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 طـار القانوني اإل- 1
 
تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا إلخبار مستوف ونزيه  ال. ".. 

لبصري فحسب، بل هي أساسا حق  السمعي ااإلتصالفهي ليست حقا للفاعلين السياسيين واالجتماعيين على متعهدي . للمشاهد والمستمع
للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء المختلفة 

 من 2 الفقرة(." عاته الخاصة بكل حرية وموضوعيةوتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقنا

بشأن قواعد ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04 الصادر في 46-06رقم المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري قرار 

  . ) السمعي البصري خارج فترات االنتخاباتاإلتصال تيارات الفكر والرأي في خدمات  ضمان التعبير عن تعددية
 

 السمعي اإلتصال المعارضة واألحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى وسائل ينبني ولوج كل من الحكومة، أحزاب األغلبية، أحزاب

، تطبيق مبدأ 7 و6، في مادتيه 46-06  السمعي البصري رقم تصاليؤطر قرار المجلس األعلى لال و.البصري على مبدأ اإلنصاف

 السمعي البصري على عدم اإلتصالهدو يحرص متع ": بالنسبة للمجموعات الثالث األولى على أنه6 حيث تنص المادة ،اإلنصاف
تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء الحكومة وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية 

  ".للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة
 السمعي البصري تمكين األحزاب اإلتصاليتعين على متعهدي   ": تنص على أنه7لممثلة في البرلمان، فالمادة أما بالنسبة لألحزاب غير ا

 من 10%غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية إلبداء مواقفها من األحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه األحزاب مجتمعة 
  ".حزاب األغلبية والمعارضة البرلمانيةالمدة الزمنية اإلجمالية المخصصة للحكومة وأ

 السمعي اإلتصالتطبيق مبدأ اإلنصاف في ولوج النقابات والمنظمات والغرف المهنية إلى وسائل  من نفس القرار 5 و3 المادتان تؤطر

  . البصري

 والمنظمات النقابية والمهنية  السمعي البصري المعنيين منح األحزاباإلتصاليتعين على متعهدي  ":على أنه) 1مقطع  (3تنص المادة 
 األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو االجتماعية وكذا المنظمات االقتصاديوالتمثيلية في المجال 

  ".المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج اإلعالم
ية المنظمات النقابية اعتبارا ألهميتها ولنتائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعين العام تتحدد تمثيل ": معايير التمثيلية5وتوضح المادة 

 ".تتحدد تمثيلية المنظمات المهنية بناء على تمثيليتها داخل مجلس المستشارين أو حسب أهميتها على الصعيد الوطني و.والخاص

  

 السمعي اإلتصاليتم تقدير احترام متعهدي ":  على أنه46-06لبصري رقم  السمعي اتصال من قرار المجلس األعلى لال9تنص المادة 
 نظرا ".وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج األخرى وللنشرات اإلخبارية البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر بالنسبة

  .الختالف وتيرة البث بالنسبة لكل نوع من هذه البرامج
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   لتتبع منهجية ا- 2
  

المتعلق بقواعد ضمان تعددية  06-46  رقم السمعي البصريتصال المجلس األعلى لالارقرتطبيقا لمقتضيات 

 الهيئة، قامت االنتخابيةالسمعي البصري خارج الفترات  اإلتصالعن تيارات الفكر والرأي في خدمات  التعبير

باحتساب تدخالت  2009  يونيو30 إلى ح يناير فاتمنالفترة الممتدة  السمعي البصري خالل تصالالعليا لال

ثالثة عشر محطة  و في أربع قنوات تلفزيةالمجالت اإلخبارية والبرامج األخرىالشخصيات العمومية في 

  . إذاعية
 
   التلفزات واإلذاعات المعنية بالتتبع2-1

  :آلتيالسمعي البصري، المعنية بالتتبع، إلى ثالث فئات مقسمة كا اإلتصالتنقسم وسائل 

  سمعي البصري ذات التغطية الوطنيةال اإلتصالوسائل  
  .القناة األولى -

 .القناة الثانية -

 .اإلذاعة الوطنية -

 .اإلذاعة األمازيغية -

 .إذاعة الرباط الدولية -

 وضعيتها لصنف استعدادا للتغير الذي سيطرأ علىتم إدراج هذه القناة ضمن هذا ا (سات 1ميديقناة  -

 ).القانونية

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات  الاإلتصوسائل  
 .إذاعة أطالنتيك -

  .إذاعة أصوات -

 .إذاعة كاب راديو -

  أو المحليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية  اإلتصالوسائل  
 . قناة العيون الجهوية -

 .إم. إذاعة شذى إف -

 .إم. إذاعة كازا إف -

 .أطلس. إم. إف. إذاعة إم -

 .سايس. إم. إف. إذاعة إم -

 .سوس. إم. إف. إذاعة إم -

 . أكاديرراديو بليسإذاعة  -

 . مراكشراديو بليسإذاعة  -
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  : هي كالتالي وخاصة و عموميةاتصال يجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الوسائل تنقسم إلى وسائل

اعة القناة األولى، القناة الثانية، قناة العيون الجهوية، اإلذاعة الوطنية، اإلذ: العمومية اإلتصالوسائل 

 .إذاعة الرباط الدولية واألمازيغية

 إذاعة كازا ،.إم. إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات، إذاعة شذى إف، سات1قناة ميدي: الخاصة اإلتصالوسائل 

سوس، إذاعة كاب راديو، . إم. إف. إذاعة إم ،سايس. إم. إف. أطلس، إذاعة إم. إم. إف.  إذاعة إم،إم. إف

  . مراكشراديو بليسإذاعة  و أكاديرراديو بليسإذاعة 
 
   الشخصيات العمومية التي تم احتساب تدخالتها2-2

  :  الشخصيات العمومية من خالل تقسيمها إلى أربعة أصنافتيتم احتساب مدد تدخال

  ).ألحزاب غير الممثلة في البرلمانالحكومة، األغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية وا( الحصص األربع -أ

اتها الحزبية من إنتماء فقرة حول تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد هذا التقرير نخصص في 

  . هذه التدخالت السمعي البصري عند بثها لاإلتصالطرف وسائل 

 . )النقابات، المنظمات والغرف المهنية( المتدخلون النقابيون والمهنيون -ب

  ).س مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارينالوزير األول، رئي( الفاعلون المؤسساتيون -ج
 
  : الحصص األربع2-2-1

وزراء الدولة، الوزراء، الوزراء المنتدبون وكتاب  (أعضاء الحكومة :كل من" الحصص األربع"يقصد ب

أعضاء  والقياديون وأعضاء أحزاب المعارضة والقياديون، أعضاء أحزاب األغلبية و القياديون،)الدولة

 . السياسيةانتماءاتهافقرة للشخصيات السياسية التي لم تحدد خصصت  كما .ممثلة في البرلماناألحزاب غير ال

  

تم تتبع تدخالت ممثلي األحزاب السياسية حين يتدخلون باسم ي، باإلضافة إلى تدخالت أعضاء الحكومة

ألغلبية وأعضاء ب اأعضاء في أحزا: مثال(أما بالنسبة للشخصيات السياسية التي تجمع بين صفتين . أحزابهم

تم احتساب تدخالتهم ضمن خانة الحكومة، إال إذا تدخلوا صراحة باسم أحزابهم، فتحتسب في ، في)في الحكومة

كيفما ) في خانة أحزابهم(تم احتساب تدخالت جميع المنتخبين يكما .  خانة أحزاب األغلبيةضمنهذه الحالة 

أعضاء في (، جهوية )في مجلس النواب أو مجلس المستشارينبرلمانيون (كانت تمثيليتهم االنتخابية، وطنية 

أعضاء في مجلس جماعة قروية (أو محلية ) أعضاء في مجلس إقليمي أو مجلس عمالة(، إقليمية )مجلس جهة

  ). أو حضرية

  

اتهم، تدخالت الشخصيات العمومية إنتماءيقصد بالمتدخلين غير المحددة : اتهمإنتماءالمتدخلون غير المحددة 

. السمعي البصري خالل بث هذه التدخالت اإلتصالاتها الحزبية من طرف وسائل إنتماءالتي لم يتم تحديد 

أعضاء مجالس إقليمية أو مجالس (أو إقليميين ) أعضاء مجالس جهوية(ويتعلق األمر بمنتخبين جهويين 

  ).أعضاء في مجلس جماعة حضرية أو قروية(أو جماعيين ) عماالت
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  ون النقابيون والمهنيون المتدخل2-2-2

  .الغرف المهنية وتم تتبع تدخالت ممثلي النقابات والمنظمات المهنيةي 
 
   المؤسساتيون  الفاعلون2-2-3

رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزير األول،  (نيتعلق األمر بثالثة فاعلين سياسيين مؤسساتيي

نة التدخالت المؤسساتية عندما يتحدثون باسم إحدى  في خايتم احتساب تدخالت هؤالء الفاعلين). المستشارين

  . المؤسسات الثالث، في حين تحتسب تلك التدخالت باسم أحزابهم عندما يتدخلون بصفتهم الحزبية
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    الحجم الزمني اإلجمالي2-3
 

   إحصائيات حول البرامج المعنية بالتتبع2-3-1

، في وسائل 2009 من سنة النصف األولتم تتبعها خالل  التي البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةبلغ عدد 

بلغ  و). من البرامج  األخرى494 و مجلة إخبارية1676 (2170 السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال

 ستة عشرو ن ساعةيستوسبعة و ثالثمائة وألف( 1367:16:19 :البرامج و لهذه المجالتحجم الزمنيالمجموع 

  .للبرامج األخرى 411:50:44وللمجالت اإلخبارية  955:25:35منها ) ةاني ثوتسعة عشر دقيقة
 

   إحصائيات حول الحجم الزمني اإلجمالي للتدخالت2-3-2

 في مجموع 2009 من سنة النصف األولخالل  اإلجمالي لتدخالت الشخصيات السياسيةبلغ الحجم الزمني 

 ن دقيقةيثالثة وعشر وعة سانيثالث وثالثمائة مجموعهالسمعي البصري المعنيـة بالتتبـع ما  اإلتصالوسائل 

 لهذه ولي يجب اإلشارة إلى أن هذا الحجم الزمني يجمع بين البث األ).330:23:12( ة ثانيعشرةتي اثنو

  .إعادة بثها والبرامج

  

ما ب ميةالعمو  السمعي البصرياإلتصالوسائل  بينلتدخالت الشخصيات السياسية الحجم الزمني يتوزع هذا  و

أي بمعدل ) 151:49:18 (ثمانية عشر ثانيةن دقيقة ويأربعن ساعة وتسعة ويخمسمجموعه مائة وواحد و

مائة ما مجموعه ب الخاصة  السمعي البصرياإلتصالوسائل و من مجموع الحجم الزمني اإلجمالي 45,95℅

 من 54,05℅أي بمعدل ) 178:33:54 (ن ثانيةيخمسن دقيقة وأربعة ويثالثة وثالثن ساعة ويسبعوثمانية و

  .الحجم الزمني اإلجمالي

  

النصف نتائج مقارنة مع البرامج األخرى  و للمجالت اإلخبارية في الحجم الزمني اإلجمالييالحظ ارتفاعكما 

 ن ثانيةيثالث ونياثن ون دقيقةيعشر وان ساعة وواحدي وسبعا واحد آنذاك حيث لم يتجاوز2008الثاني من سنة 

ة يم السمعي البصري العمواإلتصالرتفاع إلى األهمية التي أولتها مختلف وسائل يعزى هذا اال و).71:21:32(

 .2009 يونيو 12النقاشات العمومية المرتبطة باالنتخابات الجماعية ل وتغطية المستجدات إلى والخاصة
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  2009  من سنةالنصف األولالحجم الزمني اإلجمالي المخصص للتعددية خالل : 1جدول 

   حسب تغطية كل وسيلة إعالميةالبرامج األخرى والمجالت اإلخباريةفي     

  الحجم الزمني  خدمةال
   السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالوسائل 

 56:44:33 اإلذاعة الوطنية

 35:26:31  القناة األولى

 29:57:27 القناة الثانية

 18:03:48 اإلذاعة األمازيغية

 10:53:03  رباط الدوليةإذاعة ال

 00:43:56  سات1قناة ميدي

 151:49:18 المجموع

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالوسائل 

 32:41:12  إذاعة أصوات

 15:59:34 إذاعة أطالنتيك

 06:09:35  إذاعة كاب راديو

 54:50:21 المجموع

  لجهوية السمعي البصري ذات التغطية ااإلتصالوسائل 

 23:34:30 .إم. إذاعة كازا إف

 21:47:44  راديو بليس مراكش

 16:48:49  راديو بليس أكادير

 16:04:53 سوس.  إم. إف. إذاعة إم

 16:03:30 أطلس. إم. إف. إذاعة إم

 15:00:31 سايس.  إم. إف. إذاعة إم

 12:20:45 . إف. إذاعة شذى إم

 02:02:51  قناة العيون الجهوية

 123:43:33 وعالمجم
 

 330:23:12  المجموع الكلي
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   تقديم النتائج-3
   التعددية السياسية3-1

   النتائج اإلجمالية1-1 -3

أحزاب المعارضة من جهة أخرى قد  وأحزاب األغلبية من جهة و تدخالت الحكومةنأ أسفله )2( يبين الجدول

قناة العيون  وإذاعة الرباط الدولية تثناءبإس القطب العمومي مختلف دعاماتعرفت توازنا ملحوظا في 

  .الجهوية

 أضعاف ةثالث وضعف حصة المعارضة في إذاعة كاب راديو، أغلبيتها و، بلغت حصة الحكومةبالمقابل

  .إذاعة أطالنتيكأربعة أضعاف في  وحصتها في إذاعة أصوات

إذاعة  وإم. سوس، إذاعة كازا إفإم . إف. إذاعة إم(أخرى  سمعية خاصة تصال ا وسائلةغير أنه في ثالث

  . مجتمعتينأغلبيتها ولمعارضة حصة الحكومة حصة اتتجاوز) راديو بليس أكادير
 

  2009 من سنة النصف األول خالل البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةنسبة الحصص األربع  في  : 2جدول 

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
األغلبية+ مة الحكو المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية 

       األصناف

الخدمة

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالوسائل 

 إذاعة الرباط الدولية 37,13% 25,82% 62,95% 37,05% -

 القناة الثانية 20,29% 38,48% 58,77% 40,65% 00,58%

 القناة األولى 14,31% 40,08% 55,11% 44,88% 00,01%

 اإلذاعة األمازيغية 00,48% 47,82% 48,30% 42,23% 09,46%

 اإلذاعة الوطنية 08,61% 39,57% 48,18% 47,66% 04,16%

 سات 1فناة ميدي 56,22% 11,21% 67,43% 32,57% -

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالوسائل 

 إذاعة أطالنتيك 61,23% 17,93% 79,16% 20,84% -

 إذاعة أصوات 21,78% 53,59% 75,37% 24,63% -

 إذاعة كاب راديو 05,27% 58,48% 63,75% 36,25% -

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاإلتصالوسائل 

 قناة العيون 55,43% 37,26% 92,69% 07,31% -

  أكاديرراديو بليس 02,05% 51,72% 53,77% 33,41% 12,82%

 .إم. إذاعة كازا إف 01,57% 51,44% 53,01% 40,21% 06,78%

 سايس. إم. إف. إم 04,04% 45,08% 49,12% 32,27% 18,60%

 سوس. إم. إف. إم 01,43% 42,37% 43,80% 45,72% 10,48%

 أطلس. إم. إف. إم 02,17% 41,25% 43,42% 40,11% 16,47%

  رادو بلوس مراكش 05,55% 25,47% 31,03% 49,59% 19,38%

 .إف. إذاعة شذى إم 02,36% 28,06% 30,41% 50,16% 19,43%

 
 السمعي اإلتصال أسفله الحجم الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في مجموع وسائل 03يقدم الجدول رقم 

