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كـلــمة شــكـر

كـلــمة شــكـر
ــن  ــا املراقب ــا وخصوص ــة أعوانه ــة وكافّ ــس الهيئ ــاء مجل ــكر أعض ــة أوّد أن أش يف البداي

ــن 14  ــة االنتخابية)م ــداد الحمل ــى امت ــوه ع ــذي بذل ــد ال ــى الجه ــد ع ــدة الرّص بوح

أفريــل إىل 06 مــاي 2018(، لضــان تغطيــة إعالميــة منصفــة ومتوازنــة. كــا أشــكر كّل 

أعضــاء فريــق »دعــم املســار االنتخــايب بتونــس« التابــع لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 

ــا دون انقطــاع منــذ انتخابــات 2014. لدعمهــم املــايل ومرافقتهــم لن

ــا( الذيــن أّمنــوا ملراقبــي  كــا أشــكر أيضــا خــرباء »األوبســوروفتوريو دي بافيا«)إيطالي

ــمعية  ــالم الس ــائل اإلع ــية يف وس ــة السياس ــد التعددي ــة يف رص ــة دورات تكوينّي الهيئ

ــة. ــة االنتخابي ــرة الحمل ــة املرصــد طــوال ف ــم عــى ذم ــوا خرباته ــة، ووضع والبرصي

كــا أتوّجــه بالشــكر  لفريــق التعــاون الســويرسي الــذي قــّدم الدعــم للهيئــة بهــدف 

ــز مركــز الدراســات و البحــوث، والعمــل عــى املــروع األول يف إطــاره واملّتصــل  تركي

ــي  ــل االجتاع ــبكات التواص ــا يف ش ــّم تداوله ــي ت ــات الت ــل املعطي ــتخراج وتحلي باس

التابعــة لوســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة خــالل حملــة االنتخابــات البلديــة مــن 14 

ــر.                       ــّم نرهــا ألّول مــرّة يف هــذا التقري ــل اىل 6 مــاي 2018، والتــي يت أفري

النوري اللجمي         

رئيس الهيئة العليا املستقلة        

        لالتصال السمعي والبرصي
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متهيد

ــة التــي اُجريــت يف 06 مــاي 2018 متهيد ــات البلدي تعــّد  االنتخاب

ــيّل يف  ــى املســتوى املح ــم ع ــة تنظّ ــات دميقراطي أول انتخاب

تاريــخ تونــس.

وهــي تعــرّب يف الواقــع عــن الرغبــة يف تجذيــر أســس دميقراطيــة محليــة حقيقيــة 

مــن خــالل املجالــس البلديــة يف كل جهــات البــالد تفعيــال للباب الســابع للدســتور.

ــة انتقــال دميقراطــي يتطلــب  ــد ميــّر مبرحل إن انجــاح املحطــات االنتخابيــة يف بل

ــع  ــة بجمي ــات يف عالق ــل الصعوب ــم وتذلي ــاