
                                                                                                                                                        

   
 

 

  
 
  
 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 

تقرير ترآيبي حول التعددية 

بيةاململكة املغر

    حول التعدديةملخص

  يف وسائل اإلتصال السمعي البصري

  )الربامج األخرى واالت اإلخبارية(
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) 2009 يونيو 30 – يناير 01 ( السنوينصفتقدم الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ملخص التقرير 

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

  .المجالت اإلخبارية والبرامج األخرى
 

   مالحظات عامة-1

  
ة السياسيـة، المتدخلون المعطيات اإلجمالية، التعدديـ: يمكن تقسيـم هذه المالحظات وفق خمسة مجاالت

  .النقابيـون والمهنيون، الفاعلون المؤسساتيون والمتدخلون غير المحددة إنتماءاتهم

 

  :التعددية السياسية 1-1

  

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

. 46-06لسادسة من القرار  عتبة اإلنصاف المقررة في المادة االمعارضةأحزاب  تدخالت تجاوزت 

فد تساوت مع تدخالت المعارضة الحكومة وأغلبيتها ويالحظ في نتائج اإلذاعة الوطنية أن تدخالت 

 .البرلمانية

تعد تدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان األضعف مقارنة مع باقي الحصص األربع في وسائل  

أما بالنسبة لوسائل . ت التغطية المتعددة الجهاتذا واإلتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية

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

 .46-06المقررة في المادة السابعة من القرار 

الذي يقدم تدخالت األحزاب في مختلف وسائل اإلتصال السمعي  و أعاله،3من الجدول رقم يتضح  

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

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

نية سبعة وأربعون ثا والحزب في القناة األولى بما مجموعة أربع ساعات وثالثة وخمسون دقيقة

)04:53:47.( 

 العمومية السمعي البصري اإلتصال وسائل بينالحجم الزمني لتدخالت الشخصيات السياسية يتوزع  

أي ) 151:49:18 (ثمانية عشر ثانيةون دقيقة وأربعون ساعة وتسعة وخمسبما مجموعه مائة وواحد و

ما ب الخاصةلبصري  السمعي ااإلتصالوسائل  و من مجموع الحجم الزمني اإلجمالي45,95%بمعدل 

أي ) 178:33:54 (ن ثانيةوخمسون دقيقة وأربعة ون ساعة وثالثة وثالثوسبعمائة وثمانية ومجموعه 

هكذا فقد تجاوز القطاع الخاص ألول مرة القطب  .من الحجم الزمني اإلجمالي 54,05%بمعدل 
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مدد الزمنية لكن دون احتساب ال (العمومي في المدد الزمنية المخصصة للتعددية السياسية

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

 ). 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 

  

 الحجم الزمني اإلجمالي  1-2

  

  2009النصف األول من سنة   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  المنظمات المهنية

 07:57:46  06:11:16  الغرف المهنية

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

 

  

  : التعددية النقابية والمهنية 1-3

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

المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب، واإلتحاد الوطني للشغل 

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

جود بعض البصري مع والسمعي  اإلتصالاستطاعت المركزيات النقابية الخمس الولوج إلى وسائل 

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

  .وتمثيليتها حسب انتخابات ممثلي المأجورين) المستشارين

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

 تفوق ثلثي الحجم الزمني  أعطت الكلمة لإلتحاد لمدةتجدر اإلشارة إلى أن إذاعة أصوات .(12:21:40)التتبع ب

، في حين حصل اإلتحاد في إذاعة أطالنتيك على ثالث ساعات واثنين وأربعين دقيقة )05:28:23(اإلجمالي 

لإلتحاد في هاتين اإلذاعتين ويشكل مجموع الحجم الزمني المخصص ). 03:42:55(وخمسة وخمسين ثانية 

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

  .بالتتبع
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    الحجم الزمني اإلجمالي-2
 

