .%01,77 بمغت نسبةب (00:10:46) حيز زمني أقؿ .إـ. كازا إؼت إذاعة وخصص

 مداخالت الشخصيات العمومية النسائية
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 فيرس الجداول والبيانات الخاصة
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 المدة الزمنية المخصصة لمداخالت أحزاب األغمبية البرلمانية
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 المدة الزمنية المخصصة لمداخالت أحزاب المعارضة البرلمانية
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 المدة الزمنية المخصصة لمداخالت األحزاب غير الممثمة في البرلمان
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 في المداخالت المستعممة المغات
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 التي احتمت الصدارة في المداخالت الجيات
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 القانونية النصوص في السياسية التعددية - 2 رقم ممحق
 2655دستور 

 ( 2655يوليوز  92) 5432من شعبان  27صادر في  5155195ظيير شريف رقم 
 الدستور بتنفيذ نص

 الديباجة9

اطية يسودىا الحؽ والقانوف، إف المممكة المغربية، وفاء الختيارىا الذي ال رجعة فيو، في بناء دولة ديمقر 
تواصؿ بعـز مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتيا المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، 
رساء دعائـ مجتمع متضامف، يتمتع فيو الجميع باألمف والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص،  وا 

 ، في نطاؽ التالـز بيف حقوؽ وواجبات المواطنة )...(.والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريـ

 7الفصل 

وتعزيز انخراطيـ في  تعمؿ األحزاب السياسية عمى تأطير المواطنات والمواطنيف وتكوينيـ السياسي،
الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأف العاـ، وتساىـ في التعبير عف إرادة الناخبيف، والمشاركة في ممارسة 

 أساس التعددية والتناوب، بالوسائؿ الديمقراطية، وفي نطاؽ المؤسسات الدستورية. السمطة، عمى

 ُتؤسس األحزاب وُتمارس أنشطتيا بحرية، في نطاؽ احتراـ الدستور والقانوف.

 نظاـ الحزب الوحيد نظاـ غير مشروع.

ة عامة، عمى ال يجوز أف تؤسس األحزاب السياسية عمى أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جيوي، وبصف
 أي أساس مف التمييز أو المخالفة لحقوؽ اإلنساف.

وال يجوز أف يكوف ىدفيا المساس بالديف اإلسالمي، أو بالنظاـ الممكي، أو المبادئ الدستورية، أو األسس 
 الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية لممممكة.

 ا لممبادئ الديمقراطية.يجب أف يكوف تنظيـ األحزاب السياسية وتسييرىا مطابق

يحدد قانوف تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إلييا في ىذا الفصؿ، القواعد المتعمقة، بصفة خاصة، 
  بتأسيس األحزاب السياسية، وأنشطتيا ومعايير تخويميا الدعـ المالي لمدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويميا.

 56الفصل 

مكانة تخوليا حقوقا، مف شأنيا تمكينيا مف النيوض بمياميا، عمى يضمف الدستور لممعارضة البرلمانية 
 الوجو األكمؿ، في العمؿ البرلماني والحياة السياسية.
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 ويضمف الدستور، بصفة خاصة، لممعارضة الحقوؽ التالية :

 ; حرية الرأي والتعبير واالجتماع 

  زمنيا في وسائؿ اإلعالـ العمومية يتناسب مع تمثيميتيا ; احيز 

 (…) 

  25الفصل 

 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكؿ أشكاليا.

  27لفصل ا

لممواطنات والمواطنيف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات، الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات 
 المنتخبة، والييئات المكمفة بمياـ المرفؽ العاـ.

، بيدؼ حماية كؿ ما يتعمؽ بالدفاع الوطني، ال يمكف تقييد الحؽ في المعمومة إال بمقتضى القانوف
وحماية أمف الدولة الداخمي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية مف المس بالحريات والحقوؽ 
األساسية المنصوص عمييا في ىذا الدستور، وحماية مصادر المعمومات والمجاالت التي يحددىا القانوف 

 بدقة.

  28 الفصل

 افة مضمونة، وال يمكف تقييدىا بأي شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية.حرية الصح

لمجميع الحؽ في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكؿ حرية، ومف غير قيد، عدا ما ينص عميو 
 القانوف صراحة.

