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) 2009 يونيو 30 – أبريل 01(فصلي تقدم الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ملخص التقرير ال

لولوج الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين في وسائل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة 

  . في نشرات األخبار

  

   مالحظات عامة-1
المعطيات اإلجمالية، التعدديـة السياسيـة، :  المالحظات وفق خمسة مجاالتيمكن تقسيـم هذه

  .النقابيـون والمهنيون، الفاعلون المؤسساتيون والمتدخلون غير المحددة إنتماءاتهمالمتدخلون 

 

  :التعددية السياسية 1-1

  

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

 في كل من ا نسبياتوازنالمعارضة من جهة أخرى عرفت تدخالت الحكومة وأغلبيتها من جهة و 

 .إم. ذاعة األمازيغية، إذاعة أصوات وإذاعة شذى إفاإل

يالحظ ارتفاع نسب تدخالت الحكومة واألغلبية في باقي وسائل اإلتصال السمعي البصري حيث  

 من مجموع الحجم الزمني المخصص للحصص 90%  وفي بعض األحيان إلى 80%تصل إلى 

  .األربع

 .برلمانغياب شبه تام لتدخالت األحزاب غير الممثلة في ال 

 األحجام الزمنية اإلجمالية لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل )11. ص( 3 الجدول رقم قدمي 

،  األولمركزالالمعاصرة يحتل  وبأن حزب األصالةيتضح من ذلك  واإلتصال السمعي البصري

سجلت أكثر ) اثنتي عشر دقيقة وأربعون دقيقة وساعتان (02:40:12حيث سجل ما مجموعه 

 في  األكبرحصةاليالحظ أن هذا الحزب استفاد من كما . ن منها في القنوات العموميةمن ساعتي

أي حوالي ) عشرون ثانية وأربعة وواحدةدقيقة  وساعة (01:01:24األولى بما مجموعه القناة 

 إال أنه ،)00:24:50 (حزب االستقالل الذي احتل المركز الثانيضعف الحصة التي استفاد منها 

المعاصرة من  وتزامن مع انتقال حزب األصالة االرتفاع الملحوظ  إلى أن هذايجب اإلشارة

 .األغلبية إلى المعارضة
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حيث  إلذاعة األمازيغيةافي محددة انتماءاتهم الغير بالمتدخلين   المدد الزمنية الخاصةأهمسجلت 

الزمني من الحجم   %10,15، أي بمعدل )عشرون ثانية وعشر دقائق وواحد(  00:10:21بلغت

 .في هذه اإلذاعة اإلجمالي الذي استفادت منه الحصص األربع

  

   الحجم الزمني اإلجمالي1-2

  

  2009الفصل الثاني من سنة   2009 الفصل األول من سنة  

 33:51:07  35:43:33  الحكومة

 15:31:50  21:18:51  األحزاب السياسية

 08:11:26  09:41:30  النقابات

 09:52:36  08:34:25  المنظمات المهنية

 00:53:59  01:59:22  الغرف المهنية

 02:29:53  02:26:32  الفاعلون المؤسساتيون

 

  

  : التعددية النقابية والمهنية 1-3

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

مقراطية للشغل، اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب، واإلتحاد اإلتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الدي

ية للشغل، وعلى اإلتحاد العام لمقاوالت باإلضافة إلى المنظمة الديمقراط) الوطني للشغل بالمغرب

  . باإلضافة إلى الغرف المهنيةالمغرب

بصري مع وجود استطاعت المركزيات النقابية الخمس الولوج إلى وسائل اإلتصال السمعي الهذا وقد 

حسب المقاعد المحصل عليها (إال أنها لم تحظ بولوج يتناسب مع تمثيليتها البرلمانية . بعض اإلستثناءات

  .وتمثيليتها حسب انتخابات ممثلي المأجورين) في مجلس المستشارين

صري بلغت المدة اإلجمالية لتدخالت اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب في وسائل اإلتصال السمعي الب

 وهنا يجب اإلشارة إلى أن إذاعة أطالنتيك أعطت الكلمة لإلتحـاد .03:32:39المعنية بالتتبع 

من إجمالي   %48,93أي ما يعادل) ثالث دقائق وأربعة وأربعون دقيقـة وساعة(  01:44:03لمدة

تلفزية المدة الزمنية المخصصة لإلتحاد في النشرات اإلخبارية المقدمة من طرف مجموع القنوات ال

  .2009 يونيو 30والمحطات اإلذاعية المعنية بالتتبع خالل الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 
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   الحجم الزمني اإلجمالي -2
 

   إحصائيات حول البرامج المعنية بالتتبع2-1

 تصالاإل، في وسائل 2009 من سنة الفصل الثانيبلغ عدد نشرات األخبار التي تم تتبعها خالل 

مجموع بلغ الحجم الزمني اإلجمالي لفي حين .  نشرة إخبارية7059 البصري المعنية بالتتبع السمعي

ثالثون سبعة و و دقيقةثالثون وثالثةو ثمانية ساعاتوسبعمائة و ألف( 1708:33:37نشرات هذه ال

  ).ةثاني
 

  إحصائيات حول الحجم الزمني اإلجمالي للتدخالت 2-2

 من سنة الفصل الثانيصص لتدخالت الشخصيات السياسية خالل بلغ الحجم الزمني اإلجمالي المخ

واحد ( 71:21:32 السمعي البصري المعنيـة بالتتبـع ما مجموعه تصالاإل في مجموع وسائل 2009

  ).ة ثانيثالثوناثنان و وعشرون دقيقة واحدو ،عةوسبعون سا

  
  2009 من سنة يالفصل الثانالحجم الزمني اإلجمالي المخصص للتعددية خالل : 1جدول 

  في نشرات األخبار حسب تغطية كل وسيلة إعالمية    

  الحجم الزمني  خدمةال
   السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلوسائل 

 15:22:05  القناة األولى
 08:25:37 اإلذاعة الوطنية
 06:00:47 القناة الثانية

 03:56:38  إذاعة الرباط الدولية
 02:56:21 اإلذاعة األمازيغية

سات 1ميديقناة   01:57:59 
 38:39:27 المجموع

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتتصالوسائل اإل

 12:01:00 إذاعة أطالنتيك
 05:06:04  إذاعة أصوات

 00:01:17  إذاعة كاب راديو
 17:08:21 المجموع

   السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل

 03:05:27 أطلس. إم. إف. إمإذاعة 
 02:49:56 سايس.  إم. إف. إذاعة إم

 02:46:46 .إم. إذاعة كازا إف
 02:27:49 سوس.  إم. إف. إذاعة إم

 01:55:57 . إف. إذاعة شذى إم
 01:33:02  قناة العيون الجهوية
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  الحجم الزمني  خدمةال
 00:29:24  راديو بليس مراكش
 00:25:23  راديو بليس أكادير

 15:33:44 المجموع
 

 71:21:32  المجموع الكلي
 
 

   تقديم النتائج-3
   التعددية السياسية3-1 

   النتائج اإلجمالية1-1 -3

مقارنة مع نتائج الفصل األول من سنة ن نتائج القطب العمومي قد تحسنت أ أسفله )2(يبين الجدول

بين  التفاوتات أن  في حين. اإلذاعة األمازيغية وخاصة في القناة الثانية) 2أنظر الملحق رقم  (2009

القناة األولى، اإلذاعة أغلبيتها من جهة أخرى في كل من  والحكومة وتدخالت المعارضة من جهة

من  ℅80 الفئة األولى حيث تجاوزت تدخالت عرفت تناقصا ملحوظاإذاعة الرباط الدولية قد  والوطنية

  .مجموع التدخالت

ة فقد عرفت نتائج تدخالت الشخصيات العمومية  السمعي البصري الخاصتصاللوسائل اإلأما بالنسبة 

غير أن ذلك يرجع باألساس إلى حجم التدخالت المخصصة ( ملحوظا في إذاعة أصوات ارتفاعا

بالمقابل عرفت ). 2009 يونيو 12 لاإلنتخابية لالنتخابات الجماعيةللشخصيات العمومية خالل الحملة 

  .إم. إف. إم وباقي إذاعات إم. كازا إف ملحوظا على مستوى إذاعة تناقصاهذه النتائج 
 

  2009 من سنة الفصل الثانينسبة الحصص األربع  في نشرات األخبار خالل  : 2جدول 

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية

       األصناف

الخدمة

التغطية الوطنية السمعي البصري ذات  تصالاإلوسائل   
 إذاعة الرباط الدولية 85,05% 07,47% 92,52% 07,48% -

 اإلذاعة الوطنية 79,98% 08,71% 88,69% 09,68% 01,63%

 القناة األولى 67,19% 15,76% 82,95% 14,28% 02,78%

 القناة الثانية 59,49% 17,50% 77,00% 20,15% 02,86%

 اإلذاعة األمازيغية 20,52% 32,02% 52,54% 40,79% 06,67%

  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتتصالوسائل اإل
 إذاعة أطالنتيك 73,22% 12,00% 84,82% 14,11% 01,06%

 إذاعة أصوات 64,77% 08,64% 73,41% 18,03% 08,57%

  السمعي البصري ذات التغطية الجهويةتصالوسائل اإل
 .إم. إذاعة كازا إف 74,49% 16,43% 90,92% 09,08% -
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 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية

       األصناف

الخدمة

 سوس. إم. إف. إم 71,22% 18,60% 89,82% 10,18% -

 سايس. إم. إف. إم 71,72% 18,06% 89,79% 08,95% 01,26%

 أطلس. إم. إف. إم 69,87% 17,35% 87,22% 12,78% -

 قناة العيون 35,23% 42,98% 78,21% 17,70% 04,09%

 .إف. إمإذاعة شذى  66,96% 08,79% 75,75% 24,25% -

 راديو بلوس أكادير 17,79% 32,32% 50,11% 49,89% -

  رادو بلوس مراكش 16,24% 33,53% 49,77% 31,31% 18,93%

  

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

  .السمعي البصري المعنية بالتتبع



  السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلت األحزاب في مختلف وسائل الحجم الزمني لتدخال : 3جدول 

 المجموع
إذاعات 

1أخرى  

إذاعة الرباط 

 الدولية

كازا 

إم.إف.إم  

إم .إف.إم

 سوس

إم .إف.إم

 سايس

إم .إف.إم

 أطلس

 قناة 

 العيون

إذاعة 

 أصوات

اإلذاعة 

 األمازيغية

اإلذاعة 

 الوطنية

إذاعة 

 أطالنتيك

القناة 

 الثانية

ة القنا

 األولى
 األحزاب               الخدمة

02:40:12 00:14:53 00:02:09 00:02:36 00:02:36 00:02:36 00:03:25 00:06:27 00:01:11 00:15:11 00:13:33 00:16:23 00:17:48 01:01:24   2حزب األصالة والمعاصرة

02:19:00 00:02:52 00:03:45 00:11:32 00:10:57 00:13:40 00:12:01 00:14:38 00:03:28 00:07:52 00:10:14 00:08:50 00:14:21 00:24:50  حزب اإلستقالل

01:36:20 00:10:50 00:03:13 00:00:26 00:00:26 00:00:26 00:00:57 00:02:17 00:09:08 00:07:12 00:09:05 00:15:22 00:16:01 00:20:57  العدالة والتنميةحزب 

01:25:18 00:02:55 00:02:11 00:06:40 00:06:40 00:06:40 00:09:29 00:04:42 00:06:48 00:06:28 00:04:10 00:10:23 00:07:49 00:10:23  اإلتحاد الدستوري

01:24:54 00:02:18 00:06:52 00:01:36 00:01:46 00:01:36 00:01:36 00:02:43 00:02:04 00:15:27 00:10:03 00:06:29 00:07:52 00:24:32  الحركة الشعبية

01:15:25 00:08:36 00:03:42 00:01:13 00:01:53 00:01:13 00:01:57 00:05:29 00:03:12 00:05:47 00:08:16 00:08:52 00:12:39 00:12:36  .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي

01:10:11 00:05:09 00:04:02 00:01:30 00:01:54 00:01:30 00:01:30 00:02:18 00:01:04 00:04:12 00:05:04 00:11:14 00:13:15 00:17:29  لألحرارالتجمع الوطني 

00:50:02 00:02:40 00:02:21 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:03:43 00:04:26 00:03:35 00:02:52 00:07:57 00:04:10 00:11:14  شتراكيةالالتقدم واحزب 

00:27:24 00:03:46 - 00:01:16 00:01:16 00:01:16 00:02:52 - 00:00:58 - 00:02:14 00:02:30 00:04:21 00:06:55  ةالديمقراطيجبهة القوى 

00:19:32 - - 00:00:19 00:00:19 00:00:19 00:00:19 - 00:01:21 00:02:15 00:03:59 - 00:00:59 00:09:42  الحزب العمالي

00:13:16 - - - - - - - 00:05:26 00:01:06 00:01:39 00:01:01 00:01:39 00:02:25   اإلشتراكي الموحدبزالح

00:11:37 - - - - - - 00:01:03 00:02:25 00:01:53 00:00:28 - 00:01:08 00:04:40   الوسط اإلجتماعيحزب

00:09:20 - - - - 00:01:27 - 00:01:03 - - 00:01:41 - 00:00:41 00:04:28  حزب الوحدة والديمقراطية

00:08:19 - - - - - - - 00:01:04 00:01:25 - - 00:00:37 00:05:13   حزب النهضة والفضيلة

00:08:07 - - - - - - - 00:01:02 00:01:11 00:00:59 - 00:02:03 00:02:52  الحركة الديمقراطية اإلجتماعية

00:07:58 - - - - - - - 00:03:18 - 00:00:29 00:02:31 00:00:30 00:01:10   التنمية المستدامة وحزب البيئة

00:07:26 - - - - - - - 00:00:44 - 00:00:40 - 00:00:59 00:05:03  القوات المواطنة

00:07:22 00:01:12 - - - - - 00:00:45 00:02:14 00:01:23 00:00:25 - 00:00:53 00:00:30   حزب اإلصالح والتنمية

00:07:04 - - - - - - - - 00:01:42 00:01:20 - 00:00:34 00:03:28   اإلشتراكيبالحز

00:06:23 00:01:30 - - - - - - - 00:01:05 00:01:08 - 00:02:06 00:00:34   االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب 

00:06:17 - - - - - - - - 00:02:27 00:00:50 - 00:00:54 00:02:06   الحزب الديمقراطي الوطني

00:04:42 - - - - - - - 00:03:15 - 00:00:25 - - 00:01:02   حزب األمل

00:04:05 - - - - - - - 00:00:49 - - 00:01:10 - 00:02:06  الحزب المغربي الليبرالي 

00:04:00 - - - - - - - - - 00:00:46 - 00:01:04 00:02:10   العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية

00:03:58 - - - - - - - - 00:00:54 00:01:24 - 00:00:22 00:01:18   حزب العهد الديمقراطي

00:03:39 - - - - - - - - - 00:00:16 - 00:01:35 00:01:48  المؤتمر الوطني اإلتحادي

00:03:21 - - - - - - - 00:01:00 - 00:00:34 - 00:00:17 00:01:30  حزب العمل

00:03:05 - - - - - - - 00:00:57 - 00:00:30 - 00:01:12 00:00:26  اإلنصافالتجديد وحزب 

00:01:26 - - - - - - - 00:01:09 - - - 00:00:17  اإلتحاد المغربي للديمقراطية -

  الديمقراطيلمجتمعحزب ا - - - - - 00:01:08 - - - - - - - 00:01:08

00:00:59 - - - - - - - - - - - 00:00:41 00:00:18  النهج الديمقراطي

15:31:50 00:56:41 00:28:15 00:28:54 00:29:33 00:32:29 00:35:52 00:45:08 00:58:11 01:21:05 01:23:04 01:32:42 01:56:47 04:03:09  المجموع

                                                 
.إذاعة آاب راديو وسات1إذاعة راديو بلوس مراآش، قناة ميدي ورإذاعة راديو بلوس أآاد ي و.إم.  يتعلق األمر بمجموع التدخالت المسجلة في آل من إذاعة شذى  إف 1  

الفترة التي التحق فيها  و)01:32:47 بلغ مجموع تدخالت الحزب 2009 وماي 29من فاتح أبريل إلى ( فترة التي شملها التقرير الحالي بين تدخالت الحزب خالل المدة التي آان فيها جزءا من األغلبية المساندة للحكومة المعاصرة خالل ال ويجب التمييز في تدخالت حزب األصالة 2
  ا )01:07:25 الحزب  يونيو بلغت مجموع تدخالت30 وما 30بين (بالمعارضة البرلمانية 



  

   السمعي البصري المعنية بالتتبعتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل اإل:  مكرر 3جدول 
  

 المجموع
كاب 

 راديو

    ميديةقنا

سات 1    

راديو بليس 

 مراكش

راديو بليس 

 أكادير

إذاعة شذى 

.إم. إف  

 الخدمة

األحزاب
  حزب األصالة والمعاصرة 00:03:39 00:04:48 00:03:28 00:02:58 - 00:14:53

 حزب اإلستقالل - 00:01:16 00:01:36 - - 00:02:52
 العدالة والتنميةحزب  00:08:15 00:02:35 - - - 00:10:50
 اإلتحاد الدستوري 00:01:54 - 00:01:01 - - 00:02:55
 الحركة الشعبية - - 00:02:18 - - 00:02:18
 .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:03:01 00:02:29 - 00:01:49 00:01:17 00:08:36
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:21 00:01:02 00:00:52 00:00:54 - 00:05:09
 شتراكيةالتقدم واالحزب  - - - 00:02:40 - 00:02:40
 ةالديمقراطيجبهة القوى  00:01:00 - - 00:02:46 - 00:03:46
  حزب اإلصالح والتنمية - - 00:01:12 - - 00:01:12

  الديمقراطي االشتراكيالطليعةحزب  - - 00:01:30 - - 00:01:30
 المجموع 00:20:10 00:12:10 00:11:57 00:11:07 00:01:17 00:56:41

 
 

في مختلف السياسية لتدخالت األحزاب  الزمنية اإلجمالية مدد ال) مكرر3 و3( الجدولين أعاله بيني

المعاصرة يحتل مركز الصدارة،  ويتضح بأن حزب األصالةو.  السمعي البصريتصالوسائل اإل

أكثر من سجلت ) اثنتي عشر دقيقة وأربعون دقيقة وساعتان (02:40:12حيث سجل ما مجموعه 

  . العموميةالمحطات اإلذاعية  و التلفزيةساعتين منها في القنوات

ساعة  (01:01:24األولى بما مجموعه يالحظ أن هذا الحزب استفاد من أكبر حصة في القناة  

أي حوالي ضعف الحصة التي استفاد منها حزب اإلستقالل ) عشرون ثانية ودقيقة وأربعةو

  .الذي يحتل المرتبة الثانية) 00:24:50(

المعاصرة  وقال حزب األصالةيتزامن مع انت 2009الثاني لسنة الفصل هنا إلى أن يجب اإلشارة 

 .من األغلبية إلى المعارضة
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   السمعي البصريتصالاإل النتائج حسب وسائل 3-1-2
 

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

   . أو المحليةالتغطية الجهويةووالمتعددة الجهات  )صنفهذا ال ضمن  سات1
  

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-1

 السمعي البصري ذات التغطية الوطنية كل من القناة األولى، القناة الثانية، تصاليقصد بوسائل اإل

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

نتائج تتبع تدخالت الحصص األربع في النشرات اإلخبارية لوسائل ) 4 رقم( يقدم الجدول التالي

كما يبين الجدول . 2009 من سنة الفصل الثانيالسمعي البصري ذات التغطية الوطنية خالل  تصالاإل

  . السمعي البصري تصالاإل الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 5رقم 

  السمعي البصري تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل  :  4جدول

  )بالنسبة المئوية( ذات التغطية الوطنية 

األحزاب غير 

 الممثلة في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+ الحكومة  

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

إذاعة الرباط الدولية 85,05% 07,47% 92,52% 07,48% -

اإلذاعة الوطنية 79,98% 08,71% 88,69% 09,68% 01,63%

 األولىالقناة 67,19% 15,76% 82,95% 14,28% 02,78%

القناة الثانية 59,49% 17,50% 77,00% 20,15% 02,86%

اإلذاعة األمازيغية 20,52% 32,02% 52,54% 40,79% 06,67%

 سات1 قناة ميدي 89,45% 05,69% 95,15% 04,85% -

  

  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل نسبة الحصص األربع في وسائل :مكرر 4ل جدو

 ) الزمنيةبالمدد(

األحزاب غير الممثلة 

 في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية

+الحكومة   

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

ولى األالقناة 08:17:53 01:56:48 10:14:41 01:45:47 00:20:34

اإلذاعة الوطنية 05:31:56 00:36:08 06:08:04 00:40:10 00:06:46

القناة الثانية 02:51:32 00:50:28 03:42:00 00:58:05 00:08:14

إذاعة الرباط الدولية 02:40:46 00:14:07 02:54:53 00:14:08 -

اإلذاعة األمازيغية 00:20:56 00:32:40 00:53:36 00:41:37 00:06:48

سات1قناة ميدي 01:34:17 00:06:00 01:40:17 00:05:07 -
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:تمكن هذه النتائج من استنتاج ما يلي  

الحكومة وأغلبيتها على مدة زمنية أكبر من حصتهما مقارنة مع حصة أحزاب حصول  :أوال

لم السمعي البصري العمومية ذات التغطية الوطنية  تصالاإلهكذا نجد أن وسائل . المعارضة البرلمانية

 السمعي البصري تصال من قرار المجلس األعلى لال07 و06 مبدأ اإلنصاف المقرر في المادتين تحترم

  .46-06رقم 

تجاوزت حصة ) األغلبية و بالنسبة للحكومة77℅(قل أالقناة الثانية بشكل  و اإلذاعة األمازيغيةءباستثنا

لحصص األربع لتصل إلى  من مجموع الحجم الزمني المخصص ل80℅أغلبيتها نسبة  والحكومة

  . في إذاعة الرباط الدولية92,52℅

تحدد المادة السادسة من القرار المشار إليه سقف مدة تدخالت الحكومة وأغلبيتها في ضعف الحصة 

 باستثناء اإلذاعة األمازيغية، فإن مجموع تدخالت الحكومة وغير أنه. المخصصة للمعارضة البرلمانية

  .حصة المعارضة) في اإلذاعة الوطنية(إلى عشر مرات  )في القناة األولى(األغلبية تمثل ست مرات و

األغلبية أن الحكومة تستفيد من نسب أكبر من أحزاب  ولحكومةفي هذا اإلطار أيضا أن ايالحظ 

 من إجمالي المدة الزمنية %85,05إذ تمثل حصة الحكومة على التوالي ) 4أنظر الجدول رقم (األغلبية 

 في %67,19 في اإلذاعة الوطنية، %79,98ص األربع في إذاعة الرباط الدولية، المخصصة للحص

 الحكومة حصلت هو اإلذاعة األمازيغية حيث االستثناءيبقى .  في القناة الثانية%59,49 والقناة األولى

  .%40,79 في حين حصلت أحزاب األغلبية على %20,52 على نسبة

العمومية السمعي البصري  تصالاإلمثلة في البرلمان في وسائل ألحزاب غير الماتدخالت  تعتبر :ثانيا

  3%ذات التغطية الوطنية هي األضعف مقارنة مع تدخالت باقي الحصص األربع، حيث ال تتجاوز 

 المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 10% بدل  (%06,67)باستثناء اإلذاعة األمازيغية

06-46.  

ونسبة تدخالت أحزاب أغلبيتها  و تدخالت الحكومةرار التفاوتات الكبيرة بين نسبةاستم يالحظ :ثالثا

 مقارنة 2009الثاني لسنة الفصل  في نسبتها المرتفعةحيث حافظت تدخالت الحكومة على المعارضة 

  . )2 أنظر الملحق رقم (القناة الثانية واعة األمازيغيةاإلذفي باستثناء سنة نفس المن األول الفصل مع 
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول 

 المجموع
قناة 

سات1ميدي  

إذاعة الرباط 

 الدولية

اإلذاعة 

 األمازيغية

اإلذاعة 

 الوطنية

القناة 

 الثانية

القناة 

 األولى
 الخدمة 

األحزاب

01:53:03 00:02:58 00:02:09 00:15:11 00:13:33 00:17:48 01:01:24   حزب األصالة والمعاصرة

01:04:46 - 00:06:52 00:15:27 00:10:03 00:07:52 00:24:32  الحركة الشعبية
01:01:02 - 00:03:45 00:07:52 00:10:14 00:14:21 00:24:50  حزب اإلستقالل
00:56:28 - 00:03:13 00:07:12 00:09:05 00:16:01 00:20:57  لة والتنميةالعداحزب 
00:44:56 00:00:54 00:04:02 00:04:12 00:05:04 00:13:15 00:17:29  لألحرارالتجمع الوطني 
00:44:49 00:01:49 00:03:42 00:05:47 00:08:16 00:12:39 00:12:36  .ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي
00:31:01 - 00:02:11 00:06:28 00:04:10 00:07:49 00:10:23  ورياإلتحاد الدست
00:26:52 00:02:40 00:02:21 00:03:35 00:02:52 00:04:10 00:11:14  شتراكيةالتقدم واالحزب 
00:16:55 - - 00:02:15 00:03:59 00:00:59 00:09:42  الحزب العمالي
00:16:16 00:02:46 - - 00:02:14 00:04:21 00:06:55  ةالديمقراطيجبهة القوى 
00:08:09 - - 00:01:53 00:00:28 00:01:08 00:04:40   الوسط اإلجتماعيحزب
00:07:15 - - 00:01:25 - 00:00:37 00:05:13   حزب النهضة والفضيلة

00:07:05 - - 00:01:11 00:00:59 00:02:03 00:02:52  الحركة الديمقراطية اإلجتماعية
00:07:04 - - 00:01:42 00:01:20 00:00:34 00:03:28   اإلشتراكيبالحز
00:06:50 - - - 00:01:41 00:00:41 00:04:28  حزب الوحدة والديمقراطية
00:06:49 - - 00:01:06 00:01:39 00:01:39 00:02:25   اإلشتراكي الموحدبالحز
00:06:42 - - - 00:00:40 00:00:59 00:05:03  القوات المواطنة
00:06:17 - - 00:02:27 00:00:50 00:00:54 00:02:06   راطي الوطنيالحزب الديمق

00:04:53 - - 00:01:05 00:01:08 00:02:06 00:00:34  االشتراكي الديمقراطيالطليعةحزب 

00:04:00 - - - 00:00:46 00:01:04 00:02:10   العدالة اإلجتماعية وحزب الحرية

00:03:58 - - 00:00:54 00:01:24 00:00:22 00:01:18   حزب العهد الديمقراطي

00:03:39 - - - 00:00:16 00:01:35 00:01:48  المؤتمر الوطني اإلتحادي
00:03:11 - - 00:01:23 00:00:25 00:00:53 00:00:30   حزب اإلصالح والتنمية

00:02:21 - - - 00:00:34 00:00:17 00:01:30  حزب العمل
00:02:09 - - - 00:00:29 00:00:30 00:01:10   التنمية المستدامة وحزب البيئة

00:02:08 - - - 00:00:30 00:01:12 00:00:26  اإلنصافالتجديد وحزب 
00:02:06 - - - - - 00:02:06  الحزب المغربي الليبرالي 
00:01:27 - - - 00:00:25 - 00:01:02   حزب األمل

00:00:59 - - - - 00:00:41 00:00:18 النهج الديمقراطي

00:00:17 - - - - 00:00:17 ديمقراطيةاإلتحاد المغربي لل -

09:23:27 00:11:07 00:28:15 01:21:05 01:23:04 01:56:47 04:03:09  المجموع
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  السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات تصالاإل  الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-2

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

كاب إذاعة  وجهة حسب التقطيع اإلداري الجاري به العمل وهي إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات،

  . راديو

نتائج تتبع تدخالت الشخصيات العمومية في نشرات األخبار وبالخصوص ) 6 رقم(يقدم الجدول أسفله 

نف من وسائل  الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الص7كما يبين الجدول رقم . الحصص األربع

  .السمعي البصري تصالاإل
  

   تصالاإلنسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل  : 6جدول 

  )بالنسبة المئوية( السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهات 

األغلبية+الحكومة المعارضة البرلمانية األحزاب غير الممثلة في البرلمان  الحكومة األغلبية 
 األصناف

دمةالخ

إذاعة أصوات 73,22% 12,00%  84,82% 14,11% 01,06%

إذاعة أطالنتيك 64,77% 08,64% 73,41% 18,03% 08,57%

  
   تصالاإل نسبة الحصص األربع في نشرات األخبار في وسائل:  مكرر6جدول 

  ) الزمنيةبالمدد( التغطية المتعددة الجهات  السمعي البصري ذات

لبرلماناألحزاب غير الممثلة في ا المعارضة البرلمانية  األغلبية+الحكومة  الحكومة األغلبية
 األصناف

الخدمة

إذاعة أطالنتيك 04:13:25 00:40:10 04:53:35 00:48:51 00:03:41

إذاعة أصوات 01:46:57 00:14:16 02:01:13 00:29:46 00:14:09

  
  

  :يمكن على ضوء هذه النتائج تسجيل مالحظتين أساسيتين

حصة المعارضة مقارنة مع  حصة الحكومة واألغلبية في هذه المحطات اإلذاعية رتفاعا: أوال

السمعي البصري ذات التغطية متعددة الجهات  تصالاإلإذ لم تستطع أي وسيلة من وسائل . البرلمانية

التي حددت  و46-06المادة السادسة من القرار أن تحترم مبدأ اإلنصاف كما هو منصوص عليه في 

في . مدة الزمنية المخصصة للحكومة وأغلبيتها في ضعف المدة المخصصة للمعارضة البرلمانيةسقف ال

 بأربعها تجاوزت أغلبيتحين يبين الجدول أعاله أن مجموع المدة الزمنية التي حصلت عليها الحكومة و

أن يالحظ  .حصة تدخالت المعارضة) أطالنتيكعلى إذاعة  (بست مرات و)أصواتعلى إذاعة (مرات 

مقارنة مع نتائج )  إذاعة أصواتوعلى وجه الخصوص في(بعض التحسن رغم ذلك عرفت  ئجنتاهذه ال

  ):2أنظر الملحق رقم  (2009الفصل األول من سنة 

  . %84,82 إلى %87,36بالنسبة إلذاعة أطالنتيك انتقلت من . 
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  .%73,41 إلى %92,86 بالنسبة إلذاعة أصوات انتقلت من .

  

 جد ضعيفة في إذاعة  في هذا الصنف من اإلذاعاتاألحزاب غير الممثلة في البرلمانتدخالت  :ثانيا

وذلك يمكن تفسيره بحجم ) %08,57( في إذاعة أصوات، في حين بلغت (%01,06) أطالنتيك

  .التدخالت التي استفاد منها هذا الصنف من األحزاب خالل الحملة اإلنتخابية إبان االنتخابات الجماعية

  

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

 إذاعة أطالنتيك إذاعة أصوات المجموع
 الخدمة

األحزاب
حزب العدالة والتنمية 00:15:22 00:09:08 00:24:30

حزب األصالة والمعاصرة 00:16:23 00:01:11 00:17:34

اإلتحاد الدستوري 00:10:23 00:06:48 00:17:11

شتراكية حزب التقدم واال 00:07:57 00:04:26 00:12:23

حزب االستقالل 00:08:50 00:03:28 00:12:18

التجمع الوطني لألحرار 00:11:14 00:01:04 00:12:18

.ش. اإلتحاد اإلشتراكي ق 00:08:52 00:03:12 00:12:04

الشعبيةالحركة  00:06:29 00:02:04 00:08:33

 اإلشتراكي الموحدبالحز 00:01:01 00:05:26 00:06:27

التنمية المستدامة وحزب البيئة 00:02:31 00:03:18 00:05:49

ةالديمقراطيجبهة القوى  00:02:30 00:00:58 00:03:28

حزب األمل - 00:03:15 00:03:15

 الوسط اإلجتماعيحزب - 00:02:25 00:02:25

حزب اإلصالح والتنمية - 00:02:14 00:02:14

الحزب المغربي الليبرالي  00:01:10 00:00:49 00:01:59

الحزب العمالي - 00:01:21 00:01:21

اإلتحاد المغربي للديمقراطية - 00:01:09 00:01:09

 الديمقراطيلمجتمعحزب ا - 00:01:08 00:01:08

حزب النهضة والفضيلة - 00:01:04 00:01:04

الحركة الديمقراطية اإلجتماعية - 00:01:02 00:01:02

حزب العمل - 00:01:00 00:01:00

اإلنصافالتجديد وحزب  - 00:00:57 00:00:57

القوات المواطنة - 00:00:44 00:00:44

 المجموع 01:32:42 00:58:11 02:30:53
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  محليةال الجهوية أو السمعي البصري ذات التغطية تصالاإل الحصص األربع  في وسائل 3-1-2-3

 إذاعة شذى ،قناة العيون الجهوية كل من السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإليقصد بوسائل 

 سايس. إم. إف. أطلس، إم. إم. إف. إم(الثالث . إم. إف. إمات إذاعوإم، . إذاعة كازا إف ،.إم. إف

  .راديو بلوس مراكش ور باإلضافة إلى إذاعتي راديو بلوس أكادي)سوس. إم. إف. إمو

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

  9 كما يبين الجدول رقم. السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإلالنشرات اإلخبارية لوسائل 

  .السمعي البصري تصالاإلالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 
 

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

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 
األغلبية + الحكومة  المعارضة البرلمانية   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. إذاعة كازا إف 74,49% 16,43% 90,92% 09,08% -

 سوس. إم. إف. إم 71,22% 18,60% 89,82% 10,18% -

 سايس. إم. إف. إم 71,72% 18,06% 89,79% 08,95% 01,26%

  أطلس. إم. إف. إم 69,87% 17,35% 87,22% 12,78% -

 قناة العيون الجهوية 35,23% 42,98% 78,21% 17,70% 04,09%

  .إم. ى إفإذاعة شذ 66,96% 08,79% 75,75% 24,25% -

 س أكاديرراديو بلو 17,79% 32,32% 50,11% 49,89% -

  راديو بليس مراكش 16,24% 33,53% 49,77% 31,31% 18,93%

  

  ) الزمنيةبالمدد(بصري ذات التغطية الجهوية السمعي ال تصالاإلنسبة الحصص األربع في وسائل :  مكرر 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

رلمان  في الب  
األغلبية + الحكومة  المعارضة البرلمانية   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. إذاعة كازا إف 01:24:23 00:18:37 01:43:00 00:10:17 -

 سوس. إم. إف. إم 01:13:07 00:19:06 01:32:13 00:10:27 -

 سايس. إم. إف. إم 01:22:23 00:20:45 01:43:08 00:10:17 00:01:27

  أطلس. إم. إف. إم 01:23:10 00:20:39 01:43:49 00:15:13 -

 قناة العيون الجهوية 00:24:33 00:29:57 00:54:30 00:12:20 00:02:51

  .إم. ى إفإذاعة شذ 00:40:52 00:05:22 00:46:14 00:14:48 -

 س أكاديرراديو بلو 00:02:38 00:04:47 00:07:25 00:07:23 -

  راديو بليس مراكش 00:02:19 00:04:47 00:07:06 00:04:28 00:02:42

 
  :يمكن على ضوء هذه النتائج استخالص ثالث نتائج أساسية

إذ لم تستطع هذه .  أحزاب األغلبية من حصة أكبر من حصة أحزاب المعارضة البرلمانيةاستفادت :أوال

-06 من القرار رقم 6لمقرر في المادة احترام مبدأ اإلنصاف اقناة العيون الجهوية  والمحطات اإلذاعية

 إذا كان القرار المشار إليه أعاله يحدد حصة المعارضة في نصف الحصة المخصصة للحكومة و.46
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 مرات من تسع إلى عشرأغلبيتها، فإنه يالحظ هنا أن مجموع تدخالت الحكومة واألغلبية تجاوزت و

الحصة التي استفادت ) .إم. كازا إفوراديو  سايس. إم. إف. سوس، إذاعة إم. إم. إف. في إذاعة إم(

  .لمعارضةمنها ا

 فإن التفاوتات بين تدخالت سمعي البصري ذات التغطية الجهويةال تصالاإلبالنسبة لباقي وسائل 

مع ذلك مرتفعة، حيث تبقى الحكومة وأغلبيتها من جهة أخرى تعد أقل حدة لكنها  والمعارضة من جهة

 في قناة العيون  مرات تدخالت المعارضة البرلمانيةأربعبية تتجاوز باألغل وأن تدخالت الحكومة

  .إم. ى إفبثالث مرات في إذاعة شذ والجهوية

 باستثناء في إذاعة 2009ول من سنة مقارنة مع الفصل األ ارتفعتوهكذا يالحظ أن هذه التفاوتات قد 

أنظر  (%75,75  إلى %90,84عرفت بعض التحسن، حيث انتقلت هذه التدخالت من  التي.إم. ى إفشذ

  )1الملحق رقم 

 عن النشرات اإلخبارية في هذا الصنف من وسائل  األحزاب غير الممثلة في البرلمانيابغ :ثانيا

اديو بلوس ر وسايس. إم. إف. ، إذاعة إم قناة العيون الجهويةءالسمعي البصري، باستثنا تصالاإل

  .مراكش
  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية تصالاإلاب في وسائل الحجم الزمني لتدخالت األحز : 9جدول 

 المجموع

راديو 

بلوس 

 مراكش

راديو 

بلوس 

 أكادير

إذاعة 

.  إفشذى

 إم  

إذاعة كازا 

إم. إف . 

. إف. إم

سوس. إم

. إف. إم

سايس. إم

. إف. إم

أطلس. إم

قناة 

 العيون

     الخدمة

األحزاب

 حزب اإلستقالل 00:14:38 00:12:01 00:13:40 00:10:57 00:11:32 - 00:01:16 00:01:36 01:05:40
 اإلتحاد الدستوري 00:04:42 00:09:29 00:06:40 00:06:40 00:06:40 00:01:54 - 00:01:01 00:37:06
  حزب األصالة والمعاصرة 00:06:27 00:03:25 00:02:36 00:02:36 00:02:36 00:03:39 00:04:48 00:03:28 00:29:35

.ش.  قاإلتحاد اإلشتراكي 00:05:29 00:01:57 00:01:13 00:01:53 00:01:13 00:03:01 00:02:29 - 00:17:15

 العدالة والتنميةحزب  00:02:17 00:00:57 00:00:26 00:00:26 00:00:26 00:08:15 00:02:35 - 00:15:22
 لألحرارالتجمع الوطني  00:02:18 00:01:30 00:01:30 00:01:54 00:01:30 00:02:21 00:01:02 00:00:52 00:12:57
 الحركة الشعبية 00:02:43 00:01:36 00:01:36 00:01:46 00:01:36 - - 00:02:18 00:11:35
 شتراكيةالتقدم واالحزب  00:03:43 00:01:46 00:01:46 00:01:46 00:01:46 - - - 00:10:47
 ةالديمقراطيجبهة القوى  - 00:02:52 00:01:16 00:01:16 00:01:16 00:01:00 - - 00:07:40
حزب الوحدة والديمقراطية 00:01:03 - 00:01:27 - - - - - 00:02:30

  حزب اإلصالح والتنمية 00:00:45 - - - - - - 00:01:12 00:01:57

  .ش. د الطليعةحزب  - - - - - - - 00:01:30 00:01:30
 الحزب العمالي - 00:00:19 00:00:19 00:00:19 00:00:19 - - - 00:01:16
  الوسط اإلجتماعيحزب 00:01:03 - - - - - - - 00:01:03
03:36:13 00:11:57 00:12:10 00:20:10 00:28:54 00:29:33 00:32:29 00:35:52 المجموع 00:45:08
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الحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب : 10جدول   

البصري المعنية بالتتبعالسمعي  تصالاإل في مجموع وسائل   

 الخدمة الحجم الزمني

 إذاعة أطالنتيك 01:44:03

 إذاعة أصوات 00:28:59

 القناة األولى 00:12:59

 القناة الثانية 00:12:29

 .إم. إذاعة كازا إف 00:10:39

  سات1 قناة ميدي 00:08:10

 أطلس. إم. إف. إذاعة إم 00:07:28

 سوس. إم. إف. إذاعة إم 00:07:28

 سايس. إم. إف. إم إذاعة  00:07:28

 إذاعة الرباط الدولية 00:07:00

 اإلذاعة الوطنية 00:04:13

 .إم. إف. إذاعة شذى 00:01:43

 المجموع 03:32:39
 

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

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد العام اطية للشغل، اإلتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقر

، إلى ) للشغلةباإلضافة إلى المنظمة الديمقراطياإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للشغالين بالمغرب، 

  :مكن إبداء المالحظات التاليةالسمعية البصرية، ي تصالاإلوسائل 

 للشغل، ولوجها إلى مجمل ةة الخمس، باإلضافة إلى المنظمة الديمقراطيضمنت المركزيات النقابي 

  ). 16أنظر الجدول رقم  (االستثناءاتالسمعية البصرية المعنية بالتتبع مع بعض  تصالاإلوسائل 

البرلمانية ة البصرية لم تراع فيه تمثيليتها السمعي تصالاإلإن ولوج هذه المركزيات لوسائل  

  ).مجلس المستشاريـن(

األكثر  حجم زمني إجمالي لتدخالت المركزيات النقابية إذاعة أطالنتيك خصصت أكبر يالحظ أن 

 من مجموع الحجم الزمني المخصص للنقابات في %23,86 أي ما يعادل 01:20:37) (تمثيلية

 . السمعي البصريتصالمجموع وسائل اإل

على أعلى حجم زمني حيث بلغ  التي حصلت المركزية النقابيةاإلتحاد المغربي للشغل عد ي 

 .01:38:32ه مجموع تدخالت
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  السمعي البصري المعنية بالتتبع تصالاإلترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 11جدول 

6ش.د.م المجموع 4 إ.و.ش.م5  م.ش.ع.إ  2ش.د.ك ف.د.ش3 1ش.م.إ   
 المركزيات

  النقابية

الخدمة

01 :20 :37 00 :10 :11 00 :00 :59 00 :09 :21 00 :14 :12 00 :20 :20 إذاعة أطالنتيك 34: 25: 00

00 :51 :15 00 :03 :24 00 :10 :53 00 :08 :34 00 :10 :50 00 :09 :07 القناة األولى 27: 08: 00

00 :30 :42 00 :00 :32 00 :09 :42 00 :04 :32 00 :07 :52 00 :01 :23  طلسأ. إم. إف. إذاعة إم 41: 06: 00

00 :29 :08 00 :02 :14 00 :03 :33 00 :04 :20 00 :04 :28 00 :06 :24 اإلذاعة األمازيغية 09: 08: 00

00 :28 :46 00 :07 :13 00 :01 :55 00 :00 :40 00 :02 :17 00 :04 :34 إذاعة أصوات 07: 12: 00

00 :15 :51 00 :01 :37 00 :01 :26 00 :03 :40 00 :03 :57 00 :02 :07 اإلذاعة الوطنية 04: 03: 00

00 :15 :22 00 :00 :32 - 00 :00 :56 00 :03 :11 00 :05 :34 سايس. إم. إف. إذاعة إم 09: 05: 00

00 :15 :08 - - - - 00 :08 :21 .إم. إذاعة شذى إف 47: 06: 00

00 :12 :30 00 :00 :19 00 :00 :49 00 :01 :22 00 :04 :13 00 :03 :50  القناة الثانية  57: 01: 00

00 :11 :48 00 :01 :20 - - 00 :02 :29 00 :02 :41 .إم. إف. إذاعة كازا 18: 05: 00

00 :10 :37 00 :00 :58 00 :01 :34 00 :02 :27 00 :01 :40 00 :02 :33 قناة العيون 25: 01: 00

00 :10 :25 - - 00 :00 :31 00 :05 :06 00 :01 :48 إذاعة الرباط الدولية 00: 03: 00

00 :09 :57 00 :00 :32 - - 00 :02 :29 00 :02 :13 سوس. إم. إف. إذاعة إم 43: 04: 00

00 :07 :28 00 :01 :15 - 00 :02 :16 00 :01 :51   إذاعة راديو بلوس أكادير 06: 02: 00 -

00 :05 :15 - - - 00 :01 :10   إذاعة راديو بلوس مراكش 05: 04: 00 -

00 :03 :06 - - - - 00 :03 :06 سات 1 قناة ميدي -

05 :37 :55 00 :30 :07 00 :30 :51 00 :38 :39 01 :05 :45 01 :14 :01 المجموع 32: 38: 01

  
  .اإلتحاد المغربي للشغل1
  . للشغلةالكنفدرالية الديمقراطي2

.الفدرالية الديمقراطية للشغل3  
  .اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب4
  .اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب5
.لالمنظمة الديمقراطية للشغ6   



 

ائج الحصص األربع في النشرات مقارنة نت:ملحق  
السمعي البصري ذات التغطية الوطنية تصالاإل وسائل -01  

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
لنسبا الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني    النسب الحجم الزمني 

  2008الفصل األول -إذاعة الرباط الدولية 83,47% 03:01:17 08,69% 00:18:52 92,16% 03:20:09 07,05% 00:15:19 00,79% 00:01:43

  2008ني الفصل الثا-إذاعة الرباط الدولية 86,07% 03:17:34 11,83% 00:27:10 97,90% 03:44:44 01,74% 00:04:00 00,36% 00:00:49

  2008الفصل الثالث -إذاعة الرباط الدولية 88,22% 06:07:42 06,14% 00:50:12 94,36% 06:57:54 05,64% 00:37:58 - -

  2008الفصل الرابع -إذاعة الرباط الدولية 69,61% 01:54:37 17,22% 00:28:21 86,82% 02:22:58 13,18% 00:21:42 - -

 2009الفصل األول -إذاعة الرباط الدولية 77,40% 02:37:34 14,70% 00:29:56 92,10% 03:07:30 07,77% 00:15:49 00,13% 00:00:16
 2009الفصل الثاني -إذاعة الرباط الدولية 85,05% 02:40:46 07,47% 00:14:07 92,52% 02:54:53 07,48% 00:14:08 - -
           

  2008الفصل األول -ذاعة الوطنيةاإل 77,88% 06:15:13 13,03% 01:07:22 90,91% 07:22:35 09,04% 00:46:04 00,05% 00:00:38

  2008الفصل الثاني - الوطنيةذاعةاإل 85,81% 10:06:39 10,48% 01:14:04 96,29% 11:20:43 03,54% 00:25:01 00,17% 00:01:12

  2008الفصل الثالث -ذاعة الوطنيةاإل 84,82% 05:43:10 09,16% 00:37:04 93,98% 06:20:14 05,65% 00:22:52 00,37% 00:01:30

  2008الفصل الرابع -ذاعة الوطنيةاإل 66,83% 04:33:12 21,34% 01:27:14 88,17% 06:00:26 11,28% 00:46:06 00,56% 00:02:17

 2009 األول الفصل-ذاعة الوطنيةاإل 76,40% 05:51:17 13,62% 01:02:49 89,82% 06:54:06 09,43% 00:43:29 00,75% 00:03:28
 2009. الفصل الثاني-ذاعة الوطنيةاإل 79,98% 05:31:56 08,71% 00:36:08 88,69% 06:08:04 09,68% 00:40:10 01,63% 00:06:46

           
  2008الفصل األول -القناة األولى 76,44% 07:32:56 12,75% 01:16:21 89,19% 17;08:49 10,32% 01:00:36 00,48% 00:02:52

  2008الفصل الثاني -القناة األولى 78,89% 08:33:09 14,18% 01:32:16 93,07% 10:05:25 06,57% 00:42:46 00,36% 00:02:19

  2008الفصل الثالث -القناة األولى 80,44% 02:47:49 10,98% 00:46:20 91,42% 03:34:09 08,31% 00:46:55 00,27% 00:04:07

  2008الفصل الرابع -القناة األولى 58,84% 09:30:20 24,31% 03:55:35 83,15% 13:25:55 16,03% 02:35:23 00,82% 00:07:56

 2009الفصل األول -القناة األولى 70,86% 12:38:34 15,97% 02:50:59 86,84% 15:29:33 12,24% 02:11:01 00,92% 00:09:53
 2009. الفصل الثاني-القناة األولى 67,19% 08:17:53 15,76% 01:56:48 82,95% 10:14:41 14,28% 01:45:47 02,78% 00:20:34

           



 

األحزاب غير 

 الممثلة

  في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
+ الحكومة 

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

األصناف

 الخدمة

األحزاب غير 

 الممثلة

  في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
+ الحكومة 

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

  2008الفصل األول -القناة الثانية 62,01% 02:53:18 19,55% 00:54:39 81,56% 03:47:57 17,69% 00:49:26 00,75% 00:02:06

  2008الفصل الثاني -القناة الثانية 67,79% 03:45:16 19,96% 01:06:19 87,74% 04:51:35 11,11% 00:36:56 01,14% 00:03:48

  2008الفصل الثالث -القناة الثانية 63,28% 02:59:56 17,47% 00:12:31 80,76% 03:12:27 17,69% 00:11:30 01,55% 00:04:07

  2008الفصل الرابع -القناة الثانية 61,58% 02:39:29 23,43% 01:00:40 85,01% 03:40:09 13,63% 00:35:18 01,36% 00:03:31

 2009الفصل األول -القناة الثانية 61,69% 02:50:21 22,72% 01:02:44 84,40% 03:53:05 14,84% 00:40:59 00,75% 00:02:05
 2009الفصل الثاني -القناة الثانية 59,49% 02:51:32 17,50% 00:50:28 77,00% 03:42:00 20,15% 00:58:05 02,86% 00:08:14

           
  2008الفصل األول -األمازيغيةاإلذاعة  27,46% 00:39:12 42,46% 01:00:37 69,92% 01:39:49 30,08% 00:42:57 - -

  2008الفصل الثاني -اإلذاعة األمازيغية 11,91% 00:14:55 55,60% 01:09:37 67,51% 01:42:32 31,89% 00:39:56 00,60% 00:00:45

  2008لث الفصل الثا-اإلذاعة األمازيغية 16,56% 00:14:37 46,63% 00:41:10 63,19% 00:55:47 34,98% 00:30:53 01,83% 00:01:37

  2008الفصل الرابع -اإلذاعة األمازيغية 04,87% 00:09:17 57,36% 01:49:22 62,22% 01:58:39 36,61% 01:09:49 01,16% 00:02:13

 2009الفصل األول -اإلذاعة األمازيغية 15,04% 00:27:10 58,70% 01:46:00 73,74% 02:13:10 26,26% 00:47:25 - -
 2009الفصل الثاني -اإلذاعة األمازيغية 20,52% 00:20:56 32,02% 00:32:40 52,54% 00:53:36 40,79% 00:41:37 06,67% 00:06:48

           
  2009الفصل األول -سات1قناة ميدي 64,69% 00:39:44 23,88% 00:14:40 88,58% 00:54:24 11,42% 00:07:01 - -

  2009الفصل الثاني -سات1قناة ميدي 89,45% 01:34:17 05,69% 00:06:00 95,15% 01:40:17 04,85% 00:05:07 - -

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  السمعي البصري ذات التغطية متعددة الجهات تصالاإلوسائل  -  2
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة
لنسبا الحجم الزمني النسب الحجم الزمني    النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني 

 2008 األول الفصل-إذاعة أطالنتيك 64,37% 01:48:52 18,13% 00:30:40 82,51% 02:19:32 17,49% 00:29:35 - -
 2008ثاني  الالفصل-إذاعة أطالنتيك 73,30% 03:46:05 13,53% 00:41:43 86,83% 04:27:48 13,17% 00:40:37 - -
 2008 الثالث الفصل-إذاعة أطالنتيك 56,18% 03:56:02 27,69% 01:56:21 83,87% 05:52:23 16,13% 01:07:45 - -
 2008 الرابع الفصل-إذاعة أطالنتيك 62,20% 03:08:24 21,22% 01:04:16 83,42% 04:12:40 16,58% 00:50:14 - -
 2009الفصل األول -إذاعة أطالنتيك 69,13% 03:49:18 18,23% 01:00:28 87,36% 04:49:46 12,64% 00:41:56 - -

 2009 الثاني الفصل-إذاعة أطالنتيك 73,22% 04:13:25 12,00% 00:40:10 84,82% 04:53:35 14,11% 00:48:51 01,06% 00:03:41
           

  2008 األول الفصل-اعة أصواتإذ 70,20% 00:53:38 09,34% 00:07:08 79,54% 01:00:46 20,46% 00:15:38 - -

  2008 الثاني الفصل-إذاعة أصوات 70,54% 00:52:23 12,06% 00:08:59 82,60% 01:01:32 17,40% 00:12:58 - -

  2008 الثالث الفصل-إذاعة أصوات 48,32% 00:41:54 40,44% 00:35:04 88,76% 01:16:58 10,01% 00:08:41 01,23% 00:01:04

  2008 الرابع الفصل-إذاعة أصوات 65,28% 01:03:42 16,12% 00:15:44 81,40% 01:19:26 18,60% 00:18:09 - -

  2009الفصل األول -إذاعة أصوات 75,22% 01:40:27 15,65% 00:23:34 92,86% 02:04:01 07,14% 00:09:32 - -

  2009 الثاني الفصل-إذاعة أصوات 64,77% 01:46:57 08,64% 00:14:16 73,41% 02:01:13 18,03% 00:29:46 08,57% 00:14:09
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 السمعي البصري ذات التغطية الجهوية االتصالوسائل  - 3 
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

 األصناف
 الخدمة

م الزمنيالحج النسب الحجم الزمني النسب الحجم الزمني     النسب الحجم الزمني  النسب الحجم الزمني  النسب 

 2008 الفصل األول -.إم. إذاعة كازا إف 34,28% 00:19:33 38,19% 00:21:47 72,47% 00:41:20 27,53% 00:18:31 - -
 2008لثاني الفصل ا-. إم. إذاعة كازا إف 46,41% 00:34:03 41,12% 00:30:10 87,53% 01:04:13 12,47% 00:09:09 - -

 2008الفصل الثالث -. إم. إذاعة كازا إف 36,47% 00:40:00 34,74% 00:38:06 71,20% 01:18:06 27,84% 00:30:32 00,96% 00:01:03
 2008الفصل الرابع -.إم. إذاعة كازا إف 23,96% 00:25:17 56,64% 00:59:46 80,60% 01:25:03 18,91% 00:19:57 00,49% 00:00:31

 2009الفصل األول -.إم. إذاعة كازا إف 49,73% 01:12:42 28,72% 00:41:59 78,44% 01:54:41 21,56% 00:31:31 - -
 2009الفصل الثاني -.إم. إذاعة كازا إف 74,49% 01:24:23 16,43% 00:18:37 90,92% 01:43:00 09,08% 00:10:17 - -
           
 2008 الفصل األول - سوس. إم. إف. إم 40,79% 00:16:43 31,07% 00:12:44 71,86% 00:29:27 28,14% 00:11:32 - -
 2008الفصل الثاني - سوس. إم. إف. إم 42,07% 00:29:44 47,04% 00:33:15 89,11% 01:02:59 10,89% 00:07:42 - -

 2008الفصل الثالث - سوس. إم. إف. إم 36,13% 00:32:20 30,66% 00:27:26 66,79% 00:59:46 32,04% 00:28:40 01,17% 00:01:03
 2008الفصل الرابع - سوس. إم. إف. إم 24,46% 00:24:24 61,90% 01:01:45 86,37% 01:26:09 13,63% 00:13:36 - -
 2009الفصل األول - سوس. إم. إف. إم 47,86% 01:04:25 28,05% 00:37:45 75,91% 01:42:10 24,09% 00:32:25 - -
 2009الفصل الثاني - سوس. إم. إف. إم 71,22% 01:13:07 18,60% 00:19:06 89,82% 01:32:13 10,18% 00:10:27 - -

           
 2008 الفصل األول -سايس. إم. إف. إم 38,51% 00:17:42 35,39% 00:16:16 73,89% 00:33:58 26,11% 00:12:00 - -
 2008الفصل الثاني -سايس. إم. إف. إم 44,31% 00:29:45 46,87% 00:31:28 91,19% 01:01:13 08,81% 00:05:55 - -

 2008الفصل الثالث -سايس. إم. إف. إم 34,31% 00:32:20 32,24% 00:30:23 66,55% 01:02:43 32,33% 00:30:28 01,11% 00:01:03
 2008الفصل الرابع -سايس. إم. إف. إم 24,92% 00:23:51 60,56% 00:57:58 85,48% 01:21:49 14,52% 00:13:54 - -
 2009الفصل األول -سايس. إم. إف. إم 39,71% 01:06:18 31,87% 00:53:13 71,58% 01:59:31 28,42% 00:47:27 - -

 2009الفصل الثاني -سايس. إم. إف. إم 71,72% 01:22:23 18,06% 00:20:45 89,79% 01:43:08 08,95% 00:10:17 01,26% 00:01:27
           

 2008 الفصل األول -أطلس. إم. إف. إم 28,10% 00:15:55 40,63% 00:23:01 68,73% 00:38:56 31,27% 00:17:43 - -
 2008الفصل الثاني -أطلس. إم. إف. إم 39,22% 00:31:18 39,62% 00:31:37 78,84% 01:02:55 21,16% 00:16:53 - -

 2008الفصل الثالث -أطلس. إم. إف. إم 27,81% 00:32:08 23,57% 00:27:14 51,38% 00:59:22 47,71% 00:55:07 00,91% 00:01:03
 2008الفصل الرابع -أطلس. إم. إف. إم 25,81% 00:24:25 65,90% 01:02:21 91,70% 01:26:46 08,30% 00:07:51 - -



 

األحزاب غير 

 الممثلة

  في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
+ الحكومة 

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف
 الخدمة

ألحزاب غير ا

 الممثلة

  في البرلمان

المعارضة 

 البرلمانية
+ الحكومة 

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 2009الفصل األول -أطلس. إم. إف. إم 47,22% 01:06:54 30,46% 00:43:09 77,68% 01:50:03 22,32% 00:31:37 - -
 2009الفصل الثاني -أطلس. إم. إف. إم 69,87% 01:23:10 17,35% 00:20:39 87,22% 01:43:49 12,78% 00:15:13 - -

           
  2008 الفصل األول -قناة العيون 37,50% 00:33:38 49,65% 00:45:00 87,14% 01:18:38 10,83% 00:09:52 02,03% 00:02:14

  2008فصل الثاني ال-قناة العيون 46,62% 01:10:21 41,48% 01:02:36 88,09% 02:12:57 11,05% 00:16:41 00,85% 00:01:17

  2008الفصل الثالث -قناة العيون 41,48% 00:18:10 41,02% 00:17:58 82,50% 00:36:08 14,54% 00:06:22 02,97% 00:01:18

  2008الفصل الرابع -قناة العيون 33,85% 00:32:31 42,52% 00:40:51 76,37% 01:13:22 22,15% 00:21:17 01,47% 00:01:25

 2009الفصل األول -قناة العيون 26,49% 00:24:21 58,79% 00:54:03 85,28% 01:18:24 13,02% 00:11:58 01,70% 00:01:34
 2009الفصل الثاني -قناة العيون 35,23% 00:24:33 42,98% 00:29:57 78,21% 00:54:30 17,70% 00:12:20 04,09% 00:02:51

           
  2008الفصل األول -.إف. إذاعة شذى إم 80,11% 00:33:50 04,70% 00:01:59 84,81% 00:35:49 15,19% 00:06:25 - -

  2008الفصل الثاني -.إف. إذاعة شذى إم 63,60% 00:21:40 29,06% 00:09:54 92,66% 00:31:34 07,34% 00:02:30 - -

  2008الفصل الثالث -.إف. ذى إمإذاعة ش 45,35% 00:19:34 20,66% 00:08:55 66,01% 00:28:29 19,24% 00:08:18 14,75% 00:06:22

  2008الفصل الرابع -.إف. إذاعة شذى إم 59,91% 00:11:32 32,73% 00:06:18 92,64% 00:17:50 07,36% 00:01:25 - -

  2009الفصل األول -.إف. إذاعة شذى إم 65,080% 00:27:07 25,76% 00:10:44 90,84% 00:37:51 09,16% 00:03:49 - -

  2009الفصل الثاني -.إف. إذاعة شذى إم 66,96% 00:40:52 08,79% 00:05:22 75,75% 00:46:14 24,25% 00:14:48 - -
           

 2008 الفصل األول -راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008الفصل الثاني -راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008صل الثالث الف-راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2008الفصل الرابع -راديو بليس أكادير 36,26% 00:01:06 63,74% 00:01:56 - 00:03:02 - - - -

 2009الفصل األول -راديو بليس أكادير 33,63% 00:03:43 42,38% 00:04:41 - 00:08:24 11,92% 00:01:19 12,07% 00:01:20
 2009الفصل الثاني -راديو بليس أكادير 17,79% 00:02:38 32,32% 00:04:47 - 00:07:25 49,89% 00:07:23 - -

           
 2008 الفصل األول -راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008الفصل الثاني -راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008الفصل الثالث -راديو بليس مراكش - - - - - - - - - -
 2008الفصل الرابع -راديو بليس مراكش 27,06% 00:03:30 - - 27,06% 00:03:30 72,94% 00:09:26 - -

 2009الفصل األول -راديو بليس مراكش 74,73% 00:23:22 04,16% 00:01:18 78,89% 00:24:40 21,11% 00:06:36 - -
 2009الفصل الثاني -راديو بليس مراكش 16,24% 00:02:19 33,53% 00:04:47 49,77% 00:07:06 31,31% 00:04:28 18,93% 00:02:42

           



 

 