  .البصري المعنية بالتتبع
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  السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل  : 3جدول 
  

مجموعال *إذاعات أخرى  .إم. إذاعة شذى إف راديو بليس أكادير  إم أطلس.إف.إم  إم سايس.إف.إم  إم سوس.إف.إم راديو بليس مراكش  إم.إف.كازا إم إذاعة أصوات اإلذاعة األمازيغية   األحزاب               الخدمة اإلذاعة الوطنية القناة األولى القناة الثانية 
 العدالة والتنميةحزب  04:53:47 03:01:01 02:10:30 03:09:15 02:12:22 01:09:37 01:34:44 01:30:26 01:18:44 01:04:09 02:02:50 00:31:47 02:30:41 27:09:53

 إلستقاللحزب ا 03:52:36 03:50:15 02:22:49 02:07:11 01:40:25 02:25:31 01:30:43 01:23:51 01:34:56 01:10:28 00:21:54 00:54:02 02:00:00 25:14:41

 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 04:23:06 03:16:19 03:37:47 02:22:02 01:41:47 01:29:58 01:25:48 00:18:41 00:58:01 01:07:12 00:24:00 01:27:24 01:24:18 23:56:23

  **حزب األصالة والمعاصرة 02:00:44 02:18:55 03:39:23 02:21:38 02:21:31 01:11:06 01:08:25 01:15:13 01:35:17 01:45:09 01:45:28 00:30:23 01:38:43 23:31:55

 الحركة الشعبية 04:50:16 03:14:46 04:29:03 01:28:33 00:28:02 01:02:08 00:38:55 00:12:38 00:21:59 00:36:23 00:20:26 00:23:22 01:37:29 19:44:00

 اإلتحاد الدستوري 02:49:02 03:11:15 00:21:40 01:45:56 01:02:36 01:16:30 00:34:12 02:09:44 00:35:28 01:07:19 00:20:23 00:23:48 00:25:48 16:03:41

 شتراكيةالالتقدم واحزب  02:18:21 02:52:39 01:25:33 00:23:37 01:53:48 00:58:03 00:38:08 00:09:17 00:51:18 00:20:04 00:16:56 00:34:35 00:53:13 13:35:32

 لألحرارالتجمع الوطني  01:19:50 00:12:20 00:45:40 02:22:19 00:11:04 00:19:11 01:01:02 00:43:34 01:26:51 00:35:54 00:41:41 00:46:45 00:54:38 11:20:49

  الموحد اإلشتراكيبالحز 00:46:48 00:22:38 00:36:06 - 00:08:43 00:39:11 00:56:46 00:09:51 - 00:17:28 00:19:05 00:10:26 00:49:00 05:16:02

 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:55:06 00:20:00 00:16:07 - 00:10:58 00:37:23 00:25:08 00:55:43 00:25:52 00:31:27 00:20:05 - - 04:57:49

 العماليالحزب  00:45:34 00:06:24 00:07:12 00:32:35 00:16:14 00:16:07 00:54:56 00:34:20 00:24:36 - 00:19:37 00:24:16 - 04:41:51

 القوات المواطنة 00:26:10 01:46:06 - - - 00:15:23 00:43:46 00:23:57 - 00:18:12 00:13:57 00:23:28 - 04:30:59

 حزب العهد الديمقراطي 00:26:54 - - - 00:07:44 00:02:27 00:31:31 00:12:48 - 00:08:22 00:09:41 00:20:02 00:24:25 02:23:54

 ***منتمون ةال 00:02:26 - 00:03:12 - 02:07:36 00:08:17 - - - - - - - 02:21:31

 حزب النهضة 00:03:38 - - 00:15:48 - 00:11:50 00:36:29 00:16:00 - 00:20:48 00:11:22 00:21:44 - 02:17:39

 ربي الليبرالي الحزب المغ 00:27:40 - - - - 00:11:33 00:29:34 - 00:27:54 00:11:52 00:10:36 00:16:33 - 02:15:42

 اإلنصافالتجديد وحزب  00:10:56 - - 00:41:55 - 00:02:25 - 00:16:01 00:00:44 00:26:27 00:19:54 00:15:27 - 02:13:49

  اإلشتراكيبالحز 00:58:39 00:08:49 - - - 00:05:33 - 00:14:13 - 00:10:33 00:14:04 - 00:21:50 02:13:41

  التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:02:47 - - 00:19:11 - 00:08:05 - 00:17:06 00:39:30 00:12:44 00:12:26 - - 01:51:49

  العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية - - - - - 00:06:01 00:20:04 00:17:25 00:17:46 00:21:29 00:17:50 00:09:41 - 01:50:16

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:19:30 00:24:40 00:01:39 - - 00:13:16 - - 00:19:20 00:16:29 - - - 01:34:54

  حزب اإلصالح والتنمية - - 00:08:50 00:19:14 - 00:10:46 - 00:32:55 - 00:15:37 00:14:13 - - 01:41:35

  هضة والفضيلةحزب الن 00:10:32 00:08:41 00:02:16 - - 00:11:13 - 00:16:24 00:17:51 00:13:04 00:13:08 - - 01:33:09

 حزب الوحدة والديمقراطية 00:04:49 - - - - - - 00:14:01 00:29:55 00:25:40 00:18:27 - - 01:32:52

  الديمقراطي االشتراكيالطليعةحزب  00:07:30 - - - - 00:04:34 - 00:31:33 00:31:51 - - 00:16:10 - 01:31:38

  الوسط اإلجتماعيحزب 00:15:01 - - 00:22:20 - 00:01:18 - 00:16:55 - 00:03:55 00:20:45 - - 01:20:14

  حزب األمل 00:11:39 - - - - 00:08:56 - 00:21:02 - - 00:19:20 - - 01:00:57

 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:08:32 00:05:52 00:03:56 - - 00:06:43 - - - - - - - 00:25:03

 حزب العمل 00:05:57 - - - - 00:07:08 - - - 00:11:08 - - - 00:24:13

  الديمقراطيلمجتمعحزب ا 00:05:58 - - - - 00:06:15 - - - - - - - 00:12:13

 اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:04:38 - - - - 00:06:52 - - - - - - - 00:11:30

  الحزب الديمقراطي الوطني 00:05:52 - - - - 00:03:05 - - - - - - - 00:08:57

 المجموع 33:14:18 25:20:40 20:11:43 18:31:34 14:22:50 13:56:25 13:30:11 13:33:38 12:37:53 12:11:53 10:28:08 08:09:53 13:00:05 209:09:11
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.....................................................................................................................................  

سات  1 مراكش، قناة ميدي راديو بليس إذاعة ،ر أكاد يراديو بليسإذاعة ، .إم. يتعلق األمر بمجموع التدخالت المسجلة في كل من إذاعة شذى  إف *

  .إذاعة كاب راديوو

  

تدخالت الحزب خالل المدة التي كان فيها جزءا من بين لفترة التي شملها هذا التقرير المعاصرة خالل االتمييز في تدخالت حزب األصالة و يجب **

الفترة التي التحق فيها بالمعارضة  و)01:32:47 مجموع تدخالت الحزب تبلغحيث  2009 و ماي29من فاتح أبريل إلى (األغلبية المساندة للحكومة 

  ). 01:07:25غت مجموع تدخالت الحزب بلحيث  يونيو 30 وو ماي30بين (البرلمانية 

  

في برنامج الموعد ) قبل إنشاء حزب العهد الديمقراطي والمعاصرة وبعد استقالته من حزب األصالة( يتعلق األمر بتدخالت السيد نجيب الوزاني ***

  .2009 يناير 12 يوم أصواتالسياسي التي أذاعته إذاعة راديو 

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

  )تتمة (  السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل :  مكرر 3جدول 
  

ونالعيقناة   سات1قناة ميدي المجموع  كاب راديو إذاعة الرباط الدولية إذاعة أطالنتيك 
خدمةال  

 األحزاب

 العدالة والتنميةحزب  00:37:59 01:27:55 00:15:58 - 00:08:49 02:30:41
 حزب اإلستقالل 00:34:58 00:15:03 01:09:59 - - 02:00:00
.ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:37:31 00:31:43 00:02:02 00:13:02 - 01:24:18

  صالة والمعاصرةحزب األ 00:42:40 00:35:01 00:21:02 - - 01:38:43

 الحركة الشعبية 00:16:40 00:52:40 00:20:54 00:07:15 - 01:37:29
 اإلتحاد الدستوري - - 00:25:48 - - 00:25:48
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:18:25 00:32:04 - - 00:02:44 00:53:13
 لألحرارالتجمع الوطني  00:22:03 00:08:39 - 00:23:56 - 00:54:38
 الحزب اإلشتراكي الموحد 00:26:22 00:22:38 - - - 00:49:00
 حزب العهد الديمقراطي 00:21:15 00:03:10 - - - 00:24:25
 الحزب اإلشتراكي 00:21:50 - - - - 00:21:50
 المجموع 04:39:43 04:48:53 02:35:43 00:44:13 00:11:33 13:00:05

 
في  ساعة لكل واحد منها 23أحزاب استفادت من أكثر من أن أربعة  ) مكرر3 و3( الجدولين أعاله بيني

 . السمعي البصرياإلتصالمختلف وسائل 

تسع دقائق وثالثة ساعة ون يعشرسبعة ومجموعه التنمية استفاد لوحده من ما  والعدالةيتضح بأن حزب 

  :صص التاليةما بالنسبة لألحزاب الثالثة الباقية فقد استفادت من الحأ ).27:09:53 ( ثانيةنيخمسو

  

  25:14:41  حزب اإلستقالل

  23:56:23  حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية

  23:31:55  المعاصرة وحزب األصالة
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ن يالتي تجاوزت العشر و السمعي البصري العمومية أكبر األحجام الزمنيةاإلتصالحققت ثالثة من وسائل  

 الوطنية اإلذاعةو) 25:20:40(، القناة األولى )33:14:18(وطنية اإلذاعة ال: النتائج بالتتابعهذه نقدم . ساعة

)20:11:43.(  

أكبر األحجام الزمنية . إم. فقد حققت إذاعة كازا إف السمعي البصري الخاصة اإلتصالأما بالنسبة لوسائل 

 ).14:22:50(إذاعة أصوات ببمتبوعة ) 18:31:34(ب

 السمعي البصري اإلتصالوسائل ألحزاب السياسية في المخصص ليعزى ارتفاع الحجم الزمني اإلجمالي 

  كحدث وطني بارز2009 يونيو 12نتخابات الجماعية لإلى االهتمام بتغطية اال) 209:09:11(المعنية بالتتبع 

 .2009ذلك ابتداء من شهر فبراير و

  

   السمعي البصرياإلتصال النتائج حسب وسائل 3-1-2
 

           قناة ميديإدراجتم ( السمعي البصري ذات التغطية الوطنية، اإلتصالالحالي بين وسائل يميز التقرير 

 اإلتصالوسائل  والمتعددة الجهات السمعي البصري ذات التغطية اإلتصال، وسائل )صنفهذا ال ضمن سات1

  . أو المحليةالجهويةالسمعي البصري ذات التغطية 
  

  ي البصري ذات التغطية الوطنيةالسمع اإلتصال الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-1

 السمعي البصري ذات التغطية الوطنية كل من القناة األولى، القناة الثانية، اإلذاعة اإلتصاليقصد بوسائل 

  .  سات1 قناة ميدي وإذاعة الرباط الدولية، الوطنية، اإلذاعة األمازيغية

  

 البرامج األخرى ولمجالت اإلخبارية انتائج تتبع تدخالت الحصص األربع في أسفله 4 يقدم الجدول رقم

كما يبين . 2009 من سنة النصف األولالسمعي البصري ذات التغطية الوطنية خالل  اإلتصاللوسائل 

  .السمعي البصري اإلتصال الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 5الجدول رقم 
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  السمعي البصري اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل : 4 جدول

  ) المئويةبالنسب( ذات التغطية الوطنية 
  

األحزاب غير 

 الممثلة في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+ الحكومة  

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

إذاعة الرباط الدولية 37,13% 25,82% 62,95% 37,05% -

يةالقناة الثان 20,29% 38,48% 58,77% 40,65% 00,58%

 األولىالقناة 14,31% 40,08% 55,11% 44,88% 00,01%

اإلذاعة األمازيغية 00,48% 47,82% 48,30% 42,23% 09,46%

اإلذاعة الوطنية 08,61% 39,57% 48,18% 47,66% 04,16%

 سات1قناة ميدي  56,22% 11,21% 67,43% 32,57% -

  

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصال نسبة الحصص األربع في وسائل :مكرر 4جدول 

 ) الزمنيةبالمدد(

األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+الحكومة   

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

اإلذاعة الوطنية 03:07:51 14:23:31 17:31:22 17:19:56 01:30:51

 األولىالقناة 04:13:55 12:04:07 16:18:02 13:16:33 00:00:15

القناة الثانية 05:08:30 09:44:59 14:53:29 10:17:54 00:08:50

اإلذاعة األمازيغية 00:04:03 06:41:56 06:45:59 05:54:58 01:19:31

إذاعة الرباط الدولية 02:50:38 01:58:39 04:49:17 02:50:14 -

سات1قناة ميدي 00:15:13 00:03:02 00:18:15 00:08:49 -
 

:ثالث مالحظات أساسية اجتنتاستمكن هذه النتائج من   

 أن حصة الحكومةفي هذا الصدد يالحظ  و. الحكومة وأغلبيتهاةحص جاوز حصة المعارضةتت  :أوال

  .قد تساوت في نتائج اإلذاعة الوطنيةمن جهة أخرى المعارضة البرلمانية حصة  ووأغلبيتها من جهة

العمومية ذات السمعي البصري  اإلتصال في وسائل  غير الممثلة في البرلمانألحزابا حصةتعتبر  :ثانيا

 اإلذاعة بإستثناء، هي األضعف مقارنة مع تدخالت باقي الحصص األربعالتغطية الوطنية 

  .(%4,16)اإلذاعة الوطنية و  (%09,46)األمازيغية

ى الظرفية السياسية المرتبطة باالنتخابات ذلك يرجع إل و اإلرتفاع النسبي في تدخالت المعارضةيالحظ :ثالثا

 السمعي البصري على الولوج المنصف لمختلف اإلتصالحرص وسائل إلى  وكذا 2009الجماعية ليونيو 

  . خالل هذه االنتخاباتالتعبير عن أفكارهم في مختلف المجالت اإلخبارية والفاعلين السياسيين
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالفي وسائل الحجم الزمني لتدخالت األحزاب  : 5جدول 

 المجموع
 قناة 

سات1ميدي  

إذاعة الرباط 

 الدولية

اإلذاعة 

 األمازيغية

 القناة

  الثانية

 القناة

  األولى

اإلذاعة 

 الوطنية

 الخدمة 

األحزاب

 الحركة الشعبية 04:50:16 03:14:46 04:29:03 01:02:08 00:52:40 - 14:28:53
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 04:23:06 03:16:19 03:37:47 01:29:58 00:31:43 00:00:18 13:19:11
 العدالة والتنميةحزب  04:53:47 03:01:01 02:10:30 01:09:37 01:27:55 00:08:49 12:51:39
 حزب اإلستقالل 03:52:36 03:50:15 02:22:49 02:25:31 00:15:03 - 12:46:14
  حزب األصالة والمعاصرة 02:00:44 02:18:55 03:39:23 01:11:06 00:35:01 - 09:45:09