ى تشجع السمطات العمومية عمى تنظيـ قطاع الصحافة، بكيفية مستقمة، وعمى أسس ديمقراطية، وعم
 وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعمقة بو.

يحدد القانوف قواعد تنظيـ وسائؿ اإلعالـ العمومية ومراقبتيا. ويضمف االستفادة مف ىذه الوسائؿ، مع 
 احتراـ التعددية المغوية والثقافية والسياسية لممجتمع المغربي.

مف  342 ىذه التعددية، وفؽ أحكاـ الفصؿوتسير الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري عمى احتراـ 
 ىذا الدستور.
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  565الفصل 

تتولى الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري السير عمى احتراـ التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، 
 والحؽ في المعمومة في الميداف السمعي البصري، وذلؾ في إطار احتراـ القيـ الحضارية األساسية وقوانيف

 المممكة.
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  51621252الشريف رقم  ظييرال
 (2662أغسطس  35) 5423من جمادى اآلخرة  22الصادر في 

 القاضي بإحداث الييأة العميا لالتصال السمعي البصري 

 الديباجة9

 األفكار عف التعبير لحرية أساسي كعنصر اإلعالـ، في الحؽ ضماف بوجوب الشريفة جاللتنا مف واقتناعا

 خالليا مف ويعبر تتأسس أف يمكف بصرية، - سمعية وبوسائؿ مستقمة صحافة طريؽ عف يماوالس واآلراء،

 دائرة في الرأي، تيارات مختمؼ تعددية ضماف عمى قادر والتمفزة لإلذاعة عاـ مرفؽ وبواسطة الحرية، بكامؿ

 بحماية المتعمقة تمؾ منيا وخاصة المممكة، في العمؿ بيا الجاري والقوانيف األساسية الحضارية القيـ احتراـ

 ؛ وكرامتيـ األشخاص حرمة وبصيانة الشباب
 3المادة 

 السياسي، باإلعالـ يتعمؽ ما والسيما والرأي، الفكر تيارات عف التعبير بتعددية التقيد عمى السير -33

 .البصري - السمعي لالتصاؿ العاـ القطاع أو مف الخاص القطاع قبؿ مف سواء

لى الحكومة إلى يحددىا، التي لمفترات تبعا جمس،الم يوجو الغاية، وليذه  البرلماف مجمسي رئاسة وا 

 المدة بياف البرلماف، في الممثمة المينية والغرؼ النقابية والمنظمات السياسية األحزاب عف والمسؤوليف

 ذاعةاإل أجيزة برامج في أو المينية أو النقابية السياسية الشخصيات مداخالت استغرقتيا التي الزمنية

 فائدة. فييا يرى التي المالحظات جميع إبداء المناسبة، بيذه لو، ويجوز .والتمفزة

 22المادة 

 الحاؿ، اقتضى إف العميا، الييأة تؤىؿ المفعوؿ، سارية أو تنظيمية تشريعية نصوص وجود عدـ حالة في

 يمي: لما الالزمة القواعد لتحديد

 تمكيف ألجؿ السياسي، اإلعالـ ميداف في والسيما والرأي، الفكر تيارات عف التعبير تعددية احتراـ -

 اإلجتماعية المنظمات وكذا االقتصادي المجاؿ في والتمثيمية والمينية النقابية والمنظمات السياسية األحزاب

 والتمفزة لإلذاعة العاـ المرفؽ عبر الكممة لتناوؿ زمنية مدة مف االستفادة مف الوطني، الطابع ذات األخرى

 ؛  موضوعية معايير ووفؽ وتمثيميتيا ألىميتيا تبارااع

  المينية. والغرؼ والنقابية السياسية المنظمات إزاء مراعاتو الواجب اإلنصاؼ بمبدأ التقيد - 
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  37716القانون 

 ( 2665يناير  7) 5425من ذي القعدة  25صادر في  51641257ظيير شريف رقم )
 باالتصال السمعي البصري(المتعمق  77163بتنفيذ القانون رقم 

 الديباجة9

 العاـ، اإلصالحي المنحى ليذا اليامة المكونات مف الوطني البصري السمعي المجاؿ ويعتبر إصالح (...) 

