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(...) ال تعتبر التعددیة، مھما كان مضمونھا وشكلھا، ھدفا في حد ذاتھ بقدر ما ھي  "

 مستوف ونزیھ للمشاھد والمستمع. فھي لیست خباروسیلة أقرھا المشرع ضمانا إل
حقا للفاعلین السیاسیین واالجتماعیین على متعھدي االتصال السمعي البصري 
فحسب، بل ھي أساسا حق للمواطن یوجب على المتعھدین أن یقدموا للجمھور 
إعالما نزیھا ومحایدا وموضوعیا یحترم حقھ في االطالع على اآلراء المختلفة 

مصادر الخبر لكي تتوفر لدیھ كل العناصر التي تسمح لھ بتشكیل آرائھ  وتنوع
 " .وقناعاتھ الخاصة بكل حریة وموضوعیة

 
)، 2006شتنبر  6( 06- 46رقم  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصريقرار (

  )2الدیباجة، فقرة 
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  ة بیان مداخالت الشخصیات العمومی
الشخصیات السیاسیة والنقابیة والمهنیة في برامج  المدة الزمنیة المخصصة لمداخالتبیان 

من الظهیر  13–3وسائل االتصال السمعي البصري كما هو محدد وفقا لمقتضیات المادة 
 القاضي بإحداث الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري.

  الشخصیات العمومیة
  أو مهنیة تنتمي إلى الفئات الثالث التالیة:كل شخصیة سیاسیة أو نقابیة 

: الحكومة، األغلبیة البرلمانیة، المعارضة البرلمانیة واألحزاب غیر الحصص األربع -
  الممثلة في البرلمان.

: أعضاء النقابات والمنظمات المهنیة والغرف النقابیون والمهنیون المتدخلون -
  المهنیة.

 مجلس ورئیس النواب مجلس رئیسرئیس الحكومة،  المؤسساتیون: الفاعلون -
 المستشارین.

 مداخالت الشخصیات العمومیة:
كل مداخلة (مدة تناول الكلمة) في وسیلة اتصال سمعي بصري لشخصیة عمومیة (شخصیة 

 سیاسیة، نقابیة أو مهنیة).
  مدة تناول الكلمة

 .یقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنیة التي یتناول خاللها المتدخل الكلمة
 مدة البث

لموضوع معین في وسیلة اتصال سمعي  المدة الزمنیة المخصصةیقصد بمدة البث مجموع 
  .بصري مهما كانت نوعیتها وطرق بثها

  األربع الحصص

 ………………………………………………………………………………………………………
 المعجم



6 
 

هي: الحكومة، األغلبیة البرلمانیة، و األربعة المعنیة بالتعددیة السیاسیة  فئات المتدخلین
  ة في البرلمان.المعارضة البرلمانیة واألحزاب غیر الممثل

  وسائل االتصال السمعي البصري
اإلذاعات والقنوات التلفزیة التي تمتلكها الشركات الوطنیة لالتصال السمعي البصري 

  العمومي أو التي في ملك الشركات الخاصة.
  اإلذاعات والقنوات التلفزیة العمومیة 

تلك الدولة أغلبیة إذاعات وقنوات الشركات الوطنیة لالتصال السمعي البصري التي تم
  رأسمالها أو كله.

  إذاعات خاصة ذات تغطیة وطنیة
اإلذاعات التي تمتلكها الشركات الخاصة لالتصال السمعي البصري وتغطي مجموع التراب 

  الوطني.
  إذاعات خاصة ذات تغطیة متعددة الجهات

وضا اإلذاعات التي تمتلكها الشركات الخاصة لالتصال السمعي البصري والتي تغطي ح
المطابقة للمناطق الجغرافیة كما هي محددة في دفاتر  1واحدا أو أكثر من أحواض االستماع

  التحمالت.
 مجالت إخباریة

یقصد بالبرامج والمجالت اإلخباریة البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السیاسیة وبرامج النقاش 
 السیاسي ومعالجة السیاسات العمومیة وتدبیر الشأن العام. 

  

                                                           
یعطي الئحة أحواض االستماع  ویحدد مواقع البث المرجعیة داخل ھذه األحواض.   3الملحق رقم   1  
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- 77یناط بالهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري؛ بحكم المقتضیات الدستوریة، والظهیر المحدث للهیئة، والقانون 

وسائل االتصال السمعي البصري العمومیة والخاصة، المتعلق باالتصال السمعي البصري، ودفاتر تحمالت  03
قواعد ضمان التعبیر عن تعددیة تیارات  بشأن 06- 46وقرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

تتبع مدى احترام وسائل االتصال ، الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج فترات االنتخابات
الحرص على و   والفترات االنتخابیة السمعي البصري لتعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي في الفترات العادیة

  ر.احترام الحق في الخب
بشأن  2006شتنبر  27، الصادر بتاریخ 06- 46ویعتبر قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

قواعد ضمان التعبیر عن تعددیة تیارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري خارج الفترات 
 النقابیة والهیآتمنصف لألحزاب السیاسیة االنتخابیة، تطورا مهما في إرساء الترسانة القانونیة المنظمة للولوج ال

  المجال. لوسائل االتصال السمعي البصري بالنظر للفراغ القانوني في والمهنیة
وتشكل تجربة التأطیر لمجال التعددیة السیاسیة في وسائل االتصال السمعي البصري أرضیة مالئمة لالرتقاء 

ما  وهو .2011یولیوز  30إلعالمي الجدید الناتج عن دستوربعمل الهیأة العلیا لالنخراط في السیاق السیاسي وا
مالئمة  بهدف بلورة نّص من شأنه وتنقیحه 06–46إعادة النظر في القرار  جعل الیوم الهیأة منكبة على

مع مواكبة وٕانجاح االنتقال السیاق العام، و الدستوریة الجدیدة المقتضیات الجاري بها العمل مع المبادئ والقواعد 
 ؛إلى مرحلة المساءلة على االلتزام بمراعاتها تبنیها من طرف المتعهدینو  ریجي من مرحلة استیعاب القواعدالتد

   .وهي المهمة التي ینكب على إنجازها حالیا المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
داخالت الشخصیات ، انكبت الهیأة العلیا على تتبع واحتساب م2007وتجدر اإلشارة إلى أنه، منذ فاتح ینایر

والفترات االنتخابیة. ویصدر عن الهیأة العلیا، بخصوص الفترات العادیة، بیانات   العمومیة خالل الفترات العادیة
فصلیة تقدم نتائج االحتساب في النشرات اإلخباریة، وكل أسدس البیانات المتعلقة بالمداخالت في البرامج 

تصدر الهیأة العلیا، بعد كل فترة انتخابیة، البیانات الخاصة بنتائج . كما اإلخباریة الحواریة وباقي المجالت
احتساب المداخالت المرتبطة بالحملة االنتخابیة. وتبث الهیأة العلیا في الشكایات المتعلقة بتعددیة التعبیر عن 

عیات المعترف لها تیارات الفكر والرأي الواردة علیها من طرف األحزاب السیاسیة أو المنظمات النقابیة أو الجم
  بصفة المنفعة العامة.

 

…………………………………………………………………………………………………
 تقدیم
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) بنظام متطور یمّكن من المراقبة الدقیقة لمدى احترام وسائل 2007كما ابتدأ العمل منذ نفس التاریخ (فاتح ینایر
االتصال السمعي البصري لتعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي. كما قامت الهیأة العلیا، بحكم المهام الموكولة 

من أجل السهر على احترام التعددیة السیاسیة في وسائل االتصال السمعي البصري العمومیة والخاصة في إلیها 
. كما ساهمت 2007الذي مكن من تأطیر االنتخابات التشریعیة لسنة  07- 14فترة االنتخابات، بوضع القرار رقم 

  إصدار توصیة في الموضوع. عبر  2009الهیأة العلیا في تأطیر وتنشیط االنتخابات الجماعیة لسنة 
فقد أصدرت الهیأة العلیا  2011وحرصا منها على إثراء النقاش العمومي حول االستفتاء الدستوري لفاتح یولیوز 

التي ساهمت في تقدیم مادة إخباریة متعددة تسمح للمواطن بتشكیل رأیه الخاص وممارسة  11- 27التوصیة رقم 
لضمان الولوج المنصف لألحزاب  11- 46ت الهیأة العلیا القرار رقم حقه في التصویت بكل حریة. كما أصدر 

  .2011نونبر  25 السیاسیة لوسائل االتصال السمعي البصري العمومیة والخاصة خالل فترة انتخابات
بشأن شكایة أحد  ،2005شتنبر  21بتاریخ  ،05-23وبخصوص الشكایات، فقد شكل القرار رقم 

عن تیارات الفكر والرأي. حیث  سما في ضمان تعددیة التعبیراألحزاب السیاسیة منعطفا حا
اعتبر المجلس أن عدم استجابة القناة العمومیة المعنیة لطلب الحزب المعني لتغطیة مؤتمره 
الوطني إخالال منها بااللتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها متعهدا مكلفا بأداء خدمة عامة 

مؤتمر وطني لحزب  انعقاد"المجال السمعي البصري وأن  في إطار مهام المرفق العام في
سیاسي یشكل حدثا مهما في مسیرة هذا الحزب" و"اإلخبار بهذا المؤتمر وتغطیة وقائعه یشكالن حقا 

  من حقوق المواطن في اإلعالم واإلخبار".

نین ومراقبة التعددیة ، تراكمات هامة في مجال تق2007البصري، منذ - وقد حققت الهیأة العلیا لالتصال السمعي
البصري، سواء في الفترة العادیة أو في فترة االنتخابات، ویتجلى ذلك - السیاسیة في وسائل االتصال السمعي

بشكل أساس في اآللیات القانونیة والتنظیمیة التي تم إحداثها لتأطیر التعددیة السیاسیة في وسائل االتصال 
واهتمام دولي من لدن هیئات الضبط والتقنین في مجال  السمعي البصري. وهي تجربة تحظى باعتراف

  االتصال السمعي البصري وكذا بتزاید الطلب على هذه التجربة. 
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 القانونیةیة عالمرج .1

یقدم بیان مداخالت الشخصیات العمومیة في وسائل االتصال السمعي البصري المدة الزمنیة 
البرامج النقابیة والمهنیة في  سیة، والهیآتاألحزاب السیاالتي استغرقتها مداخالت ممثلي 

خالل  التي بثتها وسائل االتصال السمعي البصريالحواریة وباقي المجالت اإلخباریة 
 .2014من سنة  ولاألاألسدس 
ضمن المهام المنوطة  ،إصدار هذا البیانفي إطار  ،سهر الهیأة على احترام التعددیةویندرج 

من  22الصادر في  01-02-212ر والظهیر الشریف رقم المنصوص علیها في الدستو  بها
) القاضي بإحداث الهیأة العلیا لالتصال السمعي 2002أغسطس  31( 1423جمادى اآلخرة 

  .البصري، كما تم تغییره وتتمیمه
یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل اإلعالم العمومیة "على أنه:  28وبناء على الدستور تنّص المادة 

ویضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددیة اللغویة والثقافیة والسیاسیة  ومراقبتها.
المغربي. وتسهر الهیئة العلیا لالتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددیة، وفق أحكام  للمجتمع
  ."الدستور امن هذ 165الفصل 

اط بالمجلس األعلى لالتصال من الظهیر المحدث للهیئة تن 13الفقرة  3وبناء على المادة 
 ما وال سیما الفكر والرأي، تیارات عن التعبیر بتعددیة التقید على "السهرالسمعي البصري مهمة: 

 السمعي البصري. لالتصال العام أو من القطاع الخاص القطاع قبل من سواء السیاسي، باإلعالم یتعلق
 البرلمان مجلسي رئاسة وٕالى الحكومة إلى ها،التي یحدد للفترات تبعا المجلس، یوجه الغایة، ولهذه

 المدة بیان البرلمان، في الممثلة المهنیة والغرف النقابیة السیاسیة والمنظمات األحزاب والمسؤولین عن
 اإلذاعة أجهزة برامج في أو المهنیة أو النقابیة السیاسیة الشخصیات استغرقتها مداخالت التي الزمنیة

  .فائدة" فیها یرى التي المالحظات إبداء جمیع المناسبة، ذهبه له، والتلفزة. ویجوز
،  4و 3وفي مادتیه  03-77وبناء على ما جاء في دیباجة قانون االتصال السمعي البصري 

كرامة  احترام هذه الحریة في حر. تمارس البصري السمعي "االتصال على أن: 3تنص المادة 
من تیارات الفكر والرأي  أشكاله ابع التعددي للتعبیر في جمیعاإلنسان وحریة الغیر وملكیته والتنوع والط

الحمیدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما  واألخالق وكذا احترام القیم الدینیة والحفاظ على النظام العام

  المرجعیة كةبالش…………………………………………………………………………………………………
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المرفق العام واإلكراهات التقنیة الراجعة إلى وسائل  متطلبات تمارس هذه الحریة في إطار احترام
  صناعة وطنیة لإلنتاج في المجال السمعي البصري."  تنمیة ضرورة االتصال وكذا

البصري بإعداد برامجها بكل حریة مع  السمعي شركات االتصال "تقوم على أن: 4وتنص المادة 
  التعبیر. وهي تتحمل كامل مسؤولیاتها عن تلك البرامج." لتیارات مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي

في المادة باحترام هذه التعددیة كما جاء السمعي البصري العمومیة  تلتزم وسائل االتصالو 
تحمالت شركة دفتر من  10الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة والمادة من دفتر تحمالت  12

"وفق الضوابط التي یقرها المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، بضمان  القناة الثانیة،-صوریاد
التعددي لتیارات الفكر والرأي في جمیع المجاالت، بإشراك متعدد  ثها للتعبیراحترام الخدمات التي تب

ومتوازن في النشرات والبرامج الحواریة والتفاعلیة لجمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة 
   ذات العالقة بالقضایا المطروحة."

البصري الخاصة على أن وتنص المادة العاشرة من دفاتر تحمالت وسائل االتصال السمعي 
"التعددیة مبدأ ذو قیمة دستوریة وشرط من شروط الدیمقراطیة وضمانة لممارسة كاملة لحریة 
التواصل، ولهذه الغایة یسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي یتم بثها التعبیر عن مختلف تیارات 

  یا."الفكر والرأي، مع احترام القواعد المحددة من طرف الهیئة العل
وبناء علیه یهیئ المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري البیانات المطلوبة حسب الوتیرة 

. وحسب هذه 06-46المنصوص علیها في المادة التاسعة من قرار المجلس األعلى رقم 
"یتم تقدیر احترام متعهدي االتصال السمعي البصري للتعددیة على أساس فترة ثالثة أشهر المادة: 

  ة للنشرات اإلخباریة، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحواریة والبرامج األخرى".بالنسب

البرلمانیة واألحزاب  المعارضة األغلبیة البرلمانیة وأحزاب یرتكز ولوج ممثلي الحكومة وأحزاب
في البرلمان لوسائل االتصال السمعي البصري على مبدأ اإلنصاف. وهو المبدأ  الممثلة غیر

  .06-46البصري رقم  لالتصال السمعي األعلى من قرار المجلس 7و 6المادتان الذي تؤّطره 
وبخصوص الفئات الثالث األولى (الحكومة واألغلبیة البرلمانیة والمعارضة البرلمانیة) فإن 

 تجاوز المدة عدم على البصري متعهدو االتصال السمعي "یحرصعلى أن:  المادة السادسة تنّص 
األغلبیة البرلمانیة ضعف المدة الزمنیة  وأحزاب الحكومة أعضاء داخالتلم اإلجمالیة الزمنیة

 متقاربة برمجة شروط مع احترام النواب مجلس في البرلمانیة للمعارضة المنتمیة لألحزاب المخصصة
  . "ومتشابهة
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 على متعهدي "یتعین تنّص على أنه: 7البرلمان، فالمادة  في الممثلة غیر أما بالنسبة لألحزاب
 من مواقفها إلبداء مدد زمنیة من البرلمان في الممثلة غیر األحزاب تمكین البصري السمعي تصالاال 

 اإلجمالیة الزمنیة المدة من %10مجتمعة  األحزاب لهذه وتخصص العام، الشأن وقضایا األحداث
  والمعارضة البرلمانیة". األغلبیة البرلمانیة وأحزاب للحكومة المخصصة

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

 والمهنیة النقابیة األحزاب والمنظمات منح المعنیین البصري السمعي االتصال متعهدي على "یتعین
 حسب الوطني، الطابع ذات االجتماعیة األخرى المنظمات وكذا قتصادياال المجال في والتمثیلیة
  اإلعالم".  برامج في الكلمة وتناول البث من مددا منصفة أو المجتمعیة، المؤسساتیة وتمثیلیتها أهمیتها
 "تتحدد :أنه على تنّص  حیث المنظمات النقابیة والمهنیة، تمثیلیة معاییر 5 المادة وتوضح
 العام القطاعین في األجراء مندوبي انتخابات ولنتائج ألهمیتها اعتبارا النقابیة ماتالمنظ تمثیلیة

 أو حسب مجلس المستشارین داخل تمثیلیتها على بناء المهنیة المنظمات تمثیلیة والخاص. وتتحدد
  ."الوطني الصعید على أهمیتها

 بالتتبع المعنیة وسائل االتصال السمعي البصري .2

، على احتساب مدد تناول 2014من سنة  ولخالل األسدس األا لالتصال السمعي البصري، عملت الهیأة العلی
، تطبیقا لمقتضیات قرار البرامج الحواریة وباقي المجالت اإلخباریةفي  الكلمة من طرف الشخصیات العمومیة

یة وثمان عشرة تلفز  قنوات . وتم هذا االحتساب في خمس06- 46 رقم البصري السمعي األعلى لالتصال المجلس
  .إذاعة عمومیة وخاصة

  :  أصناف أربعة إلى بالتتبع في هذا البیان، المعنیة البصري، السمعي االتصال وسائل تنقسم
  القنوات التلفزیة §

 األولى القناة - 
 الثانیة القناة - 
 تي في 1 قناة میدي - 
 القناة األمازیغیة - 
 الجهویة العیون قناة - 
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  اإلذاعات العمومیة §
 األمازیغیة اإلذاعة - 
  الدولیة الرباط إذاعة -
 الوطنیة اإلذاعة - 
 ذات التغطیة الوطنیة اإلذاعات الخاصة §

 أصوات إذاعة - 
 إذاعة أطالنتیك - 
 إذاعة شذى إف. إم. - 
 إذاعة مدینة إف. إم. - 
 لوكس رادیو - 
 مید رادیو - 
 ذات التغطیة المتعددة الجهات اإلذاعات الخاصة §

 إذاعة كازا إف. إم.  - 
 إذاعة إم. إف. إم. أطلس - 

 . إف. إم. سایس إذاعة إم
 إذاعة إم. إف. إم. سوس  - 
 إذاعة كاب رادیو - 
 رادیو بلوس الدار البیضاء - 
 أكادیر رادیو بلوس - 
 مراكش رادیو بلوس - 
 فاس رادیو بلوس - 
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طریقة احتساب مدة تناول الكلمة من طرف الشخصیات العمومیة في القنوات  .3
  التلفزیة واإلذاعات العمومیة والخاصة ذات التغطیة الوطنیة

العمومیة في وسائل االتصال السمعي البصري یتم  الشخصیات مداخالت حتساب مددال
 تصنیف المتدخلین ضمن األصناف الثالثة التالیة:

 غیر واألحزاب البرلمانیة المعارضة األغلبیة البرلمانیة، الحكومة، األربع: الحصص -
  البرلمان.  في الممثلة

والمنظمات والغرف  المنظمات النقابیةأعضاء  والمهنیون: النقابیون المتدخلون -
 المهنیة.

 مجلس ورئیس النواب مجلس رئیس الحكومة، رئیس المؤسساتیون: الفاعلون -
  المستشارین.

  الحصص األربع  . أ
وتحتسب  الوزراء والوزراء المنتدبین. مداخالتیشمل بیان مداخالت أعضاء الحكومة: 

 إذا كان تدخله باسم حزبه، فیدرج مداخالت رئیس الحكومة بصفته فاعال مؤسساتیا، إال
 حینها ضمن المدة الزمنیة لهذا الحزب.