 شتراكيةالالتقدم واحزب  02:18:21 02:52:39 01:25:33 00:58:03 00:32:04 00:02:44 08:09:24
 اإلتحاد الدستوري 02:49:02 03:11:15 00:21:40 01:16:30 - - 07:38:27
  اإلشتراكي الموحدبالحز 00:46:48 00:22:38 00:36:06 00:39:11 00:22:38 - 02:47:21
 لألحرارالتجمع الوطني  01:19:50 00:12:20 00:45:40 00:19:11 00:08:39 - 02:45:40
 القوات المواطنة 00:26:10 01:46:06 - 00:15:23 - - 02:27:39
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:55:06 00:20:00 00:16:07 00:37:23 - - 02:08:36
 الحزب العمالي 00:45:34 00:06:24 00:07:12 00:16:07 - - 01:15:17
 اإلشتراكيبالحز 00:58:39 00:08:49 - 00:05:33 - - 01:13:01

 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية 00:19:30 00:24:40 00:01:39 00:13:16 - - 00:59:05
 الحزب المغربي الليبرالي  00:27:40 - - 00:11:33 - - 00:39:13
  حزب النهضة والفضيلة 00:10:32 00:08:41 00:02:16 00:11:13 - - 00:32:42

 حزب العهد الديمقراطي 00:26:54 - - 00:02:27 00:03:10 - 00:32:31
 حزب المؤتمر الوطني اإلتحادي 00:08:32 00:05:52 00:03:56 00:06:43 - - 00:25:03
  ملحزب األ 00:11:39 - - 00:08:56 - - 00:20:35

  حزب اإلصالح والتنمية - - 00:08:50 00:10:46 - - 00:19:36

  الوسط اإلجتماعيحزب 00:15:01 - - 00:01:18 - - 00:16:19
 حزب النهضة 00:03:38 - - 00:11:50 - - 00:15:28
 المنتمون 00:02:26 - 00:03:12 00:08:17 - - 00:13:55
 اإلنصافلتجديد واحزب  00:10:56 - - 00:02:25 - - 00:13:21
 حزب العمل 00:05:57 - - 00:07:08 - - 00:13:05
  الديمقراطيلمجتمعحزب ا 00:05:58 - - 00:06:15 - - 00:12:13
  الديمقراطي االشتراكيالطليعةحزب  00:07:30 - - 00:04:34 - - 00:12:04
اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:04:38 - - 00:06:52 - - 00:11:30

  التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:02:47 - - 00:08:05 - - 00:10:52

  الحزب الديمقراطي الوطني 00:05:52 - - 00:03:05 - - 00:08:57

  العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية - - - 00:06:01 - - 00:06:01

 حزب الوحدة والديمقراطية 00:04:49 - - - - - 00:04:49
  المجموع 33:14:18 25:20:40 20:11:43 13:56:25 04:48:53 00:11:51 97:43:50

  

 السمعي اإلتصالأعاله الحجم الزمني اإلجمالي لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  5رقم يقدم الجدول 

 هو الذي حصل على المرتبة  الشعبيةمنه أن حزب الحركةيتبين  والبصري العمومية ذات التغطية الوطنية

ثمانية خرى ما مجموعه أربعة عشر ساعة والبرامج األو تدخالته في المجالت اإلخبارية  تث بلغ، حياألولى

اإلذاعة الوطنية قد خصصت أكبر مدة أن هنا حظ  يال.)14:28:53 (ن ثانيةوخمسون دقيقة وثالثة ووعشر
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متبوعة بالقناة  33:14:18التي بلغت  و2009 األول من سنة النصف خالل زمنية لفائدة األحزاب السياسية

 .20:11:43ثم القناة الثانية ب 25:20:40األولى ب 

 

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات اإلتصال  الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-2

السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات اإلذاعات التي تغطي أكثر من جهة  اإلتصاليقصد بوسائل 

ورغم أن . كاب راديوإذاعة  وي الجاري به العمل وهي إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات،حسب التقطيع اإلدار

عتبارا لخطها التحريري ولمجال تغطيتها الجغرافي، تتوفر اهذه اإلذاعات ليست ذات تغطية وطنية، فإنها و

 التعددية يتم بنفس لهذا السبب، فإن تقدير احترام).  كاب راديوبإستثناء(على سياسة إخبارية ذات طابع وطني 

ذلك على أساس قاعدة  والسمعي البصري ذات التغطية الوطنية، اإلتصالالطريقة المطبقة على وسائل 

  .الحصص األربع

المجالت اإلخبارية نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في )  مكرر6 و6 رقم(يقدم الجدول أسفله 

جم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل  الح7كما يبين الجدول رقم . البرامج األخرىو

 .السمعي البصري اإلتصال

  
  

   اإلتصال في وسائل البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةنسبة الحصص األربع في  : 6جدول 

  )بالنسبة المئوية( السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان

ضةالمعار  

  البرلمانية

  + الحكومة

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

 إذاعة أطالنتيك 61,23% 17,93% 79,16% 20,84% -

  إذاعة أصوات 21,78% 53,59% 75,37% 24,63% -

  راديوإذاعة كاب  05,27% 58,48% 63,75% 36,25% -

  
  

   اإلتصال  في وسائلالبرامج األخرى وةالمجالت اإلخبارينسبة الحصص األربع في :  مكرر6جدول 

  ) الزمنيةبالمدد( التغطية المتعددة الجهات  السمعي البصري ذات

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان

 المعارضة 

 البرلمانية

+ الحكومة  

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

- 04:31:42 13:51:20 09:51:08   إذاعة أصوات 04:00:12

- 01:23:42 05:17:54 01:12:01  إذاعة أطالنتيك 04:05:53

- 01:47:02 03:08:14 02:52:41   إذاعة كاب راديو 00:15:33
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  :يمكن على ضوء هذه النتائج تسجيل مالحظتين أساسيتين

 أقل بشكل لكن  حصة الحكومة واألغلبية في هذه المحطات اإلذاعية حصة المعارضة البرلمانيةتجاوز: أوال

  .2008ن نتائج النصف الثاني من سنة م

إذاعة  حوالي ضعف تدخالت المعارضة فيالمدة الزمنية التي حصلت عليها الحكومة وأغلبيتها عموما بلغت 

  .أطالنتيكإذاعة أربعة أضعافها في  وأصوات إذاعة في  في حين بلغت ثالثة أضعافهاراديوكاب 

النصف الثاني من سنة   مقارنة مع،إذاعة كاب راديو والنتيكهذه النتائج بالنسبة إلذاعة أطتحسنت : ثانيا

  ):2أنظر الملحق رقم  (2008

  .79,16%إلى  90,82%بالنسبة إلذاعة أطالنتيك فقد انتقلت من  •

  .63,75% إلى 77,52%بالنسبة إلذاعة كاب راديو فقد انتقلت من  •

 هذه ضعيفة رغم كوناعات الصنف من اإلذ في هذا  تدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمانتعتبر :ثالثا

تعرفه عادة تدخالت األحزاب السياسية من ما  و2009 يونيو 12نتخابات الجماعية ل الفترة تزامنت مع اال

  .ارتفاع

 عشر ساعة أربعةصل إلى  حجما زمنيا إجماليا مهما يخصصت إذاعة أصوات لألحزاب السياسية :رابعا

 في 02:35:43في حين أن هذا الحجم الزمني لم يتجاوز ) 14:22:50 (ثانية نوخمس و دقيقةنون وعشرااثنو

  . في كاب راديو04:39:43 وإذاعة أطالنتيك

  
 السمعي البصري متعددة الجهات اإلتصالالجدول الزمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل  : 7جدول 

 إذاعة أصوات  كاب راديوإذاعة إذاعة أطالنتيك المجموع
ةالخدم  

األحزاب

حزب االستقالل 01:40:25 00:34:58 01:09:59 03:25:22

حزب األصالة والمعاصرة 02:21:31 00:42:40 00:21:02 03:25:13

حزب العدالة والتنمية 02:12:22 00:37:59 00:15:58 03:06:19

.ش. اإلتحاد اإلشتراكي ق 01:41:47 00:37:31 00:02:02 02:21:20

 حزب التقدم واالشتراكية 01:53:48 00:18:25 - 02:12:13

المنتمون 02:07:36 - - 02:07:36

اإلتحاد الدستوري 01:02:36 - 00:25:48 01:28:24

الحركة الشعبية 00:28:02 00:16:40 00:20:54 01:05:36

 اإلشتراكي الموحدبالحز 00:08:43 00:26:22 - 00:35:05

ع الوطني لألحرارالتجم 00:11:04 00:22:03 - 00:33:07

حزب العهد الديمقراطي 00:07:44 00:21:15 - 00:28:59

 اإلشتراكيبالحز - 00:21:50 - 00:21:50

الحزب العمالي 00:16:14 - - 00:16:14

ةالديمقراطيجبهة القوى  00:10:58 - - 00:10:58

 المجموع 14:22:50 04:39:43 02:35:43 21:38:16
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 السمعي البصري متعددة اإلتصاله في إطار تدخالت األحزاب السياسية في وسائل نيبين الجدول أعاله أ

 ن دقيقةوعشر وخمسة وثالث ساعاتوصل إلى الجهات حصل حزب اإلستقالل على  أكبر حجم زمني 

 ).03:25:22 (ن ثانيةون وعشرياثنو

 .14:22:50إذاعة أصوات ب  هي  أن اإلذاعة التي خصصت أكبر حجم زمني لألحزاب السياسية أيضايالحظ
 

  محليةالالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية أو  اإلتصال الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-3

 إذاعة ،قناة العيون الجهوية كل من محليةأو ال السمعي البصري ذات التغطية الجهوية اإلتصاليقصد بوسائل 

 سايس. إم. إف. أطلس، إم. إم. إف. إم(الثالث . مإ. إف. إموإذاعات إم، . إذاعة كازا إف ،.إم. شذى إف

  . مراكشراديو بليس و أكاديرراديو بليس باإلضافة إلى إذاعتي )سوس. إم. إف. إمو

  

مجالت  أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في ال مكرر8 و8تبين النتائج المقدمة في الجدول رقم 

كما يبين . أو المحلية السمعي البصري ذات التغطية الجهوية إلتصالا لوسائل البرامج األخرى واإلخبارية

  .السمعي البصري اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل   9 الجدول رقم
 

  )بالنسبة المئوية ( أو المحليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل  : 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 

 المعارضة

  البرلمانية 
األغلبية + الحكومة   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

 قناة العيون الجهوية 55,43% 37,26% 92,69% 07,31% -

  أكاديرراديو بليس 02,05% 51,72% 53,77% 33,41% 12,82%

  .إم. إذاعة كازا إف 01,57% 51,44% 53,01% 40,21% 06,78%

 سايس. إم. إف. إم 04,04% 45,08% 49,12% 32,27% 18,60%

 سوس. إم. إف. إم 01,43% 42,37% 43,80% 45,72% 10,48%

  أطلس. إم. إف. إم 02,17% 41,25% 43,42% 40,11% 16,47%

  راديو بليس مراكش 05,55% 25,47% 31,03% 49,59% 19,38%

  .إم. إذاعة شذى إف 02,36% 28,06% 30,41% 50,16% 19,43%
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  ) الزمنيةبالمدد(أو المحلية بصري ذات التغطية الجهوية السمعي ال اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 

 المعارضة

  البرلمانية 
األغلبية + الحكومة   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. إذاعة كازا إف 00:17:47 09:40:55 09:58:42 07:34:06 01:16:33

 سايس. إم. إف. إم 00:31:55 05:56:04 06:27:59 04:14:53 02:26:56

 سوس. إم. إف. إم 00:11:45 05:48:16 06:00:01 06:15:48 01:26:07

  أطلس. إم. إف. إم 00:16:12 05:08:35 05:24:47 05:00:05 02:03:13

  أكاديرراديو بليس 00:10:15 04:18:39 04:28:54 02:47:06 01:04:08

  راديو بليس مراكش 00:47:50 03:39:27 04:27:17 07:07:14 02:46:57

  .إم. إذاعة شذى إف 00:15:09 03:00:29 03:15:38 05:22:40 02:04:59

 قناة العيون الجهوية 00:55:00 00:36:58 01:31:58 00:07:15 -

 
في هذا  من جهة أخرى المعارضة البرلمانيةأغلبيتها من جهة ونتائج تدخالت الحكومة ومن خالل معاينة 

  : أساسيةمالحظات أربع يمكن الوقوف على  السمعي البصرياإلتصالمن وسائل الصنف 

حزاب  مرة تدخالت أة عشريتاثنفي قناة العيون الجهوية بلغت مجموع تدخالت الحكومة واألغلبية : أوال

مقارنة مع نتائج أن حصة تدخالت الحكومة وأغلبيتها قد ارتفعت بشكل ملحوظ  هنايالحظ  و.المعارضة

باإلضافة إلى ما . تدخالت ست مرات تدخالت المعارضةال هذه شكلت حيث ،2008النصف الثاني من سنة 

لم تسعى وبالتالي  الجماعية نتخابات تغطية االتشارك فيلعيون الجهوية لم  يجب اإلشارة إلى أن قناة ا،سبق

  . مختلف األحزاب السياسيةل إعطاء الكلمةإلى تحقيق التوازن في 

 أربع إذاعات من هذا الصنففي أغلبيتها معارضة البرلمانية حصة الحكومة و أحزاب الحصةتجاوزت : ثانيا

  ). اديو بليس أكاديرإذاعة ر و.إم. أطلس، إذاعة شذى إف. إم. إف. سوس، إذاعة إم. إم. إف. إذاعة إم(

هذا  فيأغلبيتها  لتدخالت للحكومة و من مجموع الحجم الزمني6%ة نسبة ملم تتجاوز حصة الحكو: ثالثا

يرجع ذلك باألساس إلى الفترة  و، قناة العيون الجهوية، بإستثناء السمعي البصرياإلتصالالصنف من وسائل 

نتخابات المشاركة في االمختلف األحزاب السياسية زمها من ضرورة إعطاء الكلمة لما ال واإلنتخابية

 .2009 يونيو12الجماعية ل

 قناة العيون، من حجم زمني يفوق سقف بإستثناء ،األحزاب غير الممثلة في البرلماناستفادت  :رابعا

 .46-06 من القرار7اإلنصاف المحدد في المادة 
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   أو المحليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية صالاإلتالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

 المجموع
قناة 

 العيون

 راديو بليس

 أكادير

 شذىإذاعة 

إم  . إف  

. إم. إف. إم

 أطلس

. إم. إف. إم

 سايس

. إم. إف. إم

 سوس

 راديو بليس

 مراكش

إذاعة كازا 

إم. إف . 