 ...واالنفتاح والحداثة والتعددية الحرية قيـ تكريس في دور مف لو لما

 وااللتزاـ والجماعية الفردية تعبيرال حرية وضماف البصري السمعي االتصاؿ حرية بممارسة النيوض (...)

 لممواطنيف، الخاصة ولمحياة اإلنساف لكرامة احتراـ مف تحممو بما اإلنساف حقوؽ واحتراـ المينة بأخالقيات

  ؛ الديمقراطية ولمبادئ الفكرية ولمتعددية

  3المادة 

  حر. البصري السمعي االتصاؿ 

 في لمتعبير التعددي والطابع والتنوع وممكيتو الغير ريةوح اإلنساف كرامة احتراـ في الحرية ىذه تمارس 

 الحميدة واألخالؽ العاـ النظاـ عمى والحفاظ الدينية القيـ احتراـ وكذا والرأي الفكر تيارات مف أشكالو جميع

 التقنية واإلكراىات العاـ المرفؽ متطمبات احتراـ إطار في الحرية ىذه تمارس كما .الوطني الدفاع ومتطمبات

  البصري. السمعي المجاؿ في لإلنتاج وطنية صناعة تنمية ضرورة وكذا االتصاؿ وسائؿ إلى الراجعة
  4المادة 

 التعددي الطابع عمى الحفاظ مراعاة مع حرية بكؿ برامجيا بإعداد البصري السمعي االتصاؿ شركات تقـو 

 .البرامج تمؾ عف مسؤولياتيا كامؿ تتحمؿ وىي .التعبير لتيارات

 8دة الما

  البصري: السمعي االتصاؿ متعيدي عمى يجب

  ؛ وصادقة المصادر متعددة أخبار تقديـ -

 أو جمعية مصالح ذات أو مجموعة سياسي حزب أي تفضيؿ دوف وموضوعية بحياد األحداث تقديـ (...)

 تبيف أف ويجب .اآلراء وتنوع تعددىا بإنصاؼ، البرامج، تعكس أف ويجب أو مذىب، إيديولوجية أي وال

 بأصحابيا؛ خاصة أنيا عمى والتعاليؽ الشخصية النظر وجيات
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 99المادة 

عادة البرامج شأف مف يكوف أال يجب العمؿ، بيا الجاري النصوص في الواردة بالعقوبات اإلخالؿ دوف   وا 

 البرامج:  مف أو أجزاء البرامج بث

 أو خدمة أو إيديولوجية أو مالية ةأو اقتصادي أو عرقية سياسية مصالح ذات مجموعات تمجيد – (...) 

  فقط؛ الخاصة وقضاياىا مصالحيا

 48المادة 

 التزاماتيا فيو تحدد تحمالت دفاتر احتراـ العمومي البصري السمعي لالتصاؿ الوطنية الشركات عمى يجب 

 .الخاصة

 مف العمومي المرفؽ بمياـ القياـ وفقيا يتـ التي الشروط عمى بالخصوص التحمالت دفتر ينص أف ويجب 

 (...) يمي: بما يتعمؽ فيما المذكورة الشركات لدف

 أىميتيا حسب والنقابية السياسية لمييئات العادؿ والولوج والرأي الفكر تيارات عف التعبير بتعددية التقيد - 

 .العمؿ بيا الجاري التنظيمية لمنصوص وفقا وذلؾ االنتخابية الفترات أثناء والسيما وتمثيميتيا

 



60 
 

 ( 2652أكتوبر  52) 5433من ذي القعدة  25صادر في  21521596وم رقم مرس
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة دفتر تحمالتبنشر 

  52المادة 

 احترام التعددية السياسية والمدنية

تمتـز الشركة بضماف احتراـ الخدمات التي تبثيا لمتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع 
بإشراؾ متعدد ومتوازف لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفؽ الضوابط التي يقرىا  المجاالت،

 المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري.

كما تمتـز الشركة، وفؽ الضوابط التي يقرىا المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري، بضماف احتراـ 
كر والرأي في جميع المجاالت، بإشراؾ متعدد ومتوازف في التعددي لتيارات الف الخدمات التي تبثيا لمتعبير

النشرات والبرامج الحوارية والتفاعمية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة 
 بالقضايا المطروحة.