أحزاب المعارضة  األغلبیة البرلمانیة، تحتسب مداخالت ممثلي األحزاب السیاسیة (أحزاب
البرلمان) كلما تمت باسم أحزابهم. أما إذا جمعت  في الممثلة غیر البرلمانیة، األحزاب

حزب سیاسي من  عضو في - مثال  –فة، كأن یتدخل أكثر من ص بین عمومیة شخصیة
 الحكومة، ففي هذه الحالة تسجل مداخالته األغلبیة البرلمانیة وهو في نفس الوقت عضو في

  بصفته الحزبیة.  فعندئذ تدرج مداخلته حزبه، باسم صراحة تدخل إذا إال خانة الحكومة، في
اذ جامعي أو مدیر مركز من وفي حالة الجمع بین صفة عضو في حزب سیاسي وصفة أست

مراكز البحث فإن مداخالت الشخصیة العمومیة المعنیة ال تحتسب على حزبها إال إذا 
  عبرت صراحة عن أفكار تدافع من خاللها عن مواقف الحزب الذي تنتمي إلیه.
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كان مستوى  كیفما خانة األحزاب التي ینتمون إلیها في المنتخبین فتحتسب أما مداخالت
جهة)،  المستشارین)، جهویة (مجلس أو مجلس النواب (مجلس وطنیة االنتخابیة، متمثیلیته
 أو حضریة). قرویة جماعة مجلس عمالة) أو محلیة ( أو مجلس إقلیمي مجلس(إقلیمیة 

  والمهنیون النقابیون المتدخلون  . ب
 تالمركزیات النقابیة والنقابات الوطنیة والمنظما مداخالت مسؤولي وأعضاء احتساب یتم 

 .المهنیة المهنیة والغرف
   المؤسساتیون ج. الفاعلون 

 النواب مجلس : رئیس الحكومة، رئیس مؤسساتیین، وهم سیاسیین فاعلین األمر بثالثة یتعلق
 عندما المداخالت المؤسساتیة خانة مداخالتهم في احتساب المستشارین. ویتم مجلس ورئیس
أما إذا تدخل باسم حزبه، فحینئذ تحتسب  ا،التي ینتمي إلیه المؤسسة باسم أي منهم یتحدث

 .بصفته الحزبیة المداخالت

طریقة احتساب مدة تناول كلمة الشخصیات العمومیة في اإلذاعات الخاصة ذات  .4
  التغطیة المتعددة الجهات 

بعض اإلذاعات الخاصة على شبكات إذاعیة ذات تغطیة متعددة الجهات، كما هو تتوفر 
. إف. إم. وشبكة رادیو بلوس. وتبث كل خدمة من خدمات الشبكتین بالنسبة لشبكة إم الشأن

برامج إخباریة ذات بعد وطني وأخرى ذات بعد جهوي/محلي. إزاء هذه الحالة، یتم التمییز 
بین المداخالت في كل خدمة على حدة حسب بعدها الوطني أو الجهوي/المحلي. فتقدم 

الجهویة التي  واریة وباقي المجالت اإلخباریةالبرامج الحنتائج مدد المداخالت المسجلة في 
تبثها كل خدمة بشكل منفصل عن النتائج المسجلة التي تبثها كل خدمات الشبكة بشكل 

  مشترك.
في الحالة الثانیة (البث المشترك على أمواج كل خدمات الشبكة في نفس الوقت)، تحتسب 

ي ینتمون إلیه في الخریطة مداخالت ممثلي األحزاب السیاسیة وفقا لموقع الحزب الذ
البرلمانیة. وحتى ال یتم احتساب نفس المداخلة بعدد خدمات الشبكة تحتسب عند بثها على 
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األّم فقط (إذاعة كازا إف. إم. بالنسبة لشبكة إذاعات إم. إف. إم. ورادیو بلوس -أثیر اإلذاعة
  كازا بالنسبة لشبكة إذاعات رادیو بلوس).

المنتخبین المحلیین المنتمین ألحزاب ال یتوافق بالضرورة موقعها أما عند احتساب مداخالت 
في الخریطة السیاسیة للمجلس الجماعي المعني مع موقعها البرلماني (مثال، حزب من 
أحزاب المعارضة البرلمانیة ینتمي إلى األغلبیة البرلمانیة المحلیة)، فإنه ال یتم تصنیف 

سیاسیة حول قضایا تهم الشأن العام المحلي في مداخالت المنتخبین وممثلي األحزاب ال
البرامج الحواریة وباقي المجالت اإلخباریة الجهویة، بل یتم ترتیب هذه األحزاب حسب المدد 

  الزمنیة التي استفادوا منها. 
إن اعتماد هذه المنهجیة في االحتساب یتوخى األخذ بعین االعتبار خصوصیات وسائل 

تي ال تغطي مجموع التراب الوطني، وتتناول أساسا األحداث االتصال السمعي البصري ال
السیاسیة الجهویة والمحلیة، وذلك لتجاوز الصعوبات الناجمة عن التركیبة المعقدة للخریطة 
السیاسیة وطنیا ومحلیا. ومن شأن هذه المقاربة تجنب اإلخالل بمبدأ اإلنصاف في ولوج 

  البصري.األحزاب السیاسیة لوسائل االتصال السمعي 
وفیما یتعلق بباقي اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة المتعددة الجهات، ویهم األمر إذاعة كاب 

  رادیو فقط، یتم احتساب المداخالت حسب صفة المتدخل. 
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مجلس النواب، كما تم تحیینها بتاریخ الئحة تضم عدد نواب كل حزب ممثل في نقدم أسفله 
  .2ترونیة للمجلسعلى البوابة اإللك 2013 نونبر 27
وتجدر اإلشارة . 2014 یونیو 30إلى غایة  ینایرالتقریر الحالي الفترة الممتدة من فاتح یشمل و 

تشكیل منذ  یهماموقع عرفا تغییرا فيحزبي االستقالل والتجمع الوطني لألحرار إلى أن 
بیة إلى حزب االستقالل من األغل حیث انتقل، 2013أكتوبر 13یوم بنكیران الثانیة حكومة 

  .ةحزب التجمع الوطني لألحرار من المعارضة إلى األغلبیوانتقل المعارضة 
  

                                                           
2 HTTP://WWW.PARLEMENT.MA/_GROUPS.PHP?FILENAME=201202291510570 

 2014یونیو  –ینایر  النوابمجلس تركیبة ……………………………………………………………………………………………………… 
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 )2013 دجنبر -یولیوز( النوابمجلس تركیبة جدول 

  تطور عدد المقاعد إلى
 2013 نونبر 27حدود 

  نتائج عدد المقاعد حسب
 األحزاب السیاسیة 2011نونبر  25اقتراع 

 لیةالحا أحزاب األغلبیة البرلمانیة
 حزب العدالة والتنمیة 107 106
 التجمع الوطني لألحرار 52 54
 حزب الحركة الشعبیة 32 33
 حزب التقدم واالشتراكیة 18 18
 حزب العهد الدیمقراطي 02 02
 الحركة الدیمقراطیة االجتماعیة 02 01
  حزب اإلنصاف والتجدید 02 02
 حزب الوحدة والدیمقراطیة 01 01
 لقوى الدیمقراطیةجبهة ا 01 01
  المجموع 217 218

 الحالیة البرلمانیة أحزاب المعارضة
 حزب االستقالل 60 61
 حزب األصالة والمعاصرة 47 47
 اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبیة 39 342
 حزب اإلتحاد الدستوري 23 23
 حزب البیئة والتنمیة المستدامة 02 02
 العماليحزب ال 404 0
 الیسار األخضر المغربي حزب 01 01
 حزب الحریة والعدالة االجتماعیة 01 01
 حزب العمل 01 00
  المجموع 178 177

 مجلس النواب ألعضاءالعدد اإلجمالي  395 395    

                                                           
التحق النواب األربعة للحزب العمالي بفریق حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبیة بعد اندماج الحزبین كما ألغى المجلس 2 

 الدستوري مقعدا لھذا الحزب. 
للقوات الشعبیة بعد اندماج الحزبین. التحق النواب األربعة للحزب العمالي بفریق حزب االتحاد االشتراكي  4  
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خالل الفترة المحتسبة في هذا البیان (من  ،عالجت الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري
حلقة من  3591) المتعلق بمداخالت الشخصیات العمومیة، 2014 یونیو 30إلى  نایریفاتح 

بثت في مجموع الخدمات اإلذاعیة والتلفزیة خباریة الحواریة وباقي المجالت اإل البرامج
لهذه المداخالت  ةالمدة الزمنیة اإلجمالی ت. وتجاوز المشار إلیها أعاله (العمومیة والخاصة)

 تتوزع كالتالي: )406:31:36( اتساع وستمائة  أربع أكثر من

  لمداخالت الشخصیات العمومیة ةاإلجمالی المدة الزمنیة
 خاصة)/السمعیة البصریة (عمومیة الخدمات طبیعةحسب 

 أصناف الخدمات
 الفئات

 مجموع الخدمات الخدمات الخاصة الخدمات العمومیة
 ةالنسب المدة الزمنیة ةالنسب المدة الزمنیة ةالنسب المدة الزمنیة

 % 13.10 53:14:54 % 10.94  29:09:48 % 17.21 24:05:06 الحكومة

 % 25.38 103:10:00 % 23.19  61:49:51 % 29.54 41:20:09 األغلبیة البرلمانیة 

 % 29.31 119:09:45 % 30.74  81:56:42 % 26.59 37:13:03 المعارضة البرلمانیة

 % 1.02 04:08:55 % 0.88  02:21:12 % 1.28 01:47:43 األحزاب غیر الممثلة في البرلمان

 % 0.09 00:22:14 % 0.08  00:12:11 % 0.12 00:10:03 رئیس الحكومة

 % 0.13 00:31:56 % 0.14  00:22:22 % 0.11 00:09:34 رئیس مجلس النواب

 % 0.15 00:36:09 % 0.22  00:34:36 % 0.02 00:01:33 رئیس مجلس المستشارین

 % 16.46 66:55:27 % 16.12  42:58:11 % 17.12 23:57:16 النقابات

 % 11.91 48:24:21 % 14.54  38:45:01 % 6.90 09:39:20 المنظمات المهنیة

 % 2.45 09:57:55 % 3.15  08:24:33 % 1.11 01:33:22 الغرف المهنیة

  139:57:09 المجموع 
(34.43 %) 

266:34:27 
 (65.57 %) 

406:31:36 
 (100%) 

 

………………………………………………………………………………………………………
 تركیبي ملخص
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  لمداخالت الشخصیات العمومیة ةاإلجمالی المدة الزمنیة
 إذاعات)/وسائل االتصال السمعیة البصریة (قنوات تلفزیةنوعیة حسب 

  

 
 

 أصناف الخدمات
 الفئات

 مجموع الخدمات الخدمات اإلذاعیة القنوات التلفزیة
 ةالنسب  المدة الزمنیة ةالنسب  المدة الزمنیة ةالنسب  المدة الزمنیة

 % 13.10 53:14:54 % 11.13  36:19:05 % 21.12 16:55:49 الحكومة

 % 25.38 103:10:00 % 23.83  77:46:27 % 31.68 25:23:33 األغلبیة البرلمانیة

 % 29.31 119:09:45 % 29.25  95:27:07 % 29.58 23:42:38 المعارضة البرلمانیة

 % 1.02 04:08:55 % 1.09  03:32:56 % 0.75 00:35:59 األحزاب غیر الممثلة في البرلمان

 % 0.09 00:22:14 % 0.11  00:21:42 % 0.01 00:00:32 رئیس الحكومة

 % 0.13 00:31:56 % 0.16  00:31:56 - - رئیس مجلس النواب

 % 0.15 00:36:09 % 0.18  00:36:09 - - رئیس مجلس المستشارین

 % 16.46 66:55:27 % 17.76  57:57:41 % 11.18 08:57:46 النقابات

 % 11.91 48:24:21 % 13.51  44:05:01 % 5.39 04:19:20 المنظمات المهنیة

 % 2.45 09:57:55 % 2.98  09:44:01 % 0.29 00:13:54 الغرف المهنیة
 

  80:09:31 المجموع
(19.72 %) 

326:22:05 
 (80.28 %)  

406:31:36 
 (100%) 
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   یةاخالت الشخصیات العموملمد ةاإلجمالی المدة الزمنیة
  حسب وسائل االتصال السمعي البصري