     الخدمة

األحزاب
 العدالة والتنميةحزب  03:09:15 01:30:26 01:34:44 01:18:44 01:04:09 02:02:50 00:31:47 - 11:11:55
  حزب األصالة والمعاصرة 02:21:38 01:15:13 01:08:25 01:35:17 01:45:09 01:45:28 00:30:23 - 10:21:33

 حزب اإلستقالل 02:07:11 01:23:51 01:30:43 01:34:56 01:10:28 00:21:54 00:54:02 - 09:03:05
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 02:22:02 00:18:41 01:25:48 00:58:01 01:07:12 00:24:00 01:27:24 00:13:02 08:16:10
 لألحرارالتجمع الوطني  02:22:19 00:43:34 01:01:02 01:26:51 00:35:54 00:41:41 00:46:45 00:23:56 08:02:02
 اإلتحاد الدستوري 01:45:56 02:09:44 00:34:12 00:35:28 01:07:19 00:20:23 00:23:48 - 06:56:50
 الحركة الشعبية 01:28:33 00:12:38 00:38:55 00:21:59 00:36:23 00:20:26 00:23:22 00:07:15 04:09:31
 شتراكيةالالتقدم واحزب  00:23:37 00:09:17 00:38:08 00:51:18 00:20:04 00:16:56 00:34:35 - 03:13:55
 الحزب العمالي 00:32:35 00:34:20 00:54:56 00:24:36 - 00:19:37 00:24:16 - 03:10:20
 ةالديمقراطيجبهة القوى  - 00:55:43 00:25:08 00:25:52 00:31:27 00:20:05 - - 02:38:15
 القوات المواطنة - 00:23:57 00:43:46 - 00:18:12 00:13:57 00:23:28 - 02:03:20
 حزب النهضة 00:15:48 00:16:00 00:36:29 - 00:20:48 00:11:22 00:21:44 - 02:02:11
 اإلنصافالتجديد وحزب  00:41:55 00:16:01 - 00:00:44 00:26:27 00:19:54 00:15:27 - 02:00:28
  اإلشتراكي الموحدبالحز - 00:09:51 00:56:46 - 00:17:28 00:19:05 00:10:26 - 01:53:36
  العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية - 00:17:25 00:20:04 00:17:46 00:21:29 00:17:50 00:09:41 - 01:44:15

  التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:19:11 00:17:06 - 00:39:30 00:12:44 00:12:26 - - 01:40:57

 الحزب المغربي الليبرالي  - - 00:29:34 00:27:54 00:11:52 00:10:36 00:16:33 - 01:36:29
 حزب الوحدة والديمقراطية - 00:14:01 - 00:29:55 00:25:40 00:18:27 - - 01:28:03
 حزب العهد الديمقراطي - 00:12:48 00:31:31 - 00:08:22 00:09:41 00:20:02 - 01:22:24
  حزب اإلصالح والتنمية 00:19:14 00:32:55 - - 00:15:37 00:14:13 - - 01:21:59

  الديمقراطي االشتراكيالطليعة حزب - 00:31:33 - 00:31:51 - - 00:16:10 - 01:19:34
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:22:20 00:16:55 - - 00:03:55 00:20:45 - - 01:03:55
  حزب النهضة والفضيلة - 00:16:24 - 00:17:51 00:13:04 00:13:08 - - 01:00:27

  حزب األمل - 00:21:02 - - - 00:19:20 - - 00:40:22

  اإلشتراكيبالحز - 00:14:13 - - 00:10:33 00:14:04 - - 00:38:50
 الحركة الديمقراطية اإلجتماعية - - - 00:19:20 00:16:29 - - - 00:35:49
 حزب العمل - - - - 00:11:08 - - - 00:11:08

  المجموع 18:31:34 13:33:38 13:30:11 12:37:53 12:11:53 10:28:08 08:09:53 00:44:13 89:47:23
  

  

 اإلتصالالتنمية حصل على أكبر حجم زمني ضمن نتائج وسائل  و أعاله أن حزب العدالة9 يبين الجدول رقم

 إحدى عشر دقيقة وخمسة بما مجموعه إحدى عشر ساعة وذات التغطية الجهوية أو المحليةالسمعي البصري 

  ).11:11:55 (ن ثانيةيخمسو

ائدة األحزاب السياسية خالل النصف قد خصصت أكبر مدة زمنية لف. إم. أن إذاعة كازا إفكذلك يالحظ 

سوس . إم. إف. ثم إم، 13:33:38مراكش ب راديو بليسب متبوعة 18:31:34التي بلغت  و2009األول من سنة 

  .13:30:11ب
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  اتهمإنتماء المتدخلون غير المحددة 3-1-3

اتها الحزبية من طرف ءإنتما يبين الجدول أسفله نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد 

  .2009 من سنة النصف األول السمعية البصرية المعنية بالتتبع عند تناولها الكلمة خالل اإلتصالوسائل 
  اتها الحزبيةإنتماءحصة الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد  : 10جدول 

  السمعية البصرية المعنية بالتتبع اإلتصال في وسائل 

  الحجم الزمني  خدمةال
    السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاإلتصالوسائل 

 01:29:04 اإلذاعة األمازيغية
 00:26:31 اإلذاعة الوطنية
 00:01:30 القناة الثانية
 00:00:34  القناة األولى
 01:57:39 المجموع

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالوسائل 

 00:18:22  إذاعة أصوات
 00:16:28   كاب راديوإذاعة

 00:34:50 المجموع
   السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاإلتصالوسائل 

 01:25:10  راديو بليس أكادير
 00:33:17  راديو بليس مراكش

 00:18:13 .إم. إذاعة كازا إف
 00:11:37 أطلس. إم. إف. إذاعة إم
 00:03:53 سوس.  إم. إف. إذاعة إم
 00:01:40  سايس. إم. إف. إذاعة إم
 02:33:50 المجموع

 
 05:06:19  المجموع الكلي

  

 السمعي اإلتصال وسائل فيعموما بلغت تدخالت الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد إنتماءاتها الحزبية 

خمس ساعات وست بلغت  مدة زمنية إجمالية 2009البصري المعنية بالتتبع خالل النصف األول من سنة 

  ).05:06:19 (سعة عشر ثانيةت ودقائق

ساعة  حيث بلغت إلذاعة األمازيغيةاتهم في اإنتماءسجلت أكبر المدد الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددة 

للحصص األربع على  من الحجم الزمني 08,22%، أي بمعدل )01:29:04 (أربع ثوانو يقة دقنيعشرتسعة وو

  .)18:03:48(مستوى هذه اإلذاعة 
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  تعددية النقابية والمهنية ال3-2

المهنية، تعددية التعبير التي يستفيد منها ممثلو النقابات، والمنظمات والغرف المهنية  ويقصد بالتعددية النقابية

 حصص كل من التاليتمثل النسب المقدمة في الجدول  ".المتدخلين النقابيين والمهنيين"المصنفة في فئة 

المتدخلين النقابيين "هنية من الحجم الزمني اإلجمالي المخصص لصنف النقابات والمنظمات والغرف الم

 .2009 من سنة النصف األولخالل " والمهنيين
 

 من سنة النصف األول خالل البرامج األخرى و اإلخباريةالمجالتفي " بيين والمهنيينالمتدخلين النقا"حصص : 11جدول 
2009  

 الخدمة  النقابيةالمنظمات المنظمات المهنية الغرف المهنية
  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالوسائل 

القناة األولى 82,13% 17,17% 00,70%

القناة الثانية 71,85% 28,15% -

اإلذاعة الوطنية 36,35% 40,86% 22,79%

اإلذاعة األمازيغية 42,14% 14,48% 43,38%

إذاعة الرباط الدولية 14,75% 82,91% 02,34%

 سات1قتاة ميدي  38,14% 61,86% -

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالوسائل 
 إذاعة أطالنتيك 17,96% 82,04% -

 إذاعة أصوات 18,74% 80,50% 00,76%

 إذاعة كاب راديو 75,77% 15,01% 09,22%

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاإلتصالوسائل 
 قناة العيون 100,00% - -

 .إف. إذاعة شذى إم 98,36% 01,64% -

 .إم. إذاعة كازا إف 63,82% 01,41% 34,77%

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 87,57% 11,52% 00,91%

 سايس. إم. إف. إذاعة إم 97,25% 01,01% 01,74%

 سوس. إم. إف. إذاعة إم 76,82% 10,71% 12,46%

أكادير راديو بليس 84,19% 10,16% 05,65%

 مراكشراديو بليس 85,05% 14,95% -

  
مستوى الخط على الغرف المهنية التوجهات العامة  والمنظمات المهنية وتعكس نتائج تتبع تدخالت النقابات،

الفترة التي يغطيها هذا   أن إلىجب اإلشارة هنات .السمعية البصرية اإلتصالالتحريري لكل وسيلة من وسائل 

رافق ذلك من إعطاء الكلمة للمنظمات النقابية، الشيء الذي مما ) وفاتح ماي(عيد الشغل ع م يتزامن التقرير

  . السمعي البصرياإلتصال مختلف وسائل فيلمنظمات هذه اارتفاع الحجم الزمني المخصص ليفسر 

  

  :ثالث مالحظات أساسية أعاله يمكن رصد 11من خالل الجدول رقم 

  . ة للنقاباتت أهمية خاصتلفزات أعط وإذاعات .1
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 . تلفزات اهتمت بالحياة اإلقتصادية من خالل المنظمات المهنية وإذاعات .2

  .تلفزات أعطت أهمية خاصة للغرف المهنية وإذاعات .3

  

 مقارنة مع بشكل أكبر فيها النقابات استفادتبصرية سمعية  تصالا وسائل ثمانأسفله ) 12(يبين الجدول رقم 

 100% ارتفعت حصة النقابات إلى قناة العيون الجهويةمثال في ف .يةالغرف المهن والمنظمات المهنية

تحجب غير أن هذه النسب قد  .سايس. إم. إف. إذاعة إمفي   %97,25و. إم. شذى إففي   %98,36قابلم

 في صنف 100%تدخالت النقابات تشكل ، فإذا كانت لهالحجم الزمني المخصص ننتبه ل الحقيقة إذا لم

 الحجم الزمني قد  هذا في حين أن،00:23:38 حجمها الزمني ال يكاد يتجاوز إنالمهنيين فيين والمتدخلين النقاب

  .راديو بليس مراكش و05:51:14 و في راديو بليس أكادير05:56:34بلغ 

 السمعي البصري اإلتصال في كل وسائل المهنيينت بين صنف المتدخلين النقابيين وحظ أن حصة النقاباالي

مقارنة مع النصف ) 42:07:09 (2009في النصف األول من سنة ) بثالث مرات(تتبع قد ارتفعت المعنية بال

  ).14:05:00 (2008الثاني من سنة 
 
  

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للنقابات اإلتصالوسائل  : 12جدول 

األحجام الزمنية ونتائج النقابات بالنسب  

 النسبة المدة الزمنية
 الخدمة

  قناة العيون الجهوية 100,00% 00:23:38

 .إف. إذاعة شذى إم 98,36% 01:35:52

 سايس. إم. إف. إذاعة إم 97,25% 01:46:03

 أطلس. إم. إف. إم إذاعة 87,57% 02:58:28

   مراكشراديو بليس 85,05% 05:51:14

   أكاديرراديو بليسإذاعة  84,19% 05:56:34

  القناة األولى 82,13% 03:39:18
 إذاعة كاب راديو 75,77% 00:43:50

 
  

بالمنظمات  سمعية بصرية أولت اهتماما خاصا تصال ا وسائلستأسفله الئحة ب) 13(يبين الجدول رقم 

ما  في المركز األول  باحتاللها توجههـا كإذاعة اقتصاديةعلى قد حافظت أصواتإذاعة  أن ، حيثالمهنية

 باحتاللهاإذاعة أطالنتيك  تراجعتما في ،)10:56:03( م الزمني المخصص للمنظمات المهنيةالحجيخص 

  .)07:37:46( الصف الثالث
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  السمعية البصرية التي أولت أهمية للمنظمات المهنية اإلتصالوسائل  : 13جدول 

  المنظمات المهنية

 النسبة المدة الزمنية
 الخدمة

  إذاعة الرباط الدولية 82,91% 02:20:31

 عة أطالنتيكإذا 82,04% 07:37:46

  إذاعة أصوات 80,50% 10:56:03

 سات1قناة ميدي  61,86% 00:10:26

 اإلذاعة الوطنية 40,86% 07:42:52

 القناة الثانية 28,15% 00:45:31

  

 النصف الثاني من سنة  مقارنة مع 2009 من سنة النصف األول في ارتفاعاعرفت تدخالت الغرف المهنية 

 20℅تجاوزت حصة الغرف المهنية نسبة  وهكذا فقد ).07:57:46 إلى 06:11:16من ( بحوالي ساعتين 2008

  .  في اإلذاعة األمازيغية43,38℅ سمعية بصرية لتصل إلى تصالا في ثالث وسائل

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنية اإلتصالوسائل  : 14 جدول

 المنظمات المهنية

 النسبة المدة الزمنية
 الخدمة

اإلذاعة األمازيغية  43,38% 01:04:24

 .إم. إذاعة كازا إف  34,77% 01:32:48

 اإلذاعة الوطنية  22,79% 04:18:11

 سوس.  إم. إف. إذاعة إم 12,46% 00:17:20

  إذاعة كاب راديو 09,22% 00:05:20

 

ي حصيلة تدخالت اإلتحاد العام الالنقابية األكثر تمثيلية، يقدم التقرير الح وفي إطار ولوج المنظمات المهنية

بهذا الصدد يمكن إبداء مجموعة من األكثر تمثيلية و المركزيات النقابيةتدخالت  وكذا لمقاوالت المغرب

  .المالحظات

 لهذه  اإلجماليةأسفله المدد 15رقم يقدم الجدول اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب ممثلي بخصوص تدخالت 

اإلشارة إلى أن تجدر و. السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالمن وسائل حدة على  في كل وسيلة المنظمة

  . في إذاعة أطالنتيك03:42:55مقابل في  05:28:23أعطت الكلمة لإلتحـاد لمدة أصوات إذاعة 

من إجمالي المدة الزمنية   %44,28ما يعادلمن طرف إذاعة أصوات لإلتحاد يشكل الحجم الزمني المخصص 

  المقدمة من طرف مجموع القنوات التلفزيةاألخرىالبرامج  و اإلخباريةالمجالت لإلتحاد في المخصصة

 مجموع الحجم الزمني يشكلو .2009 النصف األول من سنةالمحطات اإلذاعية المعنية بالتتبع خالل و

 . من هذه التدخالت74,33%أطالنتيك  والمخصص لإلتحاد من طرف إذاعتي أصوات
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لحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغربا : 15جدول   

السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في مجموع وسائل   

 الخدمة الحجم الزمني

 إذاعة أصوات 05:28:23

 إذاعة أطالنتيك 03:42:55

إذاعة الرباط الدولية 00:51:44

اإلذاعة الوطنية 00:37:28

القناة الثانية 00:33:03

  راديو بليس مراكش 00:21:24

القناة األولى 00:18:40

  راديو بليس أكادير 00:15:41

 سات1قناة ميدي  00:10:26

  إذاعة كاب راديو 00:01:56

المجموع 12:21:40
 

:  تتابع حسب تمثيليتها في مجلس المستشارين لبا( األكثر تمثيلية المركزيات النقابيةفي ما يخص ولوج 

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد العام للشغالين يمقراطية للشغل، اإلتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الد

مكن إبداء المالحظات السمعية البصرية، ي اإلتصال إلى وسائل )اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبالمغرب

  :التالية

السمعية البصرية المعنية بالتتبع  لاإلتصاضمنت المركزيات النقابية الخمس ولوجها إلى مجمل وسائل  

  ). 16أنظر الجدول رقم  (االستثناءاتمع بعض 

مجلس (البرلمانية ة البصرية لم تراع فيه تمثيليتها السمعي اإلتصالإن ولوج هذه المركزيات لوسائل  

  ).المستشارين

األكثر  نقابيةحجم إجمالي لتدخالت المركزيات ال خصصت أكبر راديو بليس أكادير إذاعة يالحظ أن 

من مجموع الحجم الزمني المخصص للنقابات في مجموع  %18,18أي ما يعادل  05:11:09)( تمثيلية

 . السمعي البصرياإلتصالوسائل 

 التي حصلت على أعلى حجم زمني حيث بلغ المركزية النقابية الين بالمغرب للشغالعاماإلتحاد عد ي 

 .06:42:49ه مجموع تدخالت
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  السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل تر : 16جدول 