 

 ( 2652أكتوبر  52) 5433من ذي القعدة  25صادر في  21521597مرسوم رقم 
 القناة الثانية-وريادبنشر دفتر تحمالت شركة ص

  56المادة 

 احترام التعددية السياسية والمدنية

تمتـز الشركة بضماف احتراـ الخدمات التي تبثيا لمتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع 
المجاالت، بإشراؾ متعدد ومتوازف لألحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفؽ الضوابط التي يقرىا 

 عمى لالتصاؿ السمعي البصري.المجمس األ

كما تمتـز الشركة، وفؽ الضوابط التي يقرىا المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري، بضماف احتراـ 
التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجاالت، بإشراؾ متعدد ومتوازف في  الخدمات التي تبثيا لمتعبير

معيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة النشرات والبرامج الحوارية والتفاعمية لج
 بالقضايا المطروحة.
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  66-17قرار المجمس األعمى لالتصال السمعي البصري رقم 
 ( 2666مايو  10) 5427ربيع اآلخر  12الصادر في 

 بمنح ترخيص إلحداث واستغالل الخدمة اإلذاعية راديو إيكوميديا )أطالنتيك(

  56المادة 

لتعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط مف شروط الديمقراطية وضمانة لممارسة كاممة لحرية التواصؿ، ا
وليذه الغاية يسير المتعيد عمى أف تحتـر البرامج التي يتـ بثيا التعبير عف مختمؼ تيارات الفكر والرأي، 

 مع احتراـ القواعد المحددة مف طرؼ الييأة العميا.
 

ة العاشرة من دفاتر تحمالت القطاع الخاص نفس الصياغة المتعمقة بالتعددية.نجد دائما في الماد  
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شتنبر  27) 5427رمضان  4الصادر في  66-46قرار المجمس األعمى لالتصال السمعي البصري رقم 
( بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي 2666

ت االنتخاباتالبصري خارج فترا  

 المجمس األعمى لالتصال السمعي البصري،

( 7337أغسطس  33) 3673جمادى اآلخرة  77الصادر في  32372737بنػاء عمى الظيير الشريؼ رقـ 
 77( والمادة 33)المقطع  3القاضي بإحداث الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري خصوصا المواد 

 )الفقرة األولى( منو؛

المتعمؽ باالتصاؿ السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظيير الشريؼ  77233قانوف رقـ وبنػاء عمى ال
 2و 6و 3(، خصوصا الديباجة والمواد 7332أبريؿ  7) 3672مف ذي القعدة  72بتاريخ  32362727رقـ 

 (؛6المقطع  7) الفقرة  62( و3)المقطع  2(، 3و 3)المقطعاف 

و تنظيمية سارية المفعوؿ تحدد القواعد الالزمة الحتراـ تعددية التعبير واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أ
 عف تيارات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابية؛

وبنػاء عمى مداوالت المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري، طبقا لمقانوف، في اجتماعو المنعقد 
 (.7334شتنبر  77) 3677رمضاف  6بتاريخ 

 :يقرر

 ديباجة

( القاضي 7337أغسطس  33) 3673جمادى اآلخرة  77الصادر في  32372737قر الظيير الشريؼ رقـ أ
المتعمؽ باالتصاؿ السمعي البصري  77233بإحداث الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري والقانوف رقـ 

دأ ثابت يمتـز بو احتراـ تعددية التعبير عف تيارات الفكر والرأي في خدمات االتصاؿ السمعي البصري كمب
 .المتعيدوف، ويسير عمى احترامو المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري

في ىذا اإلطار القانوني، ال تعتبر التعددية، ميما كاف مضمونيا وشكميا، ىدفا في حد ذاتو بقدر ما ىي 
اعميف السياسييف وسيمة أقرىا المشرع ضمانا إلخبار مستوؼ ونزيو لممشاىد والمستمع. فيي ليست حقا لمف

واالجتماعييف عمى متعيدي االتصاؿ السمعي البصري فحسب، بؿ ىي أساسا حؽ لممواطف يوجب عمى 
المتعيديف أف يقدموا لمجميور إعالما نزييا ومحايدا وموضوعيا يحتـر حقو في االطالع عمى اآلراء 

بتشكيؿ آرائو وقناعاتو الخاصة المختمفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديو كؿ العناصر التي تسمح لو 
 .بكؿ حرية وموضوعية
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مف الظيير الشريؼ المحدث لمييأة العميا، وضمانا لولوج  77اعتبارا لما سبؽ، وعمال بمقتضيات المادة 
منصؼ لتيارات الفكر والرأي إلى وسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية في إطار قانوني يحتـر حرية 

ويؤكد عمى مسؤوليتيـ التحريرية في ىذا الباب، يضع المجمس األعمى المتعيديف في إعداد برامجيـ، 
  :الضوابط التالية

 5المادة 
تطبؽ مقتضيات ىذا القرار قصد ضماف تعددية التعبير عف تيارات الفكر والرأي سواء منيا السياسية أو 

 .اإلجتماعية أو االقتصادية أو الفكرية، وذلؾ خارج فترات االنتخابات

 2المادة 
يسير المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري عمى التقيد بتعددية التعبير عف تيارات الفكر والرأي، 

 .وخاصة ما يتعمؽ باإلعالـ السياسي، مف لدف متعيدي قطاع االتصاؿ السمعي البصري العمومي

استمزمت  كما يسير عمى احتراـ ىذه التعددية مف لدف متعيدي االتصاؿ السمعي البصري الخواص، كمما
 .ذلؾ طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحيا ىؤالء عمى الجميور

 3المادة 
يتعيف عمى متعيدي االتصاؿ السمعي البصري المعنييف منح األحزاب والمنظمات النقابية والمينية 

سب أىميتيا والتمثيمية في المجاؿ االقتصادي وكذا المنظمات االجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، ح
 .وتمثيميتيا المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة مف البث وتناوؿ الكممة في برامج اإلعالـ

، المنظمات المذكورة مف االستفادة مف إمكانية توفير تغطية ىذهويتعيف أف تمكف مدد البث وتناوؿ الكممة 
ف األحداث الراىنة وقضايا الشأف العاـ مناسبة ألىـ أنشطتيا مف جية، وكذا التعبير عف آرائيا ومواقفيا م

مف جية ثانية. وذلؾ أخذا بعيف االعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعمؽ بالنشرات 
  والمجالت اإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر

 4المادة 
التمفزة أو اإلذاعة ميما كانت نوعيتو  يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معيف في

 .وطرؽ بثو

  .يقصد بمدة تناوؿ الكممة المدة الزمنية التي يتناوؿ خالليا المتدخؿ الكممة

تحتسب مدة البث ومدة تناوؿ الكممة سواء عند البث األولي أو عند إعادة البث، عمى أساس أال تتجاوز 
 .ألولي سنة واحدةالمدة الفاصمة بيف إعادة البث المعني والبث ا

 5المادة 
تتـ مراعاة التمثيمية واألىمية بالنسبة لألحزاب السياسية بناء عمى التشكيالت والتكتالت السياسية داخؿ 

 .البرلماف
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تتحدد تمثيمية المنظمات النقابية اعتبارا ألىميتيا ولنتائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعيف العاـ 
 .والخاص

المنظمات المينية اعتبارا لتمثيميتيا داخؿ مجمس المستشاريف أو حسب أىميتيا عمى وتتحدد تمثيمية 
 .الصعيد الوطني

 .كما تتحدد أىمية المنظمات االجتماعية ذات الطابع الوطني حسب طبيعة أىدافيا ومجاؿ نشاطيا

 6المادة 
ة لمداخالت أعضاء يحرص متعيدو االتصاؿ السمعي البصري عمى عدـ تجاوز المدة الزمنية اإلجمالي

الحكومة وأحزاب األغمبية البرلمانية ضعؼ المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية لممعارضة 
 .البرلمانية في مجمس النواب مع احتراـ شروط برمجة متقاربة ومتشابية

الحكومي،  يتـ تقدير مفيومي األغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية بناء عمى التصويت عمى البرنامج
والتصويت عمى الميزانية، والتصويت عمى آخر ممتمس لمرقابة في حالة المجوء إليو خالؿ الوالية 

 .التشريعية الجارية
 7المادة 

يتعيف عمى متعيدي االتصاؿ السمعي البصري تمكيف األحزاب غير الممثمة في البرلماف مف مدد زمنية 
مف المدة الزمنية  33%لعاـ، وتخصص ليذه األحزاب مجتمعة إلبداء مواقفيا مف األحداث وقضايا الشأف ا

 .اإلجمالية المخصصة لمحكومة وأحزاب األغمبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية

 8المادة 
يمتـز متعيدو االتصاؿ السمعي البصري باحتراـ القواعد السالفة الذكر في اإلذاعات المحمية والجيوية مع 

 .معطيات المحمية والجيوية لممنطقة الجغرافية المغطاةاألخذ بعيف االعتبار ال

 9المادة 
س فترة ثالثة أشير بالنسبة لمنشرات يتـ تقدير احتراـ متعيدي االتصاؿ السمعي البصري لمتعددية عمى أسا

 .وستة أشير بالنسبة لمبرامج الحوارية والبرامج األخرى اإلخبارية

  56المادة 
، داخؿ األياـ السبع الموالية لنياية كؿ شير، تقريرا عف التعددية والولوج يبمغ كؿ متعيد لمييأة العميا

المنصؼ إلى خدماتو مف طرؼ تيارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السياسية والمنظمات النقابية 
  .خالؿ الشير المنقضي، وذلؾ حسب القواعد المتضمنة في ىذا القرار

رية حوؿ ضماف التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبميغيا إلى تقوـ الييأة العميا بإعداد تقارير دو 
لى رئاسة مجمسي البرلماف، والمسؤوليف عف األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرؼ  الحكومة وا 
المينية الممثمة في البرلماف، وبنشرىا في وسائؿ اإلعالـ. تتضمف التقارير بيانا لممدة الزمنية التي 

 .رقتيا مداخالت الشخصيات السياسية والنقابية والمينية في برامج أجيزة اإلذاعة والتمفزةاستغ
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  55المادة 
يبت المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري في الشكايات بشأف ضماف تعددية التعبير عف تيارات 

ص المعنوييف المعينيف الفكر والرأي الواردة عمى الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري مف طرؼ األشخا
 3673مف جمادى اآلخرة  77الصادر في  32372737الفقرة األولى مف الظيير الشريؼ رقـ  6في المادة 

( القاضي بإحداث الييأة العميا، في أجؿ أقصاه ثالثوف يوما مف تاريخ تسجيؿ 7337أغسطس  33)
 .الشكاية في مكتب ضبط الييأة العميا لالتصاؿ السمعي البصري

ؿ الييأة العميا عمى المتعيد المعني نسخة مف كؿ شكاية وردت عمييا مشفوعة بمستنداتيا، قصد تحي
بداء مالحظاتو ودفوعاتو وتقديـ كؿ ما يعتبره مفيدا لتنوير مداوالت  تمكينو مف االطالع عمى المؤاخذات وا 

سبعة أياـ مف تاريخ توصمو المجمس. يتعيف عمى المتعيد إرساؿ جوابو إلى الييأة العميا في أجؿ ال يتعدى 
بكتابيا. ويمكف لممجمس الترخيص لرئيسو بمنح أجؿ إضافي ال يتعدى سبعة أياـ إذا طمب المتعيد ذلؾ 

 .كتابة إف لـ يكف مف شأف منح ىذا األجؿ التأثير سمبا عمى التدابير التي قد يتخذىا المجمس

 52المادة 
كذا إلى المتعيد المشتكى بو، كما يقوـ بنشره جزئيا أو يبمغ المجمس األعمى قراره إلى الطرؼ المشتكي و 

  .في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلؾ

 .يمكف لرئيس المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائؿ اإلعالـ

 53المادة 
أعاله  37 يمكف أف يكوف قرار المجمس األعمى لالتصاؿ السمعي البصري المنصوص عميو في المادة

موضوع تقرير يتضمف مالحظاتو وتوصياتو، إف اقتضى الحاؿ، كما يمكف نشر ىذا التقرير جزئيا أو في 
 .وسائؿ اإلعالـ وفي الجريدة الرسمية

 54المادة 
  تدخؿ مقتضيات ىذا القرار حيز التنفيذ ابتداء مف تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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