 أصناف الخدمات

 الفئات

 المدة الزمنیة

 في بث أولي

المدة الزمنیة مع احتساب 
 إعادات البث

 النسبة

 المئویة

 القنوات التلفزیة
 % 39.73 31:50:51 18:18:22 القناة األولى

 % 20.79 16:39:57 16:39:57 تیفي 1قناة میدي 

 % 19.26 15:26:33 15:26:33 القناة الثانیة

 % 15.49 12:24:49 07:00:19 القناة األمازیغیة

 % 4.73 03:47:21 02:41:25 قناة العیون الجهویة

 % 19.72 80:09:31 60:06:36 المجموع
 اإلذاعات العمومیة

 % 60.50 36:10:40 34:59:18 اإلذاعة الوطنیة

 % 37.93 22:40:45 20:41:28 اإلذاعة األمازیغیة

 % 1.57 00:56:13 00:56:13 إذاعة الرباط الدولیة

 % 14.71 59:47:38 56:36:59 المجموع
 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة

 % 49.80 62:05:15 37:54:09 إذاعة لوكس رادیو

 % 21.28 26:31:43 23:00:44 رادیو أصوات

 % 12.92 16:06:50 15:33:47 رادیو أطالنتیك

 % 8.69 10:49:51 09:15:17 ادیوإذاعة مید ر 

 % 3.97 04:56:37 04:56:37 رادیو شدى إف إم

 % 3.35 04:10:16 02:07:41 إذاعة مدینة إف إم

 % 30.67 124:40:32 92:48:15 المجموع
 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة متعددة الجھات

 % 37.38 53:02:44 48:38:17 رادیو كازا إف إم

 % 32.30 45:50:12 36:55:41 البیضاء رادیو بلوس الدار

 % 6.46 09:09:44 07:30:53 إم ف م سایس

 % 6.32 08:57:52 04:28:56 إم ف م سوس

 % 6.14 08:42:32 08:13:24 رادیو بلوس فاس

 % 3.96 05:36:59 02:58:51 رادیو بلوس أكادیر

 % 3.40 04:49:41 04:45:34 إذاعة كاب رادیو

 % 2.54 03:36:14 03:36:14 إم ف م أطلس

 % 1.50 02:07:57 01:25:00 رادیو بلوس مراكش

 % 34.91 141:53:55 118:32:50 المجموع
 %100 406:31:36 328:04:40 المجموع 
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I. نتائج تتبع الحصص األربع 

من حیث احترام مبدأ  یةاإلذاعوالمحطات  تبین النتائج أن هناك تفاوتا بین القنوات التلفزیة
 ف بین فئات الحصص األربع.اإلنصا

 القنوات التلفزیة .1

 مقابل، 16:55:49 :، في القنوات التلفزیةالحكومة لمداخالت اإلجمالیة الزمنیة المدة بلغت 
 00:35:59و البرلمانیة المعارضة ألحزاب 23:42:38و البرلمانیة، األغلبیة ألحزاب 25:23:33

 تراوحت األحزاب من الصنف هذا اخالتمد أن ویالحظ. البرلمان في الممثلة غیر لألحزاب
   .القناة الثانیة على% 4,10وتي في  1میدي قناة و  العیون وقناة تمازیغت قناة على %0 بین
 مداخالت وشكلت. 26:58:47 :األولى القناة على األربع الحصص مداخالت بلغت -

 )10:59:51% (40,76 نسبة مقابل ،)15:55:23% (59,02 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة
 نسبة شكلت فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة

00,22) %00:03:33(. 

 مداخالت وشكلت. 13:11:22 الثانیة القناة على األربع الحصص مداخالت بلغت -
 )04:43:09% (35,78 نسبة مقابل ،)07:55:47% (60,12 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة

 نسبة شكلت فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة
04,10) %00:32:26(. 

 وشكلت. 30:40:11 تي في 1 میدي قناة على األربع الحصص مداخالت بلغت -  -
% 33,33 نسبة مقابل ،)07:47:02( %66,67 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت

فقد كانت  البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )03:53:28(
 غائبة. 

 مداخالت وشكلت. 10:59:59 األمازیغیة القناة على األربع الحصص مداخالت بلغت
 )03:45:52% (34,22 نسبة مقابل ،)07:14:07% (65,78 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة

 .كانت غائبة فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. لبرلمانیةا للمعارضة

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



22 
 

 مداخالت وشكلت. 03:47:21 الجهویة العیون قناة على األربع الحصص مداخالت بلغت -
 )00:20:18% (08,93 نسبة مقابل ،)03:27:03( %91,07 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة

لمبدأ اإلنصاف األكثر إخالال على اإلطالق نتائج هذه القناة  وتعتبر .البرلمانیة للمعارضة
 األحزاب مداخالت أما التي یتم تتبعها. من بین مجموع وسائل االتصال السمعي البصري

  .تماما غابت فقد البرلمان في الممثلة غیر

 باقي المجالتو  البرامج الحواریة في األربع الحصص مداخالت تطور أسفله الجدول یقدمو 

 .2014 سنةاألسدس األول من  خالل للقنوات التلفزیة اإلخباریة
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  اإلذاعات العمومیة .2

 مقابل 07:09:17 ، في اإلذاعات العمومیة:الحكومة لمداخالت اإلجمالیة الزمنیة المدة بلغت
 01:11:44و البرلمانیة المعارضة ألحزاب 13:30:25و البرلمانیة، األغلبیة ألحزاب 15:56:36

  ة.الوطنی اإلذاعة بثت بكاملها من طرف البرلمان في الممثلة غیر لألحزاب

 مداخالت وشكلت. 21:28:52 :الوطنیة اإلذاعة على األربع الحصص مداخالت بلغت -
) 06:18:31( %29,37 نسبة مقابل ،)13:58:37(% 65,07 نسبة رلمانیةالب واألغلبیة الحكومة

 نسبة شكلت فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة
05,57 %)01:11:44(. 

 مداخالت وشكلت. 15:25:39 :اإلذاعة األمازیغیة على األربع الحصص مداخالت بلغت -
) 07:11:54(% 46,66 نسبة مقابل ،)08:13:45( %53,34 نسبة رلمانیةالب واألغلبیة الحكومة

  كانت غائبة.  فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة
أعطیت بكاملها و ، 00:53:31 :رباط الدولیةإذاعة ال على األربع الحصص مداخالت بلغت -
 .لحكومةل

 باقي المجالتو  البرامج الحواریة في األربع الحصص مداخالت تطور أسفله الجدول یقدمو 

 .2014 سنةاألسدس األول من  خالل ذاعات العمومیةلإل اإلخباریة
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  اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة .3

باقي المجالت و  البرامج الحواریة في األربع الحصص مداخالت تطور أعاله الجدول یقدم
 قدو  .2014 سنةاألسدس األول من  خالل الوطنیة التغطیة ذات الخاصةإلذاعات ل اإلخباریة
 .74:15:30 إلى المتدخلین من الصنف هذا مداخالت وصلت

 %57,16 نسبةإلى  ،الخدمات هذه في ،البرلمانیة األغلبیة وأحزاب الحكومة حصةارتفعت و  
  .42:26:51 قدرها زمنیة مدةالحصة  هذه بلغتو ، األربع الحصص مداخالت مجمل من
مداخالت و 20:55:00 الحكومة خالل هذا األسدس لمداخالت اإلجمالیة الزمنیة المدة بلغتو 

  01:32:17و برلمانیةال المعارضة ألحزاب 30:16:22مقابل  ،21:31:51البرلمانیة  األغلبیة أحزاب
حاضرة فقط  األحزاب من الصنف هذا مداخالت وكانت .البرلمان في الممثلة غیر لألحزاب

  ).%08,25 بنسبة( أصوات) وٕاذاعة %01,39بنسبة في رادیو لوكس (
تجاوزت سقف نصف مداخالت الحكومة فقد مداخالت أحزاب المعارضة البرلمانیة  أما

لوكس رادیو. و مید رادیو  ،إذاعة أطالنتیككل من نتائج  فيوأحزاب األغلبیة البرلمانیة 
وبالمقابل فإن مداخالت الحكومة وأحزاب األغلبیة البرلمانیة فاقت سقف ضعف مداخالت 

هي  أصوات. وكانت إذاعة شذى إف. إم.إذاعة  كل منأحزاب المعارضة البرلمانیة في 
 .06- 46 القرار من السادسة ادةالماألقرب إلى تحقیق مبدأ اإلنصاف المنصوص علیه في 

 وشكلت. رادیو لوكس على 43:50:58 قدرها زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 %40,60 نسبة مقابل ،)25:26:20( %58,01 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت

 شكلت فقد انالبرلم في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )17:48:11(
 .)00:36:27( %01,39 نسبة

 وشكلت. إذاعة أصوات على 11:17:06 قدرها زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 %25,81 نسبة مقابل ،)07:26:32( %65,95 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت

 شكلت فقد البرلمان يف الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة) 02:54:44(
 .)00:55:50% (08,25 نسبة
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تساوت و . رادیو مید على  08:19:17قدرها زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 %50,07 نسبةمع مداخالت أحزاب المعارضة، ب البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالتتقریبا 

 مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )04:09:19( %49,93 نسبةو  ،للحكومة وأغلبیتها )04:09:58(
  كانت غائبة. فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب

 وشكلت. إذاعة أطالنتیك على 07:03:30قدرها  زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 %59,07 نسبة مقابل ،)02:53:20( %40,93 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت

  . البرلمانیة رضةللمعا) 04:10:10(
، التي تجاوزت فیها المدة الزمنیة التي استفادت منها فقط وخالل هذا األسدس سجلت حالتین

 أطالنتیكالمعارضة تلك التي استفادت منها الحكومة واألغلبیة، من هذا النوع: في إذاعة 
  وفي كاب رادیو. 