4ش.م.إ ف.د.ش5 المجموع 2ش.د.ك إ.و.ش.م3   1 م.ش.ع.إ   
 المركزيات

  النقابية

الخدمة

  راديو بليس أكادير 00:24:43 01:34:30 01:26:03 00:31:20 01:14:33 05:11:09

  القناة األولى 01:04:52 00:21:02 00:30:17 00:26:34 01:03:56 03:26:41

 اإلذاعة الوطنية 00:27:37 00:13:08 00:14:18 01:37:03 00:23:22 02:55:28

  راديو بليس مراكش 00:27:05 00:40:46 00:32:02 00:57:49 00:24:22 03:02:04

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 01:02:14 00:25:10 00:30:09 00:41:35 00:04:58 02:44:06

 .إم. إذاعة كازا إف 00:43:19 00:35:23 00:38:09 - - 01:56:51

 سوس.  إم. إف. إمإذاعة  00:43:19 00:41:05 00:16:50 - 00:03:30 01:44:44

 القناة الثانية 00:16:44 - 00:30:28 00:16:54 00:35:38 01:39:44

 سايس.  إم. إف. إذاعة إم 00:43:19 00:23:18 00:20:23 00:02:10 00:03:58 01:33:08

  إذاعة أصوات 00:38:19 - 00:03:39 00:02:24 00:29:05 01:13:27

اإلذاعة األمازيغية 00:11:18 00:05:22 00:19:29 00:12:44 00:10:53 00:59:46

 . إف. إذاعة شذى إم - 00:58:06 - - - 00:58:06

 إذاعة أطالنتيك - - - 00:23:44 - 00:23:44

  قناة العيون الجهوية - 00:23:38 - - - 00:23:38

  إذاعة كاب راديو - 00:13:14 - 00:05:22 - 00:18:36

المجموع 06:42:49 06:34:42 05:21:47 05:17:39 04:34:15 28:31:12

  
  . اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب 1

  . للشغلةالكنفدرالية الديمقراطي 2

  اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب  3

  .اإلتحاد المغربي للشغل 4

  .الفدرالية الديمقراطية للشغل 5
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   الفاعلون المؤسساتيون 3-3

  . ألول، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارينيقصد بالفاعلين المؤسساتيين كل من الوزير ا

 المئوية، ألن ذلك ساتيين فقد تم اإلعتماد على المدد الزمنية بدل النسببالنسبة لتدخالت هؤالء الفاعلين المؤس

  .يسمح بتكوين فكرة واضحة عن الحجم اإلجمالي لتناول الكلمة من طرف هؤالء الفاعلين السياسيين
 
 
 ول الوزير األ3-3-1
  

 النصف األول خالل األخرىالبرامج  و اإلخباريةالمجالتبلغت الحصة اإلجمالية لتدخالت الوزير األول في 

ست  دقيقة ونوستة وعشرو ساعة   السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في وسائل 2009من سنة 

  .الوزير األولتدخالت مجموع الثانية سجلت القناة وقد . )01:26:06(ثوان

  .2008تدخالته في النصف الثاني من سنة رنة مع مقا 40%الوزير األول بنسبة ارتفعت تدخالت 

  
 
    رئيس مجلس النواب  3-3-2

السمعي البصري المعنية بالتتبع خالل  اإلتصاليقدم الجدول أسفله تدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل 

  .  2009 من سنة النصف األول

  
   لتدخالت رئيس مجلس النوابالحجم الزمني: 17جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالوسائل 

 اإلذاعة الوطنية 00:31:40

 إذاعة الرباط الدولية 00:24:03

 اإلذاعة األمازيغية 00:05:19

 القناة الثانية 00:04:51

 المجموع 01:05:53

المتعددة الجهات السمعي البصري ذات التغطية اإلتصالوسائل   

  إذاعة أصوات 00:09:04

 المجموع 00:09:04
 

 المجموع 01:14:57

  

 خالل األخرىالبرامج  و اإلخباريةالمجالتلتدخـالت رئيـس مجلس النواب في  بلغت الحصة اإلجمالية

   ).01:14:57 ( ثانيةنية وخمسبعسو  دقيقةعشر أربعةساعة و الجاريةسنة اللفصل األول من ا
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    رئيس مجلس المستشارين 3-3-3

 في  األخرىالبرامج  و اإلخباريةالمجالتلتدخـالت رئيـس مجلس المستشارين في  بلغت الحصة اإلجمالية

 ارتفعت ).02:34:42 (ة ثانيأربعينواثنين ون دقيقة يثالثأربعة و وساعتان السنة الحالية من النصف األول

  من السنةفي النصف األولالبرامج األخرى  وتدخالت رئيـس مجلس المستشارين في المجالت اإلخبارية

هذا االرتفاع مع تزامن قد  و،(00:11:08) 2008 سنة النصف الثاني منمقارنة مع بشكل ملحوظ الجارية 

  .انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين

  
  

   الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارينالحجم: 18جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في وسائل 

 الخدمة الحجم الزمني

   السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاإلتصالوسائل 

 القناة األولى 01:24:06

 اإلذاعة الوطنية 00:31:18

 القناة الثانية 00:23:06

 يةاإلذاعة األمازيغ 00:00:29

 المجموع 02:18:59

المتعددة الجهات السمعي البصري ذات التغطية اإلتصالوسائل   

  إذاعة أصوات 00:15:43

 المجموع 00:15:43
 

 المجموع 02:34:42
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   مالحظات عامة-4

  
المعطيات اإلجمالية، التعدديـة السياسيـة، المتدخلون :  المالحظات وفق خمسة مجاالتيمكن تقسيـم هذه

  .اتهمإنتماءالمهنيون، الفاعلون المؤسساتيون والمتدخلون غير المحددة  وابيـونالنق

  

  الحجم الزمني اإلجمالي 4-1

  

  2009 من سنة النصف األول  2008  من سنةالنصف الثاني  

 27:27:41  34:50:06  الحكومة

 209:09:11  114:59:07  األحزاب السياسية

 42:07:09  042:07:09  النقابات

 33:31:12  30:19:12  ت المهنيةالمنظما

 07:57:46  06:11:16  الغرف المهنية

 05:15:45  02:22:16  الفاعلون المؤسساتيون

 

 

  :التعددية السياسية 4-2

  

  : تمكن نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع من استخالص ثالثة توجهات أساسية

. 46-06 السادسة من القرار  اإلنصاف المقررة في المادةعتبة المعارضةأحزاب  تدخالت تجاوزت 

 مع تدخالت المعارضة فد تساوتأغلبيتها  والحكومةالوطنية أن تدخالت اإلذاعة يالحظ في نتائج و

 .البرلمانية

 في وسائل األضعف مقارنة مع باقي الحصص األربعحزاب غير الممثلة في البرلمان تعد تدخالت األ 

ما بالنسبة لوسائل أ. متعددة الجهاتالذات التغطية  و السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةاإلتصال

 اإلنصاف عتبة تجاوز ذات التغطية الجهوية، فإن تدخالت هذا الصنف من األحزاب قد اإلتصال

 .46-06 من القرار السابعةالمقررة في المادة 

معي  الساإلتصالالذي يقدم تدخالت األحزاب في مختلف وسائل  و أعاله،3من الجدول رقم يتضح  

مجموعه ما باستفاد لوحده احتل المرتبة األولى والتنمية  وحزب العدالةالبصري المعنية بالتتبع، أن 

سجلت أكبر تدخالت هذا و .)27:09:53 (ن ثانيةوخمسون ساعة وتسع دقائق وثالثة وسبعة وعشر

ن ثانية وعسبعة وأرب ون دقيقةوخمس األولى بما مجموعة أربع ساعات وثالثة والحزب في القناة

)04:53:47.( 



 29

 العمومية السمعي البصري اإلتصال وسائل بينالحجم الزمني لتدخالت الشخصيات السياسية  يتوزع 

أي ) 151:49:18 (ثمانية عشر ثانيةن دقيقة ووأربعن ساعة وتسعة ووخمسبما مجموعه مائة وواحد و

ما ب الخاصةسمعي البصري  الاإلتصالوسائل  و من مجموع الحجم الزمني اإلجمالي45,95%بمعدل 

أي ) 178:33:54 (ن ثانيةوخمسن دقيقة وأربعة وون ساعة وثالثة وثالثوسبعمائة وثمانية ومجموعه 

هكذا فقد تجاوز القطاع الخاص ألول مرة القطب  .من الحجم الزمني اإلجمالي 54,05%بمعدل 

 ة الزمنيساب المددلكن دون احت (العمومي في المدد الزمنية المخصصة للتعددية السياسية

في وسائل االتصال  2009 يونيو 12ل للحملة االنتخابية الرسمية لالنتخابات الجماعية ةالمخصص

 ). العمومية

 حيث بلغت إلذاعة األمازيغيةجلت أكبر المدد الزمنية الخاصة بالمتدخلين غير المحددة إنتماءاتهم في اس 

 من الحجم 08,22%، أي بمعدل )01:29:04 (ن ثانيةوعشر ون دقيقة وواحدوتسعة وعشرساعة و

 ).18:03:48(الزمني الذي خصص للحصص األربع على مستوى هذه اإلذاعة 

  

  : المهنية والتعددية النقابية 4-3

اإلتحاد الفدرالية الديمقراطية للشغل، (على خمس مركزيات نقابية األكثر تمثيلية في نتائج التتبع تم التركيز لقد 

اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب، واإلتحاد الوطني للشغل لكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االمغربي للشغل، 

  . باإلضافة إلى الغرف المهنية، وعلى اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب)بالمغرب

البصري مع وجود بعض السمعي  اإلتصالاستطاعت المركزيات النقابية الخمس الولوج إلى وسائل 

المقاعد المحصل عليها في مجلس (سب مع تمثيليتها البرلمانية  أنها لم تحظ بولوج يتناإال. اإلستثناءات

  .تمثيليتها حسب انتخابات ممثلي المأجورين و)المستشارين

السمعي البصري المعنية  اإلتصالبلغت المدة اإلجمالية لتدخالت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في وسائل 

 تفوق ثلثي الحجم الزمني  أعطت الكلمة لإلتحاد لمدة اإلشارة إلى أن إذاعة أصواتتجدر .(12:21:40)بالتتبع 

ن دقيقة ين وأربعياثنإذاعة أطالنتيك على ثالث ساعات و  في حين حصل اإلتحاد في،)05:28:23(اإلجمالي 

 تينإلتحاد في هاتين اإلذاعالمخصص لمجموع الحجم الزمني يشكل و). 03:42:55(ن ثانية يخمسوخمسة و

 السمعي البصري المعنية اإلتصال من إجمالي تدخالته في مختلف وسائل 74,33% )أطالنتيك وأصوات(

  .بالتتبع

  

  :الفاعلون المؤسساتيون  4-4

  الوزير األول  

البرامج األخرى خالل النصف األول ير األول في المجالت اإلخبارية وبلغت الحصة اإلجمالية لتدخالت الوز

 ست ثوان و دقيقةنيستة وعشر وعي البصري المعنية بالتتبع ساعة السماإلتصالسائل  في و2009من سنة 

   .الثانيةالقناة  في الوزير األولتدخالت كل سجلت و). 01:26:06(
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  رئيس مجلس النواب  

 خالل البرامج األخرىس النواب في المجالت اإلخبارية ولتدخـالت رئيـس مجل بلغت الحصة اإلجمالية

   ).01:14:57 ( ثانيةنوستة وخمس و عشر دقيقةأربعةساعة وول من السنة الجارية لفصل األا
 

  رئيس مجلس المستشارين  

 في البرامج األخرى  ولتدخـالت رئيـس مجلس المستشارين في المجالت اإلخبارية بلغت الحصة اإلجمالية

 ارتفعت ).02:34:42 ( ثانيةنين وأربعياثن ون دقيقةيثالثأربعة و ونساعتا من السنة الحالية النصف األول

النصف مقارنة مع  الجارية  من السنةفي النصف األولبشكل ملحوظ المستشارين تدخالت رئيـس مجلس 

  .خاب رئيس جديد لمجلس المستشارينانتمن ارتفاع هذه التدخالت مع تزا. (00:11:08) 2008 سنة الثاني من
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   المالحق و فهرس الجداول-5

 لفهرس الجداو 
 

البرامج  والمجالت اإلخبارية في 2009 من سنة النصف األولالحجم الزمني اإلجمالي المخصص للتعددية خالل : 1جدول 

  .  حسب تغطية كل وسيلة إعالميةاألخرى

  .2009 من سنة النصف األول خالل البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةنسبة الحصص األربع  في  : 2جدول 

 . السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصالالزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل الحجم  : 3جدول 

 . السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل :  مكرر 3جدول 

  .)نسبة المئويةبال(السمعي البصري ذات التغطية الوطنية  اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل  : 4جدول 

  .)بالمدة الزمنية(السمعي البصري ذات التغطية الوطنية  اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 4جدول 

نسبة  : 6جدول . السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول 

 السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات اإلتصال في وسائل البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةالحصص األربع في 

)بالنسبة المئوية(  

السمعي البصري ذات  اإلتصال في وسائل البرامج األخرى والمجالت اإلخباريةنسبة الحصص األربع في :  مكرر6جدول 

  )بالمدة الزمنية(التغطية المتعددة الجهات 

 السمعي البصري متعددة الجهات اإلتصالمني لتدخالت األحزاب السياسية في وسائل الجدول الز : 7جدول 

  )بالنسبة المئوية(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل  : 8جدول 

  )لمدة الزمنيةبا(السمعي البصري ذات التغطية الجهوية  اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 8جدول 

   أو المحليةالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

السمعية البصرية المعنية  اإلتصالاتها الحزبية في وسائل إنتماءحصة الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد  : 10جدول 

  بالتتبع

 من النصف األول خالل البرامج األخرى و اإلخباريةالمجالتفي جميع " النقابيين والمهنيينالمتدخلين "حصص : 11جدول 

  2009سنة 

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للنقابات اإلتصالوسائل  : 12جدول 

  السمعية البصرية التي أولت أهمية للمنظمات المهنية اإلتصالوسائل  : 13جدول 

  لسمعية البصرية التي أولت أهمية للغرف المهنيةا اإلتصالوسائل  : 14جدول 

السمعي البصري المعنية  اإلتصالالحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في مجموع وسائل  : 15جدول 

 بالتتبع

  السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 16جدول 

  السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس النواب في وسائل : 17جدول 

 السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت رئيس مجلس المستشارين في وسائل : 18جدول 
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  فهرس الملحقات 
  ية التشريعية الحالية  الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الوال– 1ملحق رقم 

الثاني من  والبرامج األخرى خالل سنة النصف األول والمجالت اإلخباريةة نتائج الحصص األربع في  مقارن– 2ملحق رقم 

  2009النصف األول من سنة  و2008سنة 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في القناة األولى– 3ملحق رقم 

  الت األحزاب في القناة الثانية الحجم الزمني لتدخ– 4ملحق رقم 

  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في اإلذاعة الوطنية– 5ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في اإلذاعة األمازيغية– 6ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة الرباط الدولية– 7ملحق رقم 

  سات1ألحزاب في قناة ميدي الحجم الزمني لتدخالت ا– 8ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة أطالنتيك– 9ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة أصوات– 10ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة كاب راديو– 11ملحق رقم 

  .  إم. إف. كازا الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة – 12ملحق رقم 

  أطلس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 13ملحق رقم 

  سايس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 14ملحق رقم 

  سوس. إم. إف.  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في إذاعة إم– 15ملحق رقم 

  .إم.  إفشذى األحزاب في إذاعة  الحجم الزمني لتدخالت– 16ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في  راديو بليس أكادير- 17ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في راديو بليس مراكش- 18ملحق رقم 

   الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في قناة العيون الجهوية– 19ملحق رقم 

 السمعي البصري المعنية اإلتصالت اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  في مختلف وسائل  الحجم الزمني لتدخال– 20ملحق رقم 