  إحصائيات حول البرامج المعنية بالتتبع 2-1

، في وسائل 2009 من سنة النصف األول التي تم تتبعها خالل 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 ) ة ثانيوتسعة عشر دقيقة
 

  إحصائيات حول الحجم الزمني اإلجمالي للتدخالت 2-2

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

 ن دقيقةيثالثة وعشر وعة سانيثثال وثالثمائة السمعي البصري المعنيـة بالتتبـع ما مجموعه 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 العمومية  السمعي البصرياإلتصالوسائل  بينلتدخالت الشخصيات السياسية الحجم الزمني يتوزع هذا  و

أي بمعدل ) 151:49:18 (ثمانية عشر ثانيةن دقيقة ويأربعن ساعة وتسعة ويخمسد ومجموعه مائة وواح

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

  .لحجم الزمني اإلجماليا

  

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 العمواإلتصالهمية التي أولتها مختلف وسائل رتفاع إلى األيعزى هذا اال و).71:21:32(

 .2009 يونيو 12النقاشات العمومية المرتبطة باالنتخابات الجماعية ل وتغطية المستجدات إلى والخاصة
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  2009 من سنة النصف 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  إذاعة الرباط الدولية

 00:43:56  سات1يقناة ميد

 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

   السمعي البصري ذات التغطية الجهويةاإلتصالوسائل 

 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 المجموع
 

 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

العيون قناة  وإذاعة الرباط الدولية بإستثناء 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. إم سوس، إذاعة كازا إف. إف. إذاعة إم(أخرى  سمعية خاصة تصال ا وسائلةغير أنه في ثالث

  . مجتمعتينأغلبيتها ولمعارضة حصة الحكومة حصة اتتجاوز) ليس أكاديرراديو ب
 

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

 األحزاب غير الممثلة

 في البرلمان
األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية  الحكومة األغلبية 

صناف      األ  

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%

 عة األمازيغيةاإلذا 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% -

 تإذاعة أصوا 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



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

*إذاعات أخرى المجموع .إم. عة شذى إفإذا 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

 حزب اإلستقالل 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

  **لة والمعاصرةحزب األصا 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

  اإلشتراكي الموحدبالحز 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

 الحزب العمالي 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

 الحزب المغربي الليبرالي  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

 اطية اإلجتماعيةالحركة الديمقر 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

  حزب النهضة والفضيلة 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

 ط اإلجتماعي الوسحزب 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

  . سات وإذاعة كاب راديو1، إذاعة راديو بليس مراكش، قناة ميدي ر، إذاعة راديو بليس أكاد ي.إم. يتعلق األمر بمجموع التدخالت المسجلة في كل من إذاعة شذى  إف*

 يونيو حيث بلغت مجموع تدخالت 30 مايو و30بين (مانية والفترة التي التحق فيها بالمعارضة البرل) 01:32:47 حيث بلغت مجموع تدخالت الحزب 2009 مايو 29من فاتح أبريل إلى (ييز في تدخالت حزب األصالة والمعاصرة خالل الفترة التي شملها هذا التقرير بين تدخالت الحزب خالل المدة التي كان فيها جزءا من األغلبية المساندة للحكومة يجب التم** 

  ). 01:07:25الحزب 

  .2009 يناير 12في برنامج الموعد السياسي التي أذاعته إذاعة راديو أصوات يوم ) بعد استقالته من حزب األصالة والمعاصرة وقبل إنشاء حزب العهد الديمقراطي(يتعلق األمر بتدخالت السيد نجيب الوزاني *** 
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  )تتمة (  السمعي البصري المعنية بالتتبعاإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في مختلف وسائل :  مكرر 3جدول 
  

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

 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

  حزب األصالة والمعاصرة 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 23أن أربعة أحزاب استفادت من أكثر من  ) مكرر3 و3( الجدولين أعاله بيني

 . السمعي البصرياإلتصالمختلف وسائل 

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

  :ما بالنسبة لألحزاب الثالثة الباقية فقد استفادت من الحصص التاليةأ ).27:09:53 ( ثانيةنيخمسو

  

  25:14:41  حزب اإلستقالل

  23:56:23  ات الشعبيةحزب اإلتحاد اإلشتراكي للقو

  23:31:55  المعاصرة وحزب األصالة

  

ن يالتي تجاوزت العشر و السمعي البصري العمومية أكبر األحجام الزمنيةاإلتصالحققت ثالثة من وسائل  

 الوطنية اإلذاعةو) 25:20:40(، القناة األولى )33:14:18(اإلذاعة الوطنية : 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 المخصص لألحزاب السياسية في يعزى 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
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   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 
  

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

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

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

  

 البرامج األخرى ولمجالت اإلخباريةنتائج تتبع تدخالت الحصص األربع في ا أسفله 4 يقدم الجدول رقم

كما يبين . 2009 من سنة النصف األولالتغطية الوطنية خالل السمعي البصري ذات  اإلتصاللوسائل 

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

  
  السمعي البصري اإلتصالنسبة الحصص األربع في وسائل : 4 جدول

  ) المئويةبالنسب( ذات التغطية الوطنية 
  

األحزاب غير 

لة في البرلمانالممث  

المعارضة 

 البرلمانية

+ الحكومة  

 األغلبية
 الحكومة األغلبية

 األصناف

الخدمة

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

القناة الثانية 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% -
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  السمعي البصري ذات التغطية الوطنية اإلتصال نسبة الحصص األربع في وسائل :مكرر 4جدول 

 ) الزمنيةبالمدد(

مثلة األحزاب غير الم

 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 وز حصة المعارضةجاتت  :أوال

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

  

 العمومية ذاتالسمعي البصري  اإلتصال في وسائل ألحزاب غير الممثلة في البرلمانا حصةتعتبر  :ثانيا

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

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

  

ذلك يرجع إلى الظرفية السياسية المرتبطة باالنتخابات  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 اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 5جدول 

 المجموع
 قناة 

سات1يميد  

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.  قشتراكياإلتحاد اإل 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
  لةحزب النهضة والفضي 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
  حزب األمل 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
 اإلنصافالتجديد وحزب  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  5قم ريقدم الجدول 

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

ثمانية ر ساعة وخرى ما مجموعه أربعة عشالبرامج األو تدخالته في المجالت اإلخبارية  ت، حيث بلغاألولى
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اإلذاعة الوطنية قد خصصت أكبر مدة أن هنا حظ  يال.)14:28:53 (ن ثانيةوخمسون دقيقة وثالثة ووعشر

 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 

غم أن ور. كاب راديوإذاعة  وحسب التقطيع اإلداري الجاري به العمل وهي إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات،

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

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

ذلك على أساس قاعدة  ولتغطية الوطنية،السمعي البصري ذات ا اإلتصالالطريقة المطبقة على وسائل 

  .الحصص األربع

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

 الحجم الزمني لتدخالت األحزاب في هذا الصنف من وسائل 7كما 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

 المعارضة

  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 والمجالت اإلخباريةنسبة الحصص األربع في :  مكرر6جدول 

  ) الزمنيةبالمدد(جهات  التغطية المتعددة ال 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

  .2008من نتائج النصف الثاني من سنة 

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 

ي من سنة النصف الثان  مقارنة مع،إذاعة كاب راديو وهذه النتائج بالنسبة إلذاعة أطالنتيكتحسنت : 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  في هذا الصنف من اإلذ تدخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمانتعتبر :ثالثا

تعرفه عادة تدخالت األحزاب السياسية من ما  و2009 يونيو 12نتخابات الجماعية ل نت مع االالفترة تزام

  .ارتفاع

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

 في 02:35:43جاوز في حين أن هذا الحجم الزمني لم يت) 14:22:50 ( ثانيةنوخمس 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
 الخدمة

األحزاب

 االستقاللحزب 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

التجمع الوطني لألحرار 00:11:04 00:22:03 - 00:33:07

 العهد الديمقراطيحزب 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 لاإلتصاه في إطار تدخالت األحزاب السياسية في وسائل يبين الجدول أعاله أن

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

 ).03:25:22 (ن ثانيةون وعشرياثنو

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

  محليةالالسمعي البصري ذات التغطية الجهوية أو  اإلتصالئل  الحصص األربع  في وسا3-1-2-3

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

 سايس. إم. إف. أطلس، إم. إم. إف. إم(الثالث . إم. 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 

ا يبين كم. أو المحلية السمعي البصري ذات التغطية الجهوية اإلتصال 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

ة  البرلماني  
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 اإلتصالالحصص األربع في وسائل نسبة :  مكرر 8جدول 

 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان 

 المعارضة

  البرلمانية 
األغلبية + الحكومة   الحكومة األغلبية  

        األصناف

الخدمة

  .إم. اعة كازا إفإذ 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

  أكاديرو بليسرادي 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 

 مرة تدخالت أحزاب ة عشريتاثنفي قناة العيون الجهوية بلغت مجموع تدخالت الحكومة واألغلبية : أوال

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

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

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

  . مختلف األحزاب السياسيةل لكلمةإعطاء اإلى تحقيق التوازن في 

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

  ). إذاعة راديو بليس أكادير 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 االزمها من ضرورة إعطاء الكلمة لمختلف األحزاب السياسية ما 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 اإلتصالالحجم الزمني لتدخالت األحزاب في وسائل  : 9جدول 

 المجموع
ناة ق

 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 االشتراكيالطليعةحزب  - 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
  

  

 اإلتصالتائج وسائل التنمية حصل على أكبر حجم زمني ضمن ن و أعاله أن حزب العدالة9يبين الجدول رقم 

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

  ).11:11:55 (ن ثانيةيخمسو

قد خصصت أكبر مدة زمنية لفائدة األحزاب السياسية خالل النصف . 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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الحجم الزمني المخصص لإلتحاد العام لمقاوالت المغرب : 10جدول   

السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصال في مجموع وسائل   

 الخدمة الحجم الزمني

 إذاعة أصوات 05:28:23

 تيكإذاعة أطالن 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 كزيات النقابيةالمرفي ما يخص ولوج 

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

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

  :التالية

السمعية البصرية المعنية بالتتبع  اإلتصالضمنت 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  حجم إجمالي لتدخالت المركزيات النقابية 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 زية النقابيةالمرك الين بالمغرب للشغالعاماإلتحاد عد ي 

 .06:42:49ه مجموع تدخالت
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  السمعي البصري المعنية بالتتبع اإلتصالترتيب مدد تدخالت المركزيات النقابية في وسائل  : 11جدول 

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

 إلذاعة الوطنيةا 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. إذاعة إم 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 بالمغرب1

  . للشغلةالكنفدرالية الديمقراطي2

  اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب 3

  .اإلتحاد المغربي للشغل4

  .الفدرالية الديمقراطية للشغل5
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  مقارنة نتائج الحصص األربع في النشرات1ملحق رقم 
 الوطمية السمعي البصري ذات التغطية اإلتصالوسائل  -  01

 األحزاب غير الممثلة

  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  

ةمني الز  

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-إذاعة الرباط الدولية 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 -ألولىالقناة ا 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 - -
 0920النصف األول -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 اإلتصالوسائل  -02
 األحزاب غير الممثلة

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

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

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

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

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

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

  في البرلمان
 الحكومة األغلبية األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

األصناف

 الخدمة

 المدة

  الزمنية

 النسبة 

 المئوية

 المدة

  الزمنية

 النسبة

  المئوية

 المدة

  الزمنية

 النسبة 

 المئوية

 المدة

  الزمنية

 النسبة 

 المئوية

 المدة

  الزمنية

 النسبة

  المئوية
  

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

 2009النصف األول -.إم. إذاعة كازا إف 01,57% 47: 17: 00 51,44% 55: 40: 09 53,01% 42: 58: 09 40,21% 06: 34: 07 06,78% 33: 16: 01
           
 0820النصف األول -سوس. إم. إف. إم 31,00% 22: 11: 08 48,34% 22: 46: 12 79,34% 44: 57: 20 20,66% 34: 27: 05 - -

 2008النصف الثاني -سوس. إم. إف. إم 10,29% 16: 43: 00 45,89% 53: 12: 03 56,18% 09: 56: 03 43,82% 10: 04: 03 - -
 2009النصف األول -سوس. إم. إف. إم 01,43% 45: 11: 00 42,37% 16: 48: 05 43,80% 01: 00: 06 45,72% 48: 15: 06 10,48% 07: 26: 01

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

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

 0820النصف األول -أطلس. إم. إف. إم 24,98% 55: 23: 07 37,77% 05: 11: 11 62,75% 00: 35: 18 35,63% 09: 33: 10 01,61% 38: 28: 00

 2008النصف الثاني -أطلس. إم. فإ. إم 07,50% 16: 43: 00 43,62% 44: 11: 04 51,12% 00: 55: 04 48,88% 03: 42: 04 - -
 2009النصف األول -أطلس. إم. إف. إم 02,17% 12: 16: 00 41,25% 35: 08: 05 43,42% 47: 24: 05 40,11% 05: 00: 05 16,47% 13: 03: 02

           
  0820النصف األول -قناة العيون 12,95% 12: 10: 00 67,03% 48: 52: 00 79,98% 00: 03: 01 20,02% 46: 15: 00 - -

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

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

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

 2008النصف الثاني -راديو بليس أكادير - - - - - - - - - -
 2009النصف األول -راديو بليس أكادير 02,05% 15: 10: 00 51,72% 39: 18: 04 53,77% 54: 28: 04 33,41% 06: 47: 02 12,82% 08: 04: 01

           
 0820النصف األول -يو بليس مراكشراد - - - - - - - - - -
 2008النصف الثاني -راديو بليس مراكش - - 54,33% 56: 42: 01 54,33% 56: 42: 01 45,67% 32: 26: 01 - -

 2009النصف األول -راديو بليس مراكش 05,55% 50: 47: 00 25,47% 27: 39: 03 31,03% 17: 27: 04 49,59% 14: 07: 07 19,38% 57: 46: 02
           



  

التوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل اإلتصال السمعي البصري  –2ملحق   

  التوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل االتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية –01

 الحجم الزمني للحصص األربع
األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
ة البرلمانيةالمعارض األغلبية+ الحكومة 

 الحصص األربع

المجلة
 الخدمة

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

ةالقناة الثاني  

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

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

 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

 
 
 
 



  

 
 
 
 

   السمعي البصري ذات التغطية المتعددة الجهاتاإلتصالالتوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل  -02 

األربعالحجم الزمني للحصص   

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 

      
08:24:23  - 07,64% 92,36% ( اسيالموعد السي )
يوميات أوالد البالد 67,59% 32,41% - 02:39:43
03:38:26 - 58,84% 41,16% ( )2009خاص 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

      
 
 
 
 
 



  

  السمعي البصري ذات التغطية الجهوية أو المحليةاإلتصاللتوازنات السياسية في أهم المجالت اإلخبارية بوسائل ا-03 

 الحجم الزمني للحصص األربع
 األحزاب غير الممثلة

  في البرلمان
 األغلبية+ الحكومة  المعارضة البرلمانية

 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  انتخابيةانتظارات 24,06% 46,90% 29,04%  07:04:20

أطلس. إم. إف. إذاعة إم  

      

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

      

 سوسمع الحدث 100,00% - -  02:31:02
09 سوس بيةانتظارات انتخا 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

 