 .كانت غائبة فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما

. إذاعة شذى إف. إم على 03:44:39قدرها  زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 نسبة مقابل ،)02:30:41( %67,07 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت وشكلت

 فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة) 01:13:58( 32,93%

 .كانت غائبة

 باقي المجالتو  البرامج الحواریة في األربع الحصص مداخالت تطور أسفله الجدول یقدمو 

 .2014 سنةاألسدس األول من  خالل لإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة اإلخباریة
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  اعات الخاصة ذات التغطیة المتعددة الجهاتاإلذ .4

بخصوص اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة المتعددة الجهات (مجموعة  ویجب هنا التمییز،
الحواریة وباقي  بالبرامجإذاعات إم. إف. إم. ومجموعة رادیو بلوس)، بین النتائج المتعلقة 

موع اإلذاعات المكونة لكل من التي تبث، في نفس الوقت، في مج الوطنیة اإلخباریة المجالت
التي تبثها كل إذاعة على  الجهویة اإلخباریة البرامج الحواریة وباقي المجالت هاتین الشبكتین، وبین

  حدة. 
 إلى وصلت ،الخدمات هذه في البرلمانیة، األغلبیة وأحزاب الحكومة حصة أن ویالحظ 

 قدرها زمنیة مدة الحصة هذه ومثلت. األربع الحصص مداخالت مجمل من %72,79 نسبة
   .البرلمانیة المعارضة ألحزاب 06:49:12 مقابل 19:13:35

 حجم مداخالت الحكومة واألغلبیة ویالحظ أن مداخالت أحزاب المعارضة البرلمانیة تجاوزت
  . رادیو كابإذاعة  في
. إم. إف كازا إذاعة على 13:32:23قدرها  زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -

 نسبة مقابل ،)10:20:44( %76,41 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت لتوشك
 البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )03:11:39( 23,59%

 .كانت غائبة فقد
 الدار بلوس إذاعة على 11:21:21قدرها  زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -

 مقابل ،)07:56:32( %69,94 نسبة البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت وشكلت .البیضاء
 في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )03:02:45( %26,82 نسبة

 .)00:22:04( %03,24 نسبة شكلت فقد البرلمان

 وشكلت. رادیو كاب على 01:07:11قدرها  زمنیة مدة األربع الحصص مداخالت بلغت -
 %51,80 نسبة مقابل ،)00:32:23( %48,20نسبة  البرلمانیة واألغلبیة الحكومة مداخالت

غابت  فقد البرلمان في الممثلة غیر األحزاب مداخالت أما. البرلمانیة للمعارضة )00:34:48(
 .تماما في نتائج هذه اإلذاعة
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رامج الحواریة الوطنیة وباقي الب في األربع الحصص مداخالت تطور أسفله الجدول یقدمو 
 .المتعددة الجهات التغطیة ذات الخاصةإلذاعات ل (الوطنیة)المجالت اإلخباریة 

تم تسجیل حوالي أربعة وعشرین دقیقة في إذاعة إم. إف. إم. أطلس احتسبت في خانة وقد 
 26وم المجالت الحواریة (الوطنیة). ویتعلق األمر ببرنامج خاص تم بثه في هذه اإلذاعة ی

  . وكان مخصصا للمؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبیة ،2014یونیو 
 
  
  بل



31 
 

  

ائج
نت

 
ص

حص
ال

 
ي ال

ع ف
ألرب

ا
الت

مج
 

ة) 
طنی

الو
ى (

خر
 األ

مج
لبرا

ة وا
واری

الح
ات

جه
ة ال

عدد
لمت

ة ا
غطی

 الت
ات

ة ذ
اص

الخ
ت 

اعا
إلذ

ل
 

  



32 
 

  

الت
داخ

م
 

ثلي
مم

 
ومة

حك
ال

 
زاب

ألح
وا

 
سیة

سیا
ال

 
ي ال

ف
الت

مج
 

رى
ألخ

ج ا
رام

والب
یة 

وار
الح

  

  
هوی

الج
 ة

ات
ذاع

لإل
 

ات
جه

ة ال
عدد

لمت
ة ا

غطی
 الت

ات
ة ذ

اص
الخ

 



33 
 

II. نتائج تتبع المنظمات النقابیة  

مركزیات نقابیة مداخالت المنظمات النقابیة في وسائل االتصال السمعي  ستتصدرت 
الفدرالیة  ،)12:57:32(االتحاد المغربي للشغل ، على التوالي، بالبصري. ویتعلق األمر

الكونفدرالیة  ،)07:42:13(االتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، )10:54:38( الدیمقراطیة للشغل
واالتحاد العام ، )05:54:16( الدیمقراطیة للشغل المنظمة ،)06:31:14( الدیمقراطیة للشغل
  .)04:02:11( للشغالین بالمغرب

 )48:02:04(ساعة  وأربعین ثمانأزید من الست النقابیة المركزیات وقد بلغ مجموع مداخالت 
ساعة التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابیة  ستینة و سبعمن أصل حوالي 

من مجموع المدة الزمنیة التي استفادت منها المنظمات  %71,77، وهو ما یمثل )66:55:27(
   ).32(النقابیة 
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  الحواریة والبرامج األخرى مجالتالفي  المنظمات النقابیةالت ممثلي مداخ
 النسب المائویة الحیز الزمني المؤسسة

 % 19.36 12:57:32 اإلتحاد المغربي للشغل

 % 16.30 10:54:38 الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

 % 11.51 07:42:13 اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 % 9.74 06:31:14 یة للشغلالكنفدرالیة الدیمقراط

 % 8.82 05:54:16 المنظمة الدیمقراطیة للشغل

 % 6.03 04:02:11 اإلتحاد العام للشغالین بالمغرب

 % 3.68 02:27:55 النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة

 % 3.32 02:13:24 النقابة الوطنیة للتجار والحرفیین

 % 2.64 01:45:57 النقابة الوطنیة للصیادلة

 % 2.40 01:36:27  الجامعة الوطنیة لنقابات الصیدالنیین

 % 2.17 01:27:13 النقابة الوطنیة ألطباء القطاع الخاص

 % 1.96 01:18:48 النقابة الوطنیة للتعلیم العالي

 % 1.48 00:59:22 الخاص التجمع النقابي الوطني لألطباء اإلختصاصیین للقطاع

 % 1.36 00:54:27 لنقلالفدرالیة الوطنیة لمھنیي ا

 % 1.18 00:47:26 اإلتحاد الوطني للمھندسین المغاربة

 % 1.10 00:44:07 اللجان العمالیة المغربیة

 % 0.86 00:34:35 النقابة المغربیة لمھن الموسیقى

 % 0.85 00:34:07 النقابة الوطنیة لتجار ومھنیي نقل اللحوم

 % 0.84 00:33:44 النقابة الشعبیة للمأجورین

 % 0.77 00:30:49  االتحاد الوطني للمتصرفین المغاربة

 % 0.70 00:27:56 النقابة المغربیة لمھنیي المسرح

 % 0.41 00:16:35 النقابة الوطنیة لألطباء األسنان

 % 0.40 00:16:14 الطرقي اتحاد الجامعات الوطنیة لسائقي ومھنیي النقل

 % 0.34 00:13:48 النقابة الوطنیة لمھنیي النقل

 % 0.29 00:11:29 الجامعة الوطنیة التقدمیة للنقل وسیلرات األجرة

 % 0.28 00:11:03 االتحاد النقابي للشغیلة المغربیة

 % 0.26 00:10:32 الجمعیة المغربیة لمفتشي الشغل

 % 0.23 00:09:26 العمومیة الجمعیة الوطنیة لمدیرات ومدیري الثانویات

 % 0.23 00:09:07 ألطباء القطاع العام النقابة المستقلة

 % 0.23 00:09:06  النقابة الحرة للموسیقیین المغاربة

 % 0.21 00:08:14  اإلتحاد العام الدیمقراطي للشغالین

 % 0.04 00:01:32 النقابة المغربیة لمھنیي النقل
 %100 66:55:27 المجموع 
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III. نتائج تتبع المنظمات المهنیة  
أسفله الئحة المنظمات المهنیة التي زاد حیز مداخالتها الزمنیة عن الساعة.  یقدم الجدول

استفاد االتحاد العام لمقاوالت المغرب من أكبر حیز زمني مقارنة مع باقي المنظمات وقد 
 )،14:52:17( عشر ساعة خمسةالالمهنیة. إذ تناول ممثلو االتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت 

من مجموع المدة الزمنیة التي استفادت منها المنظمات المهنیة  %30,72وهو ما یمثل 
)48:24:21.(  

 الحواریة والبرامج األخرى مجالتالفي  المنظمات المهنیةمداخالت ممثلي 

 المؤسسة
  المدة 
 الزمنیة

النسب 
 ئویةالم

 % 30.72 14:52:17 اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب

 % 6.23 03:00:59  جمعیة نادي قضاة المغرب

 % 6.00 02:54:20 االتحاد العام للمقاوالت والمھن

 % 5.20 02:31:10 الجامعة الوطنیة ألرباب المخابز والحلویات

 % 4.17 02:01:08 الجمعیة المغربیة للصناعة الصیدلیة

 % 3.58 01:44:05 النقابة المغربیة لمھنیي النقل

 % 3.06 01:28:48  جمعیة أمل للمقاوالت

 % 2.44 01:11:00 یة المغربیة لمربي األرانبالجمع

 % 2.12 01:01:28  جمعیة النساء المقاوالت بالمغرب

 % 36.47 17:39:06 )51المنظمات المھنیة األخرى (
  

 %100 48:24:21 المجموع
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IV. نتائج تتبع الغرف المهنیة  

  زمنیة عن الساعة.المهنیة التي زاد حیز مداخالتها الالغرف یقدم الجدول أسفله الئحة 
من أكبر حیز زمني مقارنة مع باقي  بأكادیر والخدمات والصناعة التجارة غرفةاستفادت و 

وخمس   ساعة الغرف المهنیة األخرى. إذ تناول ممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة تجاوزت 
 من مجموع المدة الزمنیة التي استفادت %59: 17وهو ما یمثل  )،01:45:11(دقیقة  وأربعین

   ).9:57:550(منها الغرف المهنیة 

 الحواریة والبرامج األخرى  مجالتالفي  الغرف المهنیةمداخالت ممثلي 

 المدة الزمنیة المؤسسة

النسب 
 المائویة

 % 17.59 01:45:11 غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادیر

 % 17.49 01:44:34 غرفة الصناعة التقلیدیة لفاس

 % 17.14 01:42:29 ناعة والخدمات بفاسغرفة التجارة والص

 % 47.78 04:45:41 )16الغرف المھنیة األخرى (
  

 %100 09:57:55 المجموع
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V. نتائج تتبع مداخالت الشخصیات العمومیة النسائیة  

في وسائل  )44:09:40( ساعة خمس وأربعینال مداخالت الشخصیات العمومیة النسائیة تبلغلم 
من  %10,86بصري الواردة نتائجها في هذا البیان، وهو ما یشكل نسبة االتصال السمعي ال

   مجموع مداخالت الحصص األربع.
ٕاذاعة إم. إف. إم. إذاعة مدینة إف. إم. و  ین هماتإذاع نسائیة في ةمداخل ةولم تسجل أی

 .سوس
لمداخالت ) 11:05:12( ویالحظ أن إذاعة لوكس خصصت أزید من إحدى عشر ساعة

 من مداخالت الشخصیات %17,86لعمومیة النسائیة. وشكلت هذه الحصة نسبة الشخصیات ا
من مجوع المداخالت المحتسبة  %26,11العمومیة المسجلة في هذه اإلذاعة وهو ما یشكل 

 في الخدمات الواردة نتائجها في هذا التقریر.
بحیز وذلك   %23,27كما سجلت اإلذاعة الوطنیة أعلى نسبة للمداخالت النسائیة وذلك بنسبة 

  .08:25:07بلغ زمني 
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الحواریة والبرامج األخرى  مجالتال في میة النسائیةمداخالت الشخصیات العمو   

  الخدمات
  مداخالت الرجال  مداخالت النساء

  المجموع
 النسبة المدة الزمنیة النسبة المدة الزمنیة

 القنوات التلفزیة

 31:50:51 % 86.65 27:35:41 % 13.35 04:15:10 القناة األولى

 16:39:57 % 94.71 15:47:04 % 5.29 00:52:53 تیفي 1قناة میدي 

 15:26:33 % 82.13 12:40:59 % 17.87 02:45:34 القناة الثانیة

 12:24:49 % 92.23 11:26:57 % 7.77 00:57:52 القناة األمازیغیة

 03:47:21 % 86.42 03:16:29 % 13.58 00:30:52 قناة العیون الجھویة

 اإلذاعات العمومیة

 36:10:40 % 76.73 27:45:33 % 23.27 08:25:07 اإلذاعة الوطنیة

 22:40:45 % 94.56 21:26:42 % 5.44 01:14:03 اإلذاعة األمازیغیة

 00:56:13 % 85.29 00:47:57 % 14.71 00:08:16 إذاعة الرباط الدولیة

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة

 62:05:15 % 82.14 51:00:03 % 17.86 11:05:12 لوكس رادیو إذاعة

 26:31:43 % 82.82 21:58:19 % 17.18 04:33:24 رادیو أصوات

 16:06:50 % 97.55 15:43:09 % 2.45 00:23:41 رادیو أطالنتیك

 10:49:51 % 81.29 08:48:17 % 18.71 02:01:34 إذاعة مید رادیو

 04:56:37 % 99.42 04:54:54 % 0.58 00:01:43 رادیو شدى إف إم

 04:10:16 % 100.00 04:10:16 -  - إذاعة مدینة إف إم

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة متعددة الجھات

 53:02:44 % 96.74 51:19:01 % 3.26 01:43:43 رادیو كازا إف إم

 45:50:12 % 91.90 42:07:31 % 8.10 03:42:41 رادیو بلوس الدار البیضاء

 09:09:44 % 97.59 08:56:30 % 2.41 00:13:14 ف م سایس إم

 08:57:52 % 100.00 08:57:52 -  - إم ف م سوس

 08:42:32 % 93.27 08:07:23 % 6.73 00:35:09 رادیو بلوس فاس

 05:36:59 % 98.80 05:32:57 % 1.20 00:04:02 رادیو بلوس أكادیر

 04:49:41 % 96.43 04:39:21 % 3.57 00:10:20 إذاعة كاب رادیو

 03:36:14 % 94.34 03:24:00 % 5.66 00:12:14 إم ف م أطلس

 02:07:57 % 89.89 01:55:01 % 10.11 00:12:56 رادیو بلوس مراكش
  

 المجموع
44:09:40 
(10.86 %) 

362:21:56 
(89.14 %) 406:31:36 
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. 

األخرىالحواریة والبرامج  مجالتالبفهرس الجداول والبیانات الخاصة   

  اسم الجدول الصفحة

 لمداخالت الشخصیات العمومیة  المدة الزمنیة المخصصة 40

 لمداخالت الحصص األربع  المدة الزمنیة المخصصة 41

 المجالت وباقي الحواریة البرامج في البرلمانیة األغلبیة أحزاب لمداخالت المخصصة الزمنیة المدة 42

  اإلخباریة

 المجالت وباقي الحواریة البرامج في البرلمانیة المعارضة أحزاب لمداخالت صةالمخص الزمنیة المدة 43

  اإلخباریة

 المجالت وباقي الحواریة البرامج في البرلمان في الممثلة غیر األحزاب لمداخالت المخصصة الزمنیة المدة 44

  اإلخباریة

 المجالت وباقي الحواریة رامجالب داخل مداخالتتي احتلت الصدارة في الال الجهات حسب التوزیع 45

  اإلخباریة
  اللغات حسب المداخالت توزیع 46

   2014  سنة من ولاأل  األسدس خالل تتبعها تم التي اإلخباریة المجالت وباقي الحواریة برامجال الئحة 47

   القانونیة النصوص في السیاسیة التعددیة 50

  أحواض االستماع ومواقع البث المرجعیةالئحة  62

 

 ………………………………………………………………………………………………………  جداول وبیانات   
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  العمومیة الشخصیات مداخالت في الصدارة احتلت التي الجهات حسب التوزیع
الحواریة والبرامج األخرى  مجالتال في  

 الجھات الخدمات

 القنوات التلفزیة

 كلمیم السمارة قناة العیون الجھویة

 درعة ماسة سوس القناة األمازیغیة

 تطوان طنجة تیفي 1میدي 

 الحوز تانسیفت مراكش لقناة األولىا

 الرباط سال زمور زعیر القناة الثانیة

 اإلذاعات العمومیة

 سوس ماسة درعة اإلذاعة األمازیغیة

 وادي الذھب الكویرة اإلذاعة الوطنیة

 وادي الذھب الكویرة إذاعة الرباط الدولیة

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة

  الكبرى لبیضاءا الدار  لوكس رادیو

 الكبرى البیضاء الدار إذاعة أصوات

 الكبرى البیضاء الدار إذاعة أطالنتیك

 كلمیم السمارة إذاعة مدینة إف. إم

 الكبرى البیضاء الدار إذاعة مید رادیو

 مكناس تافیاللت إذاعة شذى إف.إم.

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة متعددة الجھات

 الكبرى البیضاء الدار اءرادیو بلوس الدار البیض

 الكبرى البیضاء الدار إذاعة كازا إف. إم.

 سوس ماسة درعة إذاعة إم. إف. إم. سوس

 فاس بولمان رادیو بلوس فاس

 فاس بولمان إذاعة إم. إف. إم. سایس

 سوس ماسة درعة رادیو بلوس أكادیر

 مراكش تانسیفت الحوز رادیو بلوس مراكش

 تطوان طنجة كاب رادیو

 مراكش تانسیفت الحوز إذاعة إم. إف. إم. أطلس
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  الحواریة والبرامج األخرى  مجالتال في العمومیة الشخصیات مداخالتفي  المستعملة اللغات



 

التي تم تتبعها  الحواریة وباقي المجالت اإلخباریة برامج: الئحة ال1ملحق رقم   
2014 من سنة ولخالل األسدس األ   

 الخدمة البرنامج اللغة
    

 القنوات واإلذاعات العمومیة (القنوات التلفزیة)
    

 العربیة

 فاعلون

 القناة الثانیة
 مجلة البرلمان
 مباشرة معكم
 مجلـة خاصة

    

 العربیة

 شؤون برلمانیة

 القناة األولى
  الرواد

  في الصمیم
 برنامج خاص
 قضایا وآراء

    

 العربیة
 مدینةحدیث ال

 قناة العیون الجهویة
  مع الناس

  

 
 

 العربیة

 مواطن الیوم

 تیفي 1میدي 
 ملف للنقاش

 دقیقة لإلقناع90 
 برنامج خاص

    

 األمازیغیة

 المحلي الشأن

 القناة األمازیغیة

 مبعوث خاص
 برنامج خاص
  مجلـة خاصة
 اقتصاد بالدي

 طریق المواطنة
    

 وات واإلذاعات العمومیة (اإلذاعات العمومیة)القن
    

 العربیة

 مساءات اإلذاعة الوطنیة

 اإلذاعة الوطنیة

 النخب الصاعدة
  بصیغة أخرى
 دنیا االقتصاد

 إیكونومیا
 حوار الزوال

 موعد للنقاش
 من قلب البرلمان

 نافذة الصباح

 ………………………………………………………………………………………………………  مالحق   
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 الخدمة البرنامج اللغة
 نقطة إلى السطر

    

 األمازیغیة

 إزوان أمان أوان

 اإلذاعة األمازیغیة

 برنامج خاص
 ایدیر نیمال
 یوزامزتیغوسیوین إ

 تاكراوت نغمیس نیماالس
  )الریف( البرلماننغمیسن إ

  )سوس( البرلماننغمیسن إ
 تسكونت نبرلمان

 تیرسال
  

    

 إذاعة الرباط الدولیة  المجلة االقتصادیة الفرنسیة
    

 اإلذاعات الخاصة ذات التغطیة الوطنیة
    

 العربیة
 آش واقع الیوم

 مجلة الجهات إذاعة أصوات
 حوار حر الفرنسیة 

    

 العربیة
  حریتك على أطالنتیك

  إذاعة أطالنتیك
  التقریر السیاسي

 الفرنسیة
  ضیف األحد
  ضیف الیوم

LES DECODEURS D'ATLANTIC  
    

 ةالعربی
 حصاد األسبوع

 .إذاعة شذى إف. إم
 الضیف الحدث

    

 رادیو لوكس AVEC OU SANS PARURE الفرنسیة
    

  العربیة
 رادیو مید

 في قفص االتهام
 

 الفرنسیة
MAG ECO 
ZONE ECO 

    

 .إذاعة مدینة إف. إم الفالح مع العربیة
    

 ةذات التغطیة الجهوی اإلذاعات الخاصة
    

 العربیة

 شؤون

 إذاعة كازا إف. إم
 برنامج خاص
 في الصمیم
 مع الحدث

 
    

 العربیة
 مسؤولون

 إذاعة إم.إف.إم. أطلس
  صوت المواطن
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 الخدمة البرنامج اللغة
 برنامج إخباري خاص

    

 العربیة
 محلیة شؤون

 إذاعة إم.إف.إم. سایس
 مع التجار والصناع

    

 كلمة المواطن م. سوسإذاعة إم.إف.إ  العربیة
    

 العربیة

 البیضاءأوراش 

 رادیو بلوس الدار البیضاء

 برنامج خاص
 مجلة البیضاء
 في الواجهة

  مقاولو الجهة
 ضیف رادیو بلوس

    

 رادیو بلوس فاس فاس تحت المجهر العربیة
    

 العربیة
 برنامج خاص محلي

 رةضیف النش رادیو بلوس أكادیر
 

    

 رادیو بلوس مراكش منبر المدینة العربیة
    

 العربیة
 االقتصادیة المجلة

 إذاعة كاب رادیو
 محطات
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  القانونیة النصوص في السیاسیة التعددیة -  2 رقم ملحق
   1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهیر شریف رقم ( 2011دستور

 الدستور) ص) بتنفیذ ن2011یولیوز  92(

  الدیباجة:

إن المملكة المغربیة، وفاء الختیارها الذي ال رجعة فیه، في بناء دولة دیمقراطیة یسودها الحق والقانون، 
تواصل بعزم مسیرة توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددیة والحكامة الجیدة، 

یع باألمن والحریة والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وٕارساء دعائم مجتمع متضامن، یتمتع فیه الجم
 والعدالة االجتماعیة، ومقومات العیش الكریم، في نطاق التالزم بین حقوق وواجبات المواطنة (...).

 7الفصل 

وتعزیز انخراطهم في  تعمل األحزاب السیاسیة على تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینهم السیاسي،
، وفي تدبیر الشأن العام، وتساهم في التعبیر عن إرادة الناخبین، والمشاركة في ممارسة الحیاة الوطنیة

  السلطة، على أساس التعددیة والتناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، وفي نطاق المؤسسات الدستوریة.

  ُتؤسس األحزاب وُتمارس أنشطتها بحریة، في نطاق احترام الدستور والقانون.

  نظام غیر مشروع. نظام الحزب الوحید

ال یجوز أن تؤسس األحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على 
  أي أساس من التمییز أو المخالفة لحقوق اإلنسان.

وال یجوز أن یكون هدفها المساس بالدین اإلسالمي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستوریة، أو األسس 
  طیة، أو الوحدة الوطنیة أو الترابیة للمملكة.الدیمقرا

  یجب أن یكون تنظیم األحزاب السیاسیة وتسییرها مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة.

یحدد قانون تنظیمي، في إطار المبادئ المشار إلیها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، 
   الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلها. بتأسیس األحزاب السیاسیة، وأنشطتها ومعاییر تخویلها

  10الفصل 

یضمن الدستور للمعارضة البرلمانیة مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكینها من النهوض بمهامها، على 
 الوجه األكمل، في العمل البرلماني والحیاة السیاسیة.

  ویضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالیة :

  حریة الرأي والتعبیر واالجتماع ; ·
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 زمنیا في وسائل اإلعالم العمومیة یتناسب مع تمثیلیتها ; احیز  ·

· (…) 

  25الفصل 

 حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالها.
  27لفصل ا

للمواطنات والمواطنین حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة اإلدارة العمومیة، والمؤسسات 
  نتخبة، والهیئات المكلفة بمهام المرفق العام.الم

ال یمكن تقیید الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، 
وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحیاة الخاصة لألفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق 

ي هذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات والمجاالت التي یحددها القانون األساسیة المنصوص علیها ف
  بدقة.

   28 الفصل

  حریة الصحافة مضمونة، وال یمكن تقییدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة.

للجمیع الحق في التعبیر، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حریة، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیه 
  ن صراحة.القانو 

تشجع السلطات العمومیة على تنظیم قطاع الصحافة، بكیفیة مستقلة، وعلى أسس دیمقراطیة، وعلى 
  وضع القواعد القانونیة واألخالقیة المتعلقة به.

یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل اإلعالم العمومیة ومراقبتها. ویضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع 
  یة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع المغربي.احترام التعددیة اللغو 

من  165 وتسهر الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددیة، وفق أحكام الفصل
 هذا الدستور.

  165الفصل 

تتولى الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، 
في المعلومة في المیدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القیم الحضاریة األساسیة وقوانین  والحق

  المملكة.
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 )2002أغسطس  31( 1423من جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.02.212الشریف رقم  ظهیرال
  القاضي بإحداث الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري

 الدیباجة:

 األفكار عن التعبیر لحریة أساسي كعنصر اإلعالم، في الحق ضمان بوجوب الشریفة اجاللتن من واقتناعا
 من ویعبر تتأسس أن یمكن بصریة، - سمعیة وبوسائل مستقلة صحافة طریق عن والسیما واآلراء،
 الرأي، تیارات مختلف تعددیة ضمان على قادر والتلفزة لإلذاعة عام مرفق وبواسطة الحریة، بكامل خاللها

 تلك منها وخاصة المملكة، في العمل بها الجاري والقوانین األساسیة الحضاریة القیم احترام دائرة يف
  ؛ وكرامتهم األشخاص حرمة وبصیانة الشباب بحمایة المتعلقة

  3المادة 

 السیاسي، باإلعالم یتعلق ما والسیما والرأي، الفكر تیارات عن التعبیر بتعددیة التقید على السهر -13
 .البصري - السمعي لالتصال العام القطاع أو من الخاص القطاع قبل من ءسوا

 البرلمان مجلسي رئاسة وٕالى الحكومة إلى یحددها، التي للفترات تبعا المجلس، یوجه الغایة، ولهذه
 المدة بیان البرلمان، في الممثلة المهنیة والغرف النقابیة والمنظمات السیاسیة األحزاب عن والمسؤولین

 اإلذاعة أجهزة برامج في أو المهنیة أو النقابیة السیاسیة الشخصیات مداخالت استغرقتها التي زمنیةال
  ؛ فائدة فیها یرى التي المالحظات جمیع إبداء المناسبة، بهذه له، ویجوز .والتلفزة
 22المادة 

 الحال، اقتضى إن العلیا، الهیأة تؤهل المفعول، ساریة أو تنظیمیة تشریعیة نصوص وجود عدم حالة في
  یلي: لما الالزمة القواعد لتحدید

 تمكین ألجل السیاسي، اإلعالم میدان في والسیما والرأي، الفكر تیارات عن التعبیر تعددیة احترام -
 المنظمات وكذا االقتصادي المجال في والتمثیلیة والمهنیة النقابیة والمنظمات السیاسیة األحزاب

 العام المرفق عبر الكلمة لتناول زمنیة مدة من االستفادة من الوطني، طابعال ذات األخرى اإلجتماعیة
  ؛  موضوعیة معاییر ووفق وتمثیلیتها ألهمیتها اعتبارا والتلفزة لإلذاعة

   المهنیة. والغرف والنقابیة السیاسیة المنظمات إزاء مراعاته الواجب اإلنصاف بمبدأ التقید -  
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) 2005ینایر  7( 1425من ذي القعدة  25صادر في  1.04.257 ظهیر شریف رقم( 377.0القانون 
 المتعلق باالتصال السمعي البصري) 77.03بتنفیذ القانون رقم 

 الدیباجة:

 اإلصالحي المنحى لهذا الهامة المكونات من الوطني البصري السمعي المجال ویعتبر إصالح (...) 
 ...واالنفتاح والحداثة دیةوالتعد الحریة قیم تكریس في دور من له لما العام،

 وااللتزام والجماعیة الفردیة التعبیر حریة وضمان البصري السمعي االتصال حریة بممارسة النهوض (...)
 للمواطنین، الخاصة وللحیاة اإلنسان لكرامة احترام من تحمله بما اإلنسان حقوق واحترام المهنة بأخالقیات
  ؛ ةالدیمقراطی ولمبادئ الفكریة وللتعددیة

  3المادة 

  حر. البصري السمعي االتصال 

 في للتعبیر التعددي والطابع والتنوع وملكیته الغیر وحریة اإلنسان كرامة احترام في الحریة هذه تمارس 
 واألخالق العام النظام على والحفاظ الدینیة القیم احترام وكذا والرأي الفكر تیارات من أشكاله جمیع

 العام المرفق متطلبات احترام إطار في الحریة هذه تمارس كما .الوطني اعالدف ومتطلبات الحمیدة
 المجال في لإلنتاج وطنیة صناعة تنمیة ضرورة وكذا االتصال وسائل إلى الراجعة التقنیة واإلكراهات

   البصري. السمعي
  4المادة 

 الطابع على حفاظال مراعاة مع حریة بكل برامجها بإعداد البصري السمعي االتصال شركات تقوم 
 .البرامج تلك عن مسؤولیاتها كامل تتحمل وهي .التعبیر لتیارات التعددي

 8المادة 

  البصري: السمعي االتصال متعهدي على یجب

  ؛ وصادقة المصادر متعددة أخبار تقدیم -

 أو جمعیة مصالح ذات أو مجموعة سیاسي حزب أي تفضیل دون وموضوعیة بحیاد األحداث تقدیم (...)
 تبین أن ویجب .اآلراء وتنوع تعددها بإنصاف، البرامج، تعكس أن ویجب أو مذهب، إیدیولوجیة أي وال

 بأصحابها؛ خاصة أنها على والتعالیق الشخصیة النظر وجهات

 :9المادة 
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 وٕاعادة البرامج شأن من یكون أال یجب العمل، بها الجاري النصوص في الواردة بالعقوبات اإلخالل دون 
 البرامج:  من أو أجزاء رامجالب بث

 أو خدمة أو إیدیولوجیة أو مالیة أو اقتصادیة أو عرقیة سیاسیة مصالح ذات مجموعات تمجید – (...) 
  فقط؛ الخاصة وقضایاها مصالحها

 48المادة 

 فیه تحدد تحمالت دفاتر احترام العمومي البصري السمعي لالتصال الوطنیة الشركات على یجب 
 .خاصةال التزاماتها

 العمومي المرفق بمهام القیام وفقها یتم التي الشروط على بالخصوص التحمالت دفتر ینص أن ویجب 
 (...) یلي: بما یتعلق فیما المذكورة الشركات لدن من

 أهمیتها حسب والنقابیة السیاسیة للهیئات العادل والولوج والرأي الفكر تیارات عن التعبیر بتعددیة التقید - 
 .العمل بها الجاري التنظیمیة للنصوص وفقا وذلك االنتخابیة الفترات أثناء والسیما هاوتمثیلیت
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  ) 2012أكتوبر  12( 1433من ذي القعدة  25صادر في  2.12.596مرسوم رقم 
 الشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة دفتر تحمالتبنشر 

  12المادة 

  احترام التعددیة السیاسیة والمدنیة

بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبیر التعددي لتیارات الفكر والرأي في جمیع تلتزم الشركة 
المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن لألحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة، وفق الضوابط التي یقرها 

  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري.

على لالتصال السمعي البصري، بضمان احترام كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي یقرها المجلس األ
التعددي لتیارات الفكر والرأي في جمیع المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن في  الخدمات التي تبثها للتعبیر

النشرات والبرامج الحواریة والتفاعلیة لجمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة ذات العالقة 
 بالقضایا المطروحة.

  ) 2012أكتوبر  12( 1433من ذي القعدة  25صادر في  2.12.597م رقم مرسو 
 القناة الثانیة- بنشر دفتر تحمالت شركة صوریاد

  10المادة 

  احترام التعددیة السیاسیة والمدنیة

تلتزم الشركة بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبیر التعددي لتیارات الفكر والرأي في جمیع 
ك متعدد ومتوازن لألحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة، وفق الضوابط التي یقرها المجاالت، بإشرا

  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري.

كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي یقرها المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، بضمان احترام 
رأي في جمیع المجاالت، بإشراك متعدد ومتوازن في التعددي لتیارات الفكر وال الخدمات التي تبثها للتعبیر

النشرات والبرامج الحواریة والتفاعلیة لجمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة ذات العالقة 
  بالقضایا المطروحة.
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   06-17قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
   )2006ماي  10( 1427ربیع اآلخر  12الصادر في 

 بمنح ترخیص إلحداث واستغالل الخدمة اإلذاعیة رادیو إیكومیدیا (أطالنتیك)

  10المادة 

التعددیة مبدأ ذو قیمة دستوریة وشرط من شروط الدیمقراطیة وضمانة لممارسة كاملة لحریة التواصل، 
ات الفكر والرأي، ولهذه الغایة یسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي یتم بثها التعبیر عن مختلف تیار 

  مع احترام القواعد المحددة من طرف الهیئة العلیا.
 

 نجد دائما في المادة العاشرة من دفاتر تحمالت القطاع الخاص نفس الصیاغة المتعلقة بالتعددیة.
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   1427رمضان  4الصادر في  46-06قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
عد ضمان التعبیر عن تعددیة تیارات الفكر والرأي في خدمات االتصال ) بشأن قوا2006شتنبر  27( 

 السمعي البصري خارج فترات االنتخابات

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

) 2002أغسطس  31( 1423جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.02.212بنـاء على الظهیر الشریف رقم 
 22) والمادة 13(المقطع  3السمعي البصري خصوصا المواد القاضي بإحداث الهیأة العلیا لالتصال 

 (الفقرة األولى) منه؛

المتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفیذه بالظهیر الشریف  77.03وبنـاء على القانون رقم 
 8و 4و 3)، خصوصا الدیباجة والمواد 2005أبریل  7( 1425من ذي القعدة  25بتاریخ  1.04.257رقم 

 )؛4المقطع  2( الفقرة  48) و3(المقطع  9)، 3و 1(المقطعان 

واعتبارا لغیاب نصوص تشریعیة أو تنظیمیة ساریة المفعول تحدد القواعد الالزمة الحترام تعددیة التعبیر 
 عن تیارات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابیة؛

، طبقا للقانون، في اجتماعه المنعقد وبنـاء على مداوالت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
 ).2006شتنبر  27( 1427رمضان  4بتاریخ 

  :یقرر

 دیباجة

) القاضي 2002أغسطس  31( 1423جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.02.212أقر الظهیر الشریف رقم 
البصري المتعلق باالتصال السمعي  77.03بإحداث الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري والقانون رقم 

احترام تعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي في خدمات االتصال السمعي البصري كمبدأ ثابت یلتزم به 
 .المتعهدون، ویسهر على احترامه المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

ر ما هي في هذا اإلطار القانوني، ال تعتبر التعددیة، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقد
وسیلة أقرها المشرع ضمانا إلخبار مستوف ونزیه للمشاهد والمستمع. فهي لیست حقا للفاعلین السیاسیین 
واالجتماعیین على متعهدي االتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن یوجب على 

االطالع على اآلراء  المتعهدین أن یقدموا للجمهور إعالما نزیها ومحایدا وموضوعیا یحترم حقه في
المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لدیه كل العناصر التي تسمح له بتشكیل آرائه وقناعاته الخاصة 

 .بكل حریة وموضوعیة
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من الظهیر الشریف المحدث للهیأة العلیا، وضمانا لولوج  22اعتبارا لما سبق، وعمال بمقتضیات المادة 
ى وسائل اإلعالم السمعیة البصریة في إطار قانوني یحترم حریة منصف لتیارات الفكر والرأي إل

المتعهدین في إعداد برامجهم، ویؤكد على مسؤولیتهم التحریریة في هذا الباب، یضع المجلس األعلى 
  :الضوابط التالیة

  1المادة 
السیاسیة أو تطبق مقتضیات هذا القرار قصد ضمان تعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي سواء منها 

 .االجتماعیة أو االقتصادیة أو الفكریة، وذلك خارج فترات االنتخابات
  2المادة 

یسهر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري على التقید بتعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي، 
 .وميوخاصة ما یتعلق باإلعالم السیاسي، من لدن متعهدي قطاع االتصال السمعي البصري العم

كما یسهر على احترام هذه التعددیة من لدن متعهدي االتصال السمعي البصري الخواص، كلما استلزمت 
 .ذلك طبیعة ونوعیة البرامج والمواضیع التي یقترحها هؤالء على الجمهور

  3المادة 
یة یتعین على متعهدي االتصال السمعي البصري المعنیین منح األحزاب والمنظمات النقابیة والمهن

والتمثیلیة في المجال االقتصادي وكذا المنظمات االجتماعیة األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهمیتها 
 .وتمثیلیتها المؤسساتیة أو المجتمعیة، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج اإلعالم

دة من إمكانیة توفیر تغطیة ویتعین أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من االستفا
مناسبة ألهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبیر عن آرائها ومواقفها من األحداث الراهنة وقضایا الشأن العام 
من جهة ثانیة. وذلك أخذا بعین االعتبار توقیت البث ونوعیة البرامج، خصوصا في ما یتعلق بالنشرات 

   .امج التعبیر المباشروالمجالت اإلخباریة والبرامج الحواریة وبر 
  4المادة 

لموضوع معین في التلفزة أو اإلذاعة مهما كانت نوعیته  المدة الزمنیة المخصصةیقصد بمدة البث مجموع 
 .وطرق بثه

  .یقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنیة التي یتناول خاللها المتدخل الكلمة
ألولي أو عند إعادة البث، على أساس أال تتجاوز تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة سواء عند البث ا

 .المدة الفاصلة بین إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة
  5المادة 

تتم مراعاة التمثیلیة واألهمیة بالنسبة لألحزاب السیاسیة بناء على التشكیالت والتكتالت السیاسیة داخل 
 .البرلمان
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تبارا ألهمیتها ولنتائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعین العام تتحدد تمثیلیة المنظمات النقابیة اع
 .والخاص

وتتحدد تمثیلیة المنظمات المهنیة اعتبارا لتمثیلیتها داخل مجلس المستشارین أو حسب أهمیتها على 
 .الصعید الوطني

 .نشاطها كما تتحدد أهمیة المنظمات االجتماعیة ذات الطابع الوطني حسب طبیعة أهدافها ومجال
  6المادة 

یحرص متعهدو االتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنیة اإلجمالیة لمداخالت أعضاء 
لألحزاب المنتمیة للمعارضة  المدة الزمنیة المخصصةالحكومة وأحزاب األغلبیة البرلمانیة ضعف 

 .البرلمانیة في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة
یتم تقدیر مفهومي األغلبیة البرلمانیة والمعارضة البرلمانیة بناء على التصویت على البرنامج الحكومي، 
والتصویت على المیزانیة، والتصویت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إلیه خالل الوالیة 

  .التشریعیة الجاریة
  7المادة 

ین األحزاب غیر الممثلة في البرلمان من مدد زمنیة یتعین على متعهدي االتصال السمعي البصري تمك
من المدة الزمنیة  %10إلبداء مواقفها من األحداث وقضایا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 

 .اإلجمالیة المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبیة البرلمانیة والمعارضة البرلمانیة
  8المادة 

صري باحترام القواعد السالفة الذكر في اإلذاعات المحلیة والجهویة مع یلتزم متعهدو االتصال السمعي الب
 .األخذ بعین االعتبار المعطیات المحلیة والجهویة للمنطقة الجغرافیة المغطاة

  9المادة 
یتم تقدیر احترام متعهدي االتصال السمعي البصري للتعددیة على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة للنشرات 

   .ستة أشهر بالنسبة للبرامج الحواریة والبرامج األخرىاإلخباریة، و 
   10المادة 

یبلغ كل متعهد للهیئة العلیا، داخل األیام السبع الموالیة لنهایة كل شهر، تقریرا عن التعددیة والولوج 
المنصف إلى خدماته من طرف تیارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة 

  .شهر المنقضي، وذلك حسب القواعد المتضمنة في هذا القرارخالل ال
تقوم الهیأة العلیا بإعداد تقاریر دوریة حول ضمان التعبیر التعددي لتیارات الفكر والرأي، وبتبلیغها إلى 
الحكومة وٕالى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولین عن األحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة والغرف 

لممثلة في البرلمان، وبنشرها في وسائل اإلعالم. تتضمن التقاریر بیانا للمدة الزمنیة التي المهنیة ا
 .استغرقتها مداخالت الشخصیات السیاسیة والنقابیة والمهنیة في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة
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   11المادة 
تعبیر عن تیارات یبت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري في الشكایات بشأن ضمان تعددیة ال

الفكر والرأي الواردة على الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري من طرف األشخاص المعنویین المعینین 
 1423من جمادى اآلخرة  22الصادر في  1.02.212الفقرة األولى من الظهیر الشریف رقم  4في المادة 

اه ثالثون یوما من تاریخ تسجیل ) القاضي بإحداث الهیأة العلیا، في أجل أقص2002أغسطس  31(
 .الشكایة في مكتب ضبط الهیأة العلیا لالتصال السمعي البصري

تحیل الهیأة العلیا على المتعهد المعني نسخة من كل شكایة وردت علیها مشفوعة بمستنداتها، قصد 
دا لتنویر مداوالت تمكینه من االطالع على المؤاخذات وٕابداء مالحظاته ودفوعاته وتقدیم كل ما یعتبره مفی

المجلس. یتعین على المتعهد إرسال جوابه إلى الهیأة العلیا في أجل ال یتعدى سبعة أیام من تاریخ توصله 
بكتابها. ویمكن للمجلس الترخیص لرئیسه بمنح أجل إضافي ال یتعدى سبعة أیام إذا طلب المتعهد ذلك 

 .على التدابیر التي قد یتخذها المجلسكتابة إن لم یكن من شأن منح هذا األجل التأثیر سلبا 
  12المادة 

یبلغ المجلس األعلى قراره إلى الطرف المشتكي وكذا إلى المتعهد المشتكى به، كما یقوم بنشره جزئیا أو 
  .في الجریدة الرسمیة إذا قرر ذلك

 .میمكن لرئیس المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعال
  13المادة 

أعاله  12یمكن أن یكون قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري المنصوص علیه في المادة 
موضوع تقریر یتضمن مالحظاته وتوصیاته، إن اقتضى الحال، كما یمكن نشر هذا التقریر جزئیا أو في 

 .وسائل اإلعالم وفي الجریدة الرسمیة
  14المادة 

  ار حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة.تدخل مقتضیات هذا القر 
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 أحواض االستماع ومواقع البث المرجعیةالئحة : 3 ملحق رقم

 الرقم أحواض االستماع المواقع المرجعیة
 الدار البیضاء عین الشق

 سیدي بونوارة (الجدیدة) 1 وردیغة - الدار البیضاء الكبرى، الشاویة
 سطات
 2 سال، الغرب زمور زعیر -الرباط عیرالرباط ز 
 فاس

 3 جهة فاس مكناس الحوض المحاذي للریف
 زرهون (مكناس)

 تاونات
 تازكة (تازة)

     الصویرة جبل الحدید
   مراكش األطلس الكبیر وعبدة أوكیمدن (مراكش)
 4   صخور الرحامنة

     آسفي
     أكادیر أوفال
     تافروات
   سوس ماسة ونواحیها طانطان
 5   تارودانت
     تزنیت
     كلمیم
 بوعرفة

 6 الشرق
 تاوریرت
 فكیك

 وجدة مكرز
 كاب سبارطیل (طنجة)

 الشمال
  

 9 حافة سافا (تطوان)
   فنیدق
 خریبكة

 10 حوض الفوسفاط وتادلة
 تزركونت (بني مالل)

 فم زكید
  
  
  

 بوابة الصحراء

  
   كلمیمة
 11 الراشیدیة
   محامید
   وارزازات
   تاوز
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 الرقم أحواض االستماع المواقع المرجعیة
   طاطا
   زاكورة
 بوجدور

  
 األقالیم الصحراویة

  
   الداخلة
 12 العیون
   السمارة
   طرفایة

 
 

  