  بالتتبع

 السمعي البصري اإلتصال الحجم الزمني لتدخالت الكنفدرالية الديمقراطية المغربي للشغل في مختلف وسائل – 21ملحق رقم 

  المعنية بالتتبع

 السمعي البصري المعنية اإلتصال الوطني للشغل بالمغرب في مختلف وسائل  الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد– 22ملحق رقم 

  بالتتبع

   السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصال الحجم الزمني لتدخالت اإلتحاد المغربي للشغل في مختلف وسائل – 23ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية  اإلتصال وسائل  الحجم الزمني لتدخالت الفدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف– 24ملحق رقم 

  بالتتبع

    السمعي البصري اإلتصالالبرامج األخرى في وسائل  و التوازنات السياسية في أهم المجالت السياسية– 25ملحق رقم 

   التعددية السياسية في النصوص القانونية- 26ملحق رقم 

بشأن قواعد ضمان ) 2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04 الصادر في  46-06رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار - 27ق رقم ملح

 السمعي البصري خارج فترات االنتخابات اإلتصالالتعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات 
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   الخريطة السياسية لمجلس النواب خالل الوالية التشريعية الحالية– 1ملحق رقم 

 

 للتمثيلية البرلمانية لألحزاب السياسية، نقدم الخريطة قصد تسهيل قراءة هذا التقرير ومن أجل فهم دقيق

  .السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية الحالية
 
 

   الحاليةالخريطة السياسية لمجلس النواب في واليته التشريعية : 1جدول 

  

  :أحزاب األغلبية

  .االستقاللحزب  

  .التجمع الوطني لألحرار 

  .اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية 

  .شتراكيةاال وحزب التقدم 

 .حزب العهد الديمقراطي  

 .حزب التجديد واإلنصاف 

 .حزب اإلتحاد المغربي للديمقراطية 

  

 األحزاب السياسية عدد المقاعد

 يةاألغلب
 حزب اإلستقالل  55 نائبا

 وطني لألحرارالتجمع ال 45 نائبا

 اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية 41 نائبا

 اإلشتراكيةحزب التقدم  13 نائبا

  حزب العهد الديمقراطي 04 نواب

 اإلنصاف وحزب التجديد 03 نواب

 اإلتحاد المغربي للديمقراطية 02 نواب

 المجموع با نائ163

 المعارضة
 حزب العدالة والتنمية  نائبا 46

 المعاصرة وحزب األصالة 38 نائبا

 الحركة الشعبية 38 نائبا

 اإلتحاد الدستوري  نائبا26

  جبهة القوى الديمقراطية  نواب05

 الحزب العمالي  نواب04

 المؤتمر الوطني اإلتحاديحزب  +الحزب اإلشتراكي الموحد   نواب04

 حزب النهضة والفضيلة  نائب01

 المجموع  نائبا162

  دد اإلجمالي لمقاعد مجلس النوابالع   نائبا325
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  :أحزاب المعارضة

  .نميةحزب العدالة والت 

 ).2009 و ماي29لتحق بالمعارضة البرلمانية منذ إ(المعاصرة حزب األصالة و 

  .الحركة الشعبية 

 .اإلتحاد الدستوري 

  .جبهة القوى الديمقراطية 

 .الحزب العمالي 

  . الموحداالشتراكيالحزب  

 . اإلتحادييالمؤتمر الوطنحزب  

 .حزب النهضة والفضيلة 

 .حزب القوات المواطنة 

  .يمقراطية اإلجتماعيةالحركة الد 

  .الحزب اإلشتراكي 

  .واالستقالل حزب الشورى 
 
  ر الممثلة في البرلمان األحزاب غي  

 .التنمية المستدامة وحزب البيئة 

 .الحزب الديمقراطي الوطني 

  .الحزب المغربي الليبرالي 

 .االجتماعيحزب الوسط  

  .حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي 

 .حزب العمل 

 .ح والتنميةحزب اإلصال 

  .األملحزب  

 .حزب النهضة 

 .حزب المجتمع الديمقراطي 

 .حزب الحرية والعدالة اإلجتماعية 

 .النهج الديمقراطيحزب  

 .الديمقراطية وحزب الوحدة 
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  مقارنة نتائج الحصص األربع في النشرات– 2ملحق رقم 
الوطنية السمعي البصري ذات التغطية االتصالسائل و -  01  

ر الممثلةاألحزاب غي  

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب  

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ةالنسب  

  المئوية
  

 0820النصف األول -إذاعة الرباط الدولية 100,00% 00:56:19 - - 100,00% 00:56:19 - - - -
 0820النصف الثاني -إذاعة الرباط الدولية 45,40% 03:11:00 23,35% 01:38:15 68,76% 04:49:15 31,24% 02:11:26 - -
 0920 النصف األول-عة الرباط الدوليةإذا 37,13% 02:50:38 25,82% 01:58:39 62,95% 04:49:17 37,05% 02:50:14 - -
           

  0820النصف األول -القناة الثانية 27,44% 04:29:27 39,22% 06:25:06 66,67% 10:54:33 33,33% 05:27:16 - -

 08النصف الثاني  -القناة الثانية 38,54% 06:57:27 37,41% 06:45:16 75,95% 13:42:43 24,05% 04:20:31 - -
 2009النصف األول -القناة الثانية 20,29% 05:08:30 38,48% 09:44:59 58,77% 14:53:29 40,65% 10:17:54 00,58% 00:08:50

           

  0820النصف األول -القناة األولى 30,21% 10:43:25 34,97% 12:24:49 65,18% 23:08:14 34,82% 12:21:41 - -

 0820النصف الثاني  -القناة األولى 24,15% 07:45:19 51,82% 16:38:13 75,97% 24:23:32 23,88% 07:40:01 00,15% -
 0920النصف األول -القناة األولى 14,31% 04:13:55 40,80% 12:04:07 55,11% 16:18:02 44,88% 13:16:33 00,01% 00:00:15

           

  0820النصف األول -اإلذاعة األمازيغية 04,54% 00:25:03 55,92% 05:08:26 60,46% 05:33:29 39,54% 03:38:06 - -

 0820 النصف الثاني -اإلذاعة األمازيغية 04,84% 00:22:56 55,69% 04:23:42 60,54% 04:46:38 39,46% 03:06:51 - -
 0920ألول النصف ا-اإلذاعة األمازيغية 00,48% 00:04:03 47,82% 06:41:56 48,30% 06:45:59 42,23% 05:54:58 09,46% 01:19:31

           

  0820النصف األول -اإلذاعة الوطنية 41,61% 08:52:34 32,47% 06:55:35 74,08% 15:48:09 25,05% 05:20:32 00,87% 00:11:08

 0820النصف الثاني  -اإلذاعة الوطنية 20,09% 05:11:09 38,04% 09:49:02 58,13% 15:00:11 39,57% 10:12:45 02,31% 00:35:42
 0920. النصف األول-اإلذاعة الوطنية 08,61% 03:07:51 39,57% 14:23:31 48,18% 17:31:22 47,66% 17:19:56 04,16% 01:30:51

           

  2008النصف الثاني -سات1قناة ميدي - - - - - - - - - -

  0820 النصف الثاني -سات1قناة ميدي - - - - - - - - - -

  0920النصف األول -سات1قناة ميدي 56,22% 00:15:13 11,21% 00:03:02 67,43% 00:18:15 32,57% - - -
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السمعي البصري ذات التغطية متعددة الجهات اإلتصال وسائل -  02  
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

مئويةال  

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب  

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ةالنسب  

  المئوية
  

 0820النصف األول -إذاعة أطالنتيك 27,17% 01:49:02 68,19% 04:33:38 95,36% 06:22:40 04,64% 00:18:37 - -
 2008النصف الثاني -إذاعة أطالنتيك 53,52% 02:29:04 37,30% 01:43:52 90,82% 04:12:56 09,18% 00:25:34 - -
 2009النصف األول -إذاعة أطالنتيك 61,23% 04:05:53 17,93% 01:12:01 79,16% 05:17:54 20,84% 01:23:42 - -
           

  0820النصف األول -إذاعة أصوات 32,81% 04:59:11 36,74% 05:34:57 69,55% 10:34:08 30,45% 04:37:38 - -

  2008النصف الثاني -إذاعة أصوات 41,92% 05:34:21 30,62% 04:04:11 72,54% 09:38:32 27,46% 03:39:00 - -

  2009النصف األول -إذاعة أصوات 21,78% 04:00:12 53,59% 09:51:08 75,37% 13:51:20 24,63% 04:31:42 - -
           

 0820النصف األول -كاب راديوإذاعة  18,66% 00:17:18 75,18% 01:09:43 93,84% 01:27:01 02,50% 00:02:19 03,67% 00:03:24
  2008النصف الثاني - كاب راديوإذاعة  14,84% 00:13:12 62,68% 00:55:45 77,52% 01:08:57 22,48% 00:20:00 - -

  2009النصف األول - كاب راديوإذاعة  05,27% 00:15:33 58,48% 02:52:41 63,75% 03:08:14 36,25% 01:47:02 - -
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السمعي البصري ذات التغطية الجهوية اإلتصالوسائل  -03     
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
مدةال  

ة الزمني  

ة النسب  

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ةالنسب  

  المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب  

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ة النسب  

 المئوية

مدةال  

ة الزمني  

ةالنسب  

  المئوية
  

 0820النصف األول -.إم. إذاعة كازا إف 34,42% 09:02:00 44,52% 11:41:11 78,94% 20:43:11 21,06% 05:31:41 - -
 2008النصف الثاني -.إم. إذاعة كازا إف 07,49% 00:52:04 43,94% 05:05:22 51,43% 05:57:26 48,57% 05:37:34 - -

 2009النصف األول -.إم. إذاعة كازا إف 01,57% 00:17:47 51,44% 09:40:55 53,01% 09:58:42 40,21% 07:34:06 06,78% 01:16:33
           
 0820النصف األول -سوس. إم. إف. إم 31,00% 08:11:22 48,34% 12:46:22 79,34% 20:57:44 20,66% 05:27:34 - -
 2008النصف الثاني -سوس. إم. إف. إم 10,29% 00:43:16 45,89% 03:12:53 56,18% 03:56:09 43,82% 03:04:10 - -

 2009صف األول الن-سوس. إم. إف. إم 01,43% 00:11:45 42,37% 05:48:16 43,80% 06:00:01 45,72% 06:15:48 10,48% 01:26:07
           
 0820النصف األول -سايس. إم. إف. إم 37,32% 08:02:13 46,79% 10:04:28 84,11% 18:06:41 15,89% 03:25:17 - -
 2008النصف الثاني -سايس. إم. إف. إم 10,84% 00:43:16 46,07% 03:03:49 56,91% 03:47:05 43,09% 02:51:56 - -

 2009النصف األول -سايس. إم. إف. إم 04,04% 00:31:55 45,08% 05:56:04 49,12% 06:27:59 32,27% 04:14:53 18,60% 02:26:56
           

 0820النصف األول -أطلس. إم. إف. إم 24,98% 07:23:55 37,77% 11:11:05 62,75% 18:35:00 35,63% 10:33:09 01,61% 00:28:38
 2008النصف الثاني -أطلس. إم. إف. إم 07,50% 00:43:16 43,62% 04:11:44 51,12% 04:55:00 48,88% 04:42:03 - -

 2009النصف األول -أطلس. إم. إف. إم 02,17% 00:16:12 41,25% 05:08:35 43,42% 05:24:47 40,11% 05:00:05 16,47% 02:03:13
           
  0820النصف األول -قناة العيون 12,95% 00:10:12 67,03% 00:52:48 79,98% 01:03:00 20,02% 00:15:46 - -

 2008النصف الثاني -قناة العيون 04,14% 00:03:46 82,01% 01:14:36 86,15% 01:18:22 13,85% 00:12:36 - -
 2009النصف األول -قناة العيون 55,43% 00:55:00 37,26% 00:36:58 92,69% 01:31:58 07,31% 00:07:15 - -
           
  0820النصف األول -.إف. إذاعة شذى إم - - - - - - - - - -

  2008النصف الثاني -.إف. إذاعة شذى إم - - - - - - - - - -

  2009النصف األول -.إف. إذاعة شذى إم 02,36% 00:15:09 28,06% 03:00:29 30,41% 03:15:38 50,16% 05:22:40 19,43% 02:04:59
           
 0820النصف األول - بليس أكاديرراديو - - - - - - - - - -
 2008النصف الثاني -راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -

 2009النصف األول -راديو بليس أكادير 02,05% 00:10:15 51,72% 04:18:39 53,77% 04:28:54 33,41% 02:47:06 12,82% 01:04:08
           
 0820صف األول الن-راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008النصف الثاني -راديو بليس مراكش - - 54,33% 01:42:56 54,33% 01:42:56 45,67% 01:26:32 - -

 2009النصف األول -راديو بليس مراكش 05,55% 00:47:50 25,47% 03:39:27 31,03% 04:27:17 49,59% 07:07:14 19,38% 02:46:57
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القناة األولىزمني لتدخالت األحزاب في  الحجم ال– 3ملحق رقم   

)17: عدد األحزاب السياسية(   

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 03:50:15
.ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 03:16:19  
 الحرآة الشعبية 03:14:46
 اإلتحاد الدستوري 03:11:15
التنمية وحزب العدالة 03:01:01  
دم واالشتراآيةحزب التق 02:52:39   
  حزب األصالة والمعاصرة 02:18:55
  القوات المواطنة 01:46:06
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:24:40
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:22:38
 جبهة القوى الديمقراطية 00:20:00
 التجمع الوطني لألحرار 00:12:20
 الحزب اإلشتراآي 00:08:49
لنهضة والفضيلةحزب ا 00:08:41  
 الحزب العمالي 00:06:24
  اإلتحادييالمؤتمر الوطنحزب  00:05:52
  حزب العمل 00:00:15
 المجموع 25:20:55

 



 40

 
الثانيةالقناة  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 4ملحق رقم   

)15: عدد األحزاب السياسية(   

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
لشعبيةالحرآة ا 04:29:03   
  حزب األصالة والمعاصرة 03:39:23
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 03:37:47  
 حزب اإلستقالل 02:22:49
  حزب العدالة والتنمية 02:10:30
  حزب التقدم واالشتراآية 01:25:33
 التجمع الوطني لألحرار 00:45:40
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:36:06
ورياإلتحاد الدست 00:21:40  
 جبهة القوى الديمقراطية 00:16:07
  حزب اإلصالح والتنمية 00:08:50
 الحزب العمالي 00:07:12
  المؤتمر الوطني اإلتحاديحزب 00:03:56
 المنتمون 00:03:12
 حزب النهضة والفضيلة 00:02:16
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:01:39
 المجموع 20:11:43
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اإلذاعة الوطنية حجم الزمني لتدخالت األحزاب في ال– 5ملحق رقم   

)29: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب العدالة والتنمية 04:53:47
  الحرآة الشعبية 04:50:16
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 04:23:06  
 حزب اإلستقالل 03:52:36
 اإلتحاد الدستوري 02:49:02
ب التقدم واالشتراآيةحز 02:18:21   
  حزب األصالة والمعاصرة 02:00:44
 التجمع الوطني لألحرار 01:19:50
 الحزب اإلشتراآي 00:58:39
 جبهة القوى الديمقراطية 00:55:06
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:46:48
 الحزب العمالي 00:45:34
  الحزب المغربي الليبرالي 00:27:40
  العهد الديمقراطيحزب 00:26:54
  القوات المواطنة 00:26:10
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:19:30
  حزب الوسط اإلجتماعي 00:15:01
  حزب األمل 00:11:39
 حزب التجديد واإلنصاف 00:10:56
 حزب النهضة والفضيلة 00:10:32
  المؤتمر الوطني اإلتحاديحزب 00:08:32
ليعة الديمقراطي االشتراآيحزب الط 00:07:30  
 حزب المجتمع الديمقراطي 00:05:58
  حزب العمل 00:05:57
  الحزب الديمقراطي الوطني 00:05:52
  حزب الوحدة والديمقراطية 00:04:49
  اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:04:38
 حزب النهضة 00:03:38
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:02:47   
  المنتمون 00:02:26
 المجموع 33:14:18
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األمازيغيةاإلذاعة  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 6ملحق رقم   

)30: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب اإلستقالل 02:25:31
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 01:29:58  
 اإلتحاد الدستوري 01:16:30
  حزب األصالة والمعاصرة 01:11:06
  حزب العدالة والتنمية 01:09:37
  الحرآة الشعبية 01:02:08
  حزب التقدم واالشتراآية 00:58:03
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:39:11
 جبهة القوى الديمقراطية 00:37:23
 التجمع الوطني لألحرار 00:19:11
 الحزب العمالي 00:16:07
وات المواطنةالق 00:15:23   
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:13:16
  حزب النهضة 00:11:50
  الحزب المغربي الليبرالي 00:11:33
 حزب النهضة والفضيلة 00:11:13
  حزب اإلصالح والتنمية 00:10:46
  حزب األمل 00:08:56
  المنتمون 00:08:17
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:08:05   
  حزب العمل 00:07:08
  اإلتحاد المغربي للديمقراطية 00:06:52
  المؤتمر الوطني اإلتحاديحزب 00:06:43
  حزب المجتمع الديمقراطي 00:06:15
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:06:01   
 الحزب اإلشتراآي 00:05:33
  حزب الطليعة الديمقراطي االشتراآي 00:04:34
  الحزب الديمقراطي الوطني 00:03:05
  حزب العهد الديمقراطي 00:02:27
 حزب التجديد واإلنصاف 00:02:25
  حزب الوسط اإلجتماعي 00:01:18
 المجموع 13:56:25
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إذاعة الرباط الدولية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 7ملحق رقم   

)09: عدد األحزاب السياسية(  

زاب السياسيةاألح الحجم الزمني  
  حزب العدالة والتنمية 01:27:55
 الحرآة الشعبية 00:52:40
  حزب األصالة والمعاصرة 00:35:01
  حزب التقدم واالشتراآية 00:32:04
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:31:43  
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:22:38
 حزب اإلستقالل 00:15:03
رارالتجمع الوطني لألح 00:08:39  
  حزب العهد الديمقراطي 00:03:10
  المجموع 04:48:53
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  سات1قناة ميدي  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 8ملحق رقم 

)03: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب العدالة والتنمية 00:08:49
  حزب التقدم واالشتراآية 00:02:44
ش. اد اإلشتراآي قاإلتح 00:00:18  
 المجموع 00:11:51
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إذاعة أطالنتيك  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في– 9ملحق رقم   

)06: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب اإلستقالل 01:09:59
 اإلتحاد الدستوري 00:25:48
 حزب األصالة والمعاصرة 00:21:02
الشعبيةالحرآة  00:20:54   
التنمية وحزب العدالة 00:15:58  
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:02:02  
 المجموع 02:35:43

 



 46

 

أصوات إذاعة  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في– 10ملحق رقم   

)12: عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب األصالة والمعاصرة 02:21:31
التنمية و العدالةحزب 02:12:22   
  المنتمون 02:07:36
 حزب التقدم واالشتراآية 01:53:48
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 01:41:47  
 حزب اإلستقالل 01:40:25
 اإلتحاد الدستوري 01:02:36
  الحرآة الشعبية 00:28:02
 الحزب العمالي 00:16:14
 حزب التجمع الوطني لألحرار 00:11:04
ة القوى الديمقراطيةجبه 00:10:58  
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:08:43
 حزب العهد الديمقراطي 00:07:44
 المجموع 14:22:50
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كاب راديوإذاعة  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 11ملحق رقم   

)10:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب األصالة والمعاصرة 00:42:40
التنمية وحزب العدالة 00:37:59   
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:37:31  
  حزب اإلستقالل 00:34:58
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:26:22
 حزب التجمع الوطني لألحرار 00:22:03
 الحزب اإلشتراآي  00:21:50
  حزب العهد الديمقراطي 00:21:15
  حزب التقدم واالشتراآية 00:18:25
  الحرآة الشعبية 00:16:40
 المجموع 04:39:43
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.  إم. إف. إذاعة كازا الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 12ملحق رقم   

)14:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
التنمية وحزب العدالة 03:09:15   
 التجمع الوطني لألحرار 02:22:19
ش. شتراآي قاإلتحاد اإل 02:22:02  
 حزب األصالة والمعاصرة 02:21:38
  حزب اإلستقالل 02:07:11
 اإلتحاد الدستوري 01:45:56
  الحرآة الشعبية  01:28:33
 حزب التجديد واإلنصاف 00:41:55
 الحزب العمالي 00:32:35
  حزب التقدم واالشتراآية 00:23:37
  حزب الوسط اإلجتماعي  00:22:20
ب اإلصالح والتنميةحز 00:19:14   
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:19:11  
  حزب النهضة 00:15:48
 المجموع 18:31:34
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أطلس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 13ملحق رقم   

)24:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
صرةحزب األصالة والمعا 01:45:09   
 حزب اإلستقالل 01:10:28
 اإلتحاد الدستوري 01:07:19
.ش.اإلتحاد اإلشتراآي ق 01:07:12  
  حزب العدالة والتنمية 01:04:09
  الحرآة الشعبية 00:36:23
 التجمع الوطني لألحرار 00:35:54
 جبهة القوى الديمقراطية 00:31:27
 حزب التجديد واإلنصاف 00:26:27
زب الوحدة والديمقراطيةح 00:25:40   
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:21:29   
  حزب النهضة 00:20:48
  حزب التقدم واالشتراآية 00:20:04
  القوات المواطنة 00:18:12
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:17:28
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:16:29
  حزب اإلصالح والتنمية 00:15:37
 حزب النهضة والفضيلة 00:13:04
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:12:44   
  الحزب المغربي الليبرالي 00:11:52
  حزب العمل 00:11:08
 الحزب اإلشتراآي 00:10:33
  حزب العهد الديمقراطي 00:08:22
  حزب الوسط اإلجتماعي 00:03:55
 المجموع 12:11:53
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سايس. إم. إف. إذاعة إم الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 14ملحق رقم   

)18:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب األصالة والمعاصرة 01:35:17
 حزب اإلستقالل 01:34:56
 التجمع الوطني لألحرار 01:26:51
  حزب العدالة والتنمية 01:18:44
ش. إلشتراآي قاإلتحاد ا 00:58:01  
  حزب التقدم واالشتراآية 00:51:18
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:39:30   
 اإلتحاد الدستوري 00:35:28
  حزب الطليعة الديمقراطي االشتراآي 00:31:51
  حزب الوحدة والديمقراطية 00:29:55
  الحزب المغربي الليبرالي 00:27:54
يمقراطيةجبهة القوى الد 00:25:52  
 الحزب العمالي 00:24:36
  الحرآة الشعبية 00:21:59
 الحرآة الديمقراطية اإلجتماعية 00:19:20
 حزب النهضة والفضيلة 00:17:51
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:17:46   
  حزب التجديد واإلنصاف 00:00:44
 المجموع 12:37:53
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سوس. إم. إف. إذاعة إملتدخالت األحزاب في  الحجم الزمني – 15ملحق رقم   

)16:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب العدالة والتنمية 01:34:44
 حزب اإلستقالل 01:30:43
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 01:25:48  
  حزب األصالة والمعاصرة 01:08:25
 التجمع الوطني لألحرار 01:01:02
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:56:46
 الحزب العمالي 00:54:56
  القوات المواطنة 00:43:46
  الحرآة الشعبية 00:38:55
  حزب التقدم واالشتراآية 00:38:08
  حزب النهضة 00:36:29
 اإلتحاد الدستوري 00:34:12
  حزب العهد الديمقراطي 00:31:31
اليالحزب المغربي الليبر 00:29:34   
 جبهة القوى الديمقراطية 00:25:08
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:20:04   
 المجموع 13:30:11
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.إم. ى إفإذاعة شذ الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 16ملحق رقم   

)24:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
  حزب العدالة والتنمية 02:02:50
  حزب األصالة والمعاصرة 01:45:28
 التجمع الوطني لألحرار 00:41:41
.ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:24:00  
 حزب اإلستقالل 00:21:54
  حزب الوسط اإلجتماعي 00:20:45
  الحرآة الشعبية 00:20:26
 اإلتحاد الدستوري 00:20:23
 جبهة القوى الديمقراطية 00:20:05
  التجديد واإلنصافحزب 00:19:54
 الحزب العمالي 00:19:37
  حزب األمل 00:19:20
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:19:05
  حزب الوحدة والديمقراطية 00:18:27
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:17:50   
  حزب التقدم واالشتراآية 00:16:56
  حزب اإلصالح والتنمية 00:14:13
ب اإلشتراآيالحز 00:14:04  
  القوات المواطنة 00:13:57
 حزب النهضة والفضيلة 00:13:08
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:12:26   
  حزب النهضة 00:11:22
  الحزب المغربي الليبرالي 00:10:36
  حزب العهد الديمقراطي 00:09:41
 المجموع 10:28:08
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راديو بليس أكادير األحزاب في   الحجم الزمني لتدخالت- 17ملحق رقم   

)17:عدد األحزاب السياسية (  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
.ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 01:27:24  
 حزب اإلستقالل 00:54:02
 التجمع الوطني لألحرار 00:46:45
  حزب التقدم واالشتراآية 00:34:35
  حزب العدالة والتنمية 00:31:47
ب األصالة والمعاصرةحز 00:30:23   
 الحزب العمالي 00:24:16
 اإلتحاد الدستوري 00:23:48
  القوات المواطنة  00:23:28
  الحرآة الشعبية 00:23:22
  حزب النهضة 00:21:44
  حزب العهد الديمقراطي 00:20:02
  الحزب المغربي الليبرالي 00:16:33
تراآيحزب الطليعة الديمقراطي االش 00:16:10   
 حزب التجديد واإلنصاف 00:15:27
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:10:26
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:09:41   
 المجموع 08:09:53
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راديو بليس مراكش الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في - 18ملحق رقم   

)24:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 اإلتحاد الدستوري 02:09:44
  حزب العدالة والتنمية 01:30:26
 حزب اإلستقالل 01:23:51
  حزب األصالة والمعاصرة 01:15:13
 جبهة القوى الديمقراطية 00:55:43
 التجمع الوطني لألحرار 00:43:34
 الحزب العمالي 00:34:20
  حزب اإلصالح والتنمية 00:32:55
يعة الديمقراطي االشتراآيحزب الطل 00:31:33   
  القوات المواطنة 00:23:57
  حزب األمل 00:21:02
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:18:41  
العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية 00:17:25   
التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:17:06   
  حزب الوسط اإلجتماعي 00:16:55
 حزب النهضة والفضيلة 00:16:24
 حزب التجديد واإلنصاف 00:16:01
  حزب النهضة 00:16:00
 الحزب اإلشتراآي 00:14:13
  حزب الوحدة والديمقراطية 00:14:01
  حزب العهد الديمقراطي 00:12:48
  الحرآة الشعبية 00:12:38
  الحزب اإلشتراآي الموحد 00:09:51
 حزب التقدم واالشتراآية  00:09:17
جموعالم 13:33:38  
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قناة العيون الجهوية الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في – 19ملحق رقم   

)03:عدد األحزاب السياسية(  

 األحزاب السياسية الحجم الزمني
 حزب التجمع الوطني لألحرار 00:23:56
ش. اإلتحاد اإلشتراآي ق 00:13:02 . 
  الحرآة الشعبية 00:07:15
 المجموع 00:44:13
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اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب  الحجم الزمني لتدخالت – 20ملحق رقم   

  السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصال في مختلف وسائل 

 الدعامة الحجم الزمني
  القناة األولى 01:04:52
أطلس. إم. إف. إذاعة إم 01:02:14   
سسو.  إم. إف. إذاعة إم 00:43:19  
ايسس.  إم. إف. إذاعة إم 00:43:19   
إم. إذاعة آازا إف 00:43:19 .  
  إذاعة أصوات 00:38:19
   ةاإلذاعة الوطني 00:27:37
  راديو بليس مراآش 00:27:05
  راديو بليس أآادير 00:24:43
  القناة الثانية 00:16:44
 اإلذاعة األمازيغية 00:11:18
 المجموع 06:42:49
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  للشغل الكنفدرالية الديمقراطيةلتدخالت الحجم الزمني – 21ملحق رقم 

السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني
  راديو بليس أآادير 01:34:30
إف. إذاعة شذى إم 00:58:06   
سوس.  إم. إف. إذاعة إم 00:41:05  
  راديو بليس مراآش 00:40:46
م.إ. زا إفإذاعة آا 00:35:23   
أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:25:10   
  قناة العيون الجهوية 00:23:38
سايس.  إم. إف. إذاعة إم 00:23:18   
  القناة األولى 00:21:02
  إذاعة آاب راديو 00:13:14
  اإلذاعة الوطنية 00:13:08
 اإلذاعة األمازيغية 00:05:22
 المجموع 06:34:42
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اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب  الحجم الزمني لتدخالت – 22ملحق رقم   

  السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصال في مختلف وسائل 

 الدعامة الحجم الزمني
  راديو بليس أآادير 01:26:03
.إم. إذاعة آازا إف 00:38:09   
  راديو بليس مراآش 00:32:02
يةالقناة الثان 00:30:28   
  القناة األولى 00:30:17
أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:30:09   
سايس.  إم. إف. إذاعة إم 00:20:23   
  اإلذاعة األمازيغية 00:19:29
سوس.  إم. إف. إذاعة إم 00:16:50   
ةاإلذاعة الوطني 00:14:18  
  إذاعة أصوات 00:03:39
 المجموع 05:21:47
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اإلتحاد المغربي للشغل  الحجم الزمني لتدخالت – 23ملحق رقم   

السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في مختلف وسائل   

 الدعامة الحجم الزمني
  اإلذاعة الوطنية 01:37:03
  راديو بليس مراآش 00:57:49
أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:41:35   
  راديو بليس أآادير 00:31:20
ة األولىالقنا 00:26:34   
  إذاعة أطالنتيك 00:23:44
  القناة الثانية 00:16:54
  اإلذاعة األمازيغية 00:12:44
  إذاعة آاب راديو 00:05:22
  إذاعة أصوات 00:02:24
سايس.  إم. إف. إذاعة إم 00:02:10   
 المجموع 05:17:39
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ية للشغلالفدرالية الديمقراط الحجم الزمني لتدخالت – 24ملحق رقم   

  السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصال في مختلف وسائل 

 الدعامة الحجم الزمني
  راديو بليس أآادير 01:14:33
  القناة األولى 01:03:56
  القناة الثانية 00:35:38
  إذاعة أصوات 00:29:05
  راديو بليس مراآش 00:24:22
 اإلذاعة الوطنية 00:23:22
  اإلذاعة األمازيغية 00:10:53
أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:04:58   
سايس.  إم. إف. إذاعة إم 00:03:58   
سوس.  إم. إف. إذاعة إم 00:03:30   
 المجموع 04:34:15
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  البرامج األخرى في وسائل اإلتصال  السمعي البصري والتوازنات السياسية في أهم المجالت السياسية: 25ملحق 

  ازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل اإلتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنيةالتو –1

 الحجم الزمني للحصص األربع
األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
المعارضة البرلمانية األغلبية+ الحكومة 

 الحصص األربع

المجلة
 الخدمة

ممباشرة معك 60,27% 39,73% -  09:38:18
تيارات 56,61% 43,39% - 06:47:16
مجلة البرلمان 64,19% 35,81% - 06:17:28

ةناة الثانيالق  

     
حوار 50,61% 49,39% - 14:05:26
ةشؤون برلماني 49,97% 50,03% - 10:17:04 ىالقناة األول  

     
وجهات نظر 59,00% 41,00% -  01:38:06
ةزمن السياس 53,21% 41,84% 04,95%  09:19:06
من قلب البرلمان 46,83% 53,17% - 06:19:08
المساء السياسي 41,05% 47,69% 11,25%  06:51:10

 اإلذاعة الوطنية

     

02:19:50  03,59% 34,87% 61,53% Inghmissan N Lbarlaman 
( الريف-مجلة البرلمان )

03:15:12  08,28% 43,68% 48,04% Inghmiss N Lbarlaman 
( سوس-مجلة البرلمان )

02:37:54  11,46% 47,20% 41,33% Tasgount Lbarlaman 
( األطلس-مجلة البرلمان )

01:43:09  - 42,72% 57,28% Agraou N Imalass 
(جلسة األسبوع)

 اإلذاعة األمازيغية

     
03:03:24  - 30,16% 69,84% Pile ou face  إذاعة الرباط الدولية
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  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالالتوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل  –2

 الحجم الزمني للحصص األربع

األحزاب غير 

 الممثلة

  في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
+ الحكومة 

 األغلبية

 الحصص األربع

المجلة /الخدمة  

02:43:25 - 28,58% 71,42% Club d’Atlantic  
03:26:49 - 17,89% 82,17% Invité du Jour  إذاعة أطالنتيك 

      
(الموعد السياسي) 92,36% 07,64% -  08:24:23
يوميات أوالد البالد 67,59% 32,41% - 02:39:43
03:38:26 - 58,84% 41,16% ( )2009 سنةخاص عن االنتخابات الجماعية ل

 إذاعة أصوات

      
عبر األقاليم 63,75% 36,25% -  04:55:16
انتظارات وانتخابات 59,14% 40,86% -  04:00:10  إذاعة آاب راديو

      

 
 
 
 
 



 63

  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية أو المحليةاإلتصالالتوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل  –3

 الحجم الزمني للحصص األربع
األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
المعارضة البرلمانية األغلبية+ الحكومة 

 الحصص األربع

المجلة
 الخدمة

     
مع الحدث 100,00% - - 02:31:02
شؤون 49,65% 50,35% - 08:32:09
انتظارات انتخابية 38,20% 38,06% 23,73% 05:22:32

.إم. إذاعة آازا إف  

     
مع الحدث أطلس 100,00% - - 02:31:02
صوت المواطن 40,09% 59,91% - 01:22:24
09 أطلس انتظارات انتخابية 24,06% 46,90% 29,04%  07:04:20

أطلس. إم. إف. إذاعة إم  

     
 سايسمع الحدث 100,00% - -  02:31:02
09 سايس نتخابيةانتظارات ا 32,79% 39,91% 27,30% 08:58:17 سايس.  إم. إف. ذاعة إمإ  

     
 سوسمع الحدث 100,00% - -  02:31:02
09 سوس انتظارات انتخابية 33,87% 50,21% 15,92% 09:00:56 سوس.  إم. إف. إذاعة إم  

     
ضيف وقضية 100,00% 100,00% -  01:16:00
2009انتخابات : الحدث 25,24% 44,47% 30,24% 06:52:37 إف. إذاعة شذى إم  

      
سوس هذا اليوم 89,44% 07,50% 03,07%  02:28:52
09انتخابات : لقاء خاص 35,98% 45,99% 18,03%  05:30:22  راديو بليس أآادير

      
صوت المجتمع 40,96% 59,04% - 01:47:54
مراآش هذا اليوم 41,74% 42,53% 15,73% 03:46:25
2009انتخابات : لقاء خاص 23,23% 47,13% 29,64% 07:23:08

 راديو بليس مراآش

 



 64

   التعددية السياسية في النصوص القانونية- 26ملحق رقم 

  : الظهير-

  :الديباجة

واقتناعا من جاللتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في اإلعالم، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن األفكار 

 بصرية، يمكن أن تتأسس ويعبر من خاللها -واآلراء، والسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية 

، في وبواسطة مرفق عام لإلذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأيبكامل الحرية، 

دائرة احترام القيم الحضارية األساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة 

 ة األشخاص وكرامتهم ؛بحماية الشباب وبصيانة حرم

  

 :3المادة 

السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، والسيما ما يتعلق باإلعالم السياسي، سواء  -13
  . البصري- السمعي لالتصالمن قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام 

حكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان ولهذه الغاية، يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها، إلى ال
والمسؤولين عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان، بيان المدة الزمنية 

ويجوز . التي استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة
 ؛ ة، إبداء جميع المالحظات التي يرى فيها فائدةله، بهذه المناسب

  

  :22المادة 

في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، 

  :لتحديد القواعد الالزمة لما يلي 

السياسي، ألجل تمكين األحزاب  احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، والسيما في ميدان اإلعالم -
السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال االقتصادي وكذا المنظمات اإلجتماعية األخرى 
ذات الطابع الوطني، من االستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام لإلذاعة والتلفزة اعتبارا 

 ايير موضوعية ؛ألهميتها وتمثيليتها ووفق مع
 
    ... التقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية-
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  :77.03 القانون -

  

  :الديباجة

(...) 

ويعتبر إصالح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لهذا المنحى اإلصالحي العام، لما له من 

  ... والحداثة واالنفتاحوالتعدديةم الحرية دور في تكريس قي

(...)  

 السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية وااللتزام اإلتصال النهوض بممارسة حرية -

بأخالقيات المهنة واحترام حقوق اإلنسان بما تحمله من احترام لكرامة اإلنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، 

  لمبادئ الديمقراطية ؛  ووللتعددية الفكرية

  

  :  3المادة 

 .  السمعي البصري حراإلتصال 

والتنوع والطابع التعددي للتعبير في تمارس هذه الحرية في احترام كرامة اإلنسان وحرية الغير وملكيته  
الحميدة وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام واألخالق جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي 

كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام واإلكراهات التقنية . ومتطلبات الدفاع الوطني
 .  وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية لإلنتاج في المجال السمعي البصرياإلتصالالراجعة إلى وسائل 

  
  :  4المادة 

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

 
  :   8المادة 

 :  السمعي البصري اإلتصاليجب على متعهدي 

   تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛ -
(...) 

 سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية وال أي  تقديم األحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب-
ويجب أن تبين وجهات . إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء

  ؛النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها
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   :9المادة 

يجب أال يكون من شأن البرامج وإعادة بث  دون اإلخالل بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، 

 (...): البرامج أو أجزاء من البرامج 

تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها  -
  ؛فقطوقضاياها الخاصة 

  

   :48المادة 

تحمالت تحدد فيه التزاماتها اتر ي احترام دف السمعي البصري العموملالتصال يجب على الشركات الوطنية 
 . الخاصة

 ويجب أن ينص دفتر التحمالت بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من 
 (...): لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي 

هيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل لل -
   .وتمثيليتها والسيما أثناء الفترات االنتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
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  46-06رقم " ب.س.ت.أ.م" قرار 

  )2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04الصادر في 

   الفكر والرأيبشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات

   السمعي البصري خارج فترات االنتخابات اإلتصالفي خدمات 

  

  السمعي البصري،لالتصالالمجلس األعلى 
 

) 2002 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212 بنـاء على الظهير الشريف رقم 

الفقرة  (22والمادة ) 13المقطع  (3 السمعي البصري خصوصا المواد لالتصالالقاضي بإحداث الهيئة العليا 

  منه؛) األولى

  

 السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف االتصالب المتعلق 77.03وبنـاء على القانون رقم 

  8 و4 و3، خصوصا الديباجة والمواد )2005 أبريل7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257رقم

  ؛)4 المقطع 2الفقرة  ( 48و) 3المقطع  (9، )3 و1المقطعان (

  

واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد الالزمة الحترام تعددية التعبير عن 

  ؛تيارات الفكر والرأي خارج الفترات االنتخابية
 

 المنعقد بتاريخ  السمعي البصري، طبقا للقانون، في اجتماعهلالتصالوبنـاء على مداوالت المجلس األعلى 

  ).2006 شتنبر 27 (1427 رمضان 04
 

  :يقرر

  ديباجة

) 2002 أغسطس 31 (1423 جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212أقر الظهير الشريف رقم 

 السمعي االتصالب المتعلق 77.03 السمعي البصري والقانون رقم لالتصالالقاضي بإحداث الهيئة العليا 

 السمعي البصري كمبدأ ثابت اإلتصالعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات البصري احترام تعددية الت

  . السمعي البصريلالتصاليلتزم به المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس األعلى 

  

في هذا اإلطار القانوني، ال تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي 

فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين . شرع ضمانا إلخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمعوسيلة أقرها الم

 السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على اإلتصالواالجتماعيين على متعهدي 

المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعالما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في االطالع على اآلراء 
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ختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة الم

  .بكل حرية وموضوعية

  

 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وضمانا لولوج 22اعتبارا لما سبق، وعمال بمقتضيات المادة 

ة البصرية في إطار قانوني يحترم حرية منصف لتيارات الفكر والرأي إلى وسائل اإلعالم السمعي

المتعهدين في إعداد برامجهم، ويؤكد على مسؤوليتهم التحريرية في هذا الباب، يضع المجلس األعلى 

  :الضوابط التالية
 

  1 المادة 

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

  .ة أو االقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات االنتخاباتاإلجتماعي

  

  2المادة 

 السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، لالتصاليسهر المجلس األعلى 

  . السمعي البصري العمومياإلتصال، من لدن متعهدي قطاع يوخاصة ما يتعلق باإلعالم السياس

 استلزمت ذلك ا السمعي البصري الخواص، كلماإلتصالترام هذه التعددية من لدن متعهدي كما يسهر على اح

  .طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤالء على الجمهور

  

  3المادة 

 السمعي البصري المعنيين منح األحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية اإلتصاليتعين على متعهدي 

مجال االقتصادي وكذا المنظمات اإلجتماعية األخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها في ال

 .المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج اإلعالم

  

ر تغطية ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من االستفادة من إمكانية توفي

مناسبة ألهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من األحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من 

وذلك أخذا بعين االعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات والمجالت . جهة ثانية

  . راإلخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباش

  

  4المادة 

يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معين في التلفزة أو اإلذاعة مهما كانت نوعيته 

  .وطرق بثه

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

  .إعادة البث المعني والبث األولي سنة واحدة الفاصلة بين

  

  5المادة 

والتكتالت السياسية داخل   واألهمية بالنسبة لألحزاب السياسية بناء على التشكيالتةتتم مراعاة التمثيلي

  .البرلمان

  

 ولنتائج انتخابات مندوبي األجراء في القطاعين العام تتحدد تمثيلية المنظمات النقابية اعتبارا ألهميتها

  .والخاص

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

  .الوطني

  

  .كما تتحدد أهمية المنظمات اإلجتماعية ذات الطابع الوطني حسب طبيعة أهدافها ومجال نشاطها
 
 6ادة الم

 السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية اإلجمالية لتدخالت أعضاء الحكومة اإلتصاليحرص متعهدو 

وأحزاب األغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة لألحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس 

  .النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة

هومي األغلبية والمعارضة بناء على التصويت على البرنامج الحكومي، والتصويت على يتم تقدير مف

  .الميزانية، والتصويت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إليه خالل الوالية التشريعية الجارية

  

  7المادة 

 من مدد زمنية إلبداء  السمعي البصري تمكين األحزاب غير الممثلة في البرلماناإلتصاليتعين على متعهدي 

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

  .المخصصة للحكومة وأحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانية

  

  8المادة 

 المحلية والجهوية مع  السمعي البصري باحترام القواعد السالفة الذكر في الخدماتاإلتصاليلتزم متعهدو 

 .األخذ بعين االعتبار المعطيات المحلية والجهوية للمنطقة الجغرافية المغطاة
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  9المادة 

 للمجالت بالنسبة السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثالثة أشهر اإلتصاليتم تقدير احترام متعهدي 

  .لحوارية والبرامج األخرى، وستة أشهر بالنسبة للبرامج ااألخرىالبرامج  واإلخبارية

  

   10المادة 

يبلغ كل متعهد للهيئة العليا، داخل األيام السبع الموالية لنهاية كل شهر، تقريرا عن التعددية والولوج المنصف 

إلى خدماته من طرف تيارات الفكر والرأي، خصوصا األحزاب السياسية والمنظمات النقابية خالل الشهر 

  .  اعد المتضمنة في هذا القرارالمنقضي، وذلك حسب القو

  

تقوم الهيئة العليا بإعداد تقارير دورية حول ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، وبتبليغها إلى 

 عن األحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف نالحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان، والمسؤولي

تتضمن التقارير بيانا للمدة الزمنية التي استغرقتها . رها في وسائل اإلعالمالمهنية الممثلة في البرلمان، وبنش

  .مداخالت الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج أجهزة اإلذاعة والتلفزة

  

   11المادة 

 السمعي البصري في الشكايات بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر لالتصاليبت المجلس األعلى 

 السمعي البصري من طرف األشخاص المعنويين المعينين في لالتصالالرأي الواردة على الهيئة العليا و

 31 (1423 من جمادى اآلخرة 22 الصادر في 1.02.212 الفقرة األولى من الظهير الشريف رقم 4المادة 

 تسجيل الشكاية في القاضي بإحداث الهيئة العليا، في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ) 2002أغسطس 

  . السمعي البصريلالتصالمكتب ضبط الهيئة العليا 

  

تحيل الهيئة العليا على المتعهد المعني نسخة من كل شكاية وردت عليها مشفوعة بمستنداتها، قصد تمكينه من 

. لساالطالع على المؤاخذات وإبداء مالحظاته ودفوعاته وتقديم كل ما يعتبره مفيدا لتنوير مداوالت المج

. يتعين على المتعهد إرسال جوابه إلى الهيئة العليا في أجل ال يتعدى سبعة أيام من تاريخ توصله بكتابها

ويمكن للمجلس الترخيص لرئيسه بمنح أجل إضافي ال يتعدى سبعة أيام إذا طلب المتعهد ذلك كتابة إن لم يكن 

  .تخذها المجلسمن شأن منح هذا األجل التأثير سلبا على التدابير التي قد ي

  

  12المادة 

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

  . في الجريدة الرسمية إذا قرر ذلك

  

  . السمعي البصري نشر بالغ في الموضوع في وسائل اإلعالملالتصاليمكن لرئيس المجلس األعلى 
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  13المادة 

 أعاله 12 السمعي البصري المنصوص عليه في المادة لالتصالمكن أن يكون قرار المجلس األعلى ي

موضوع تقرير يتضمن مالحظاته وتوصياته، إن اقتضى الحال، كما يمكن نشر هذا التقرير جزئيا أو كليا في 

  .وسائل اإلعالم وفي الجريدة الرسمية

  

 14المادة 

 .تنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةتدخل مقتضيات هذا القرار حيز ال
 
 

 04 السمعي البصري خالل جلسته المنعقدة بتاريخ لالتصالتم تداول هذا القرار من طرف المجلس األعلى 

 السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد لالتصالبمقر الهيئة العليا ) 2006 شتنبر 27 (1427رمضان 

 نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة

  . بوقنطار، صالح الدين الوديع، عبد المنعم كمال وإلياس العمري، مستشارين

  

  السمعي البصري،لالتصالعن المجلس األعلى 

  الرئيس

 أحمد الغزلي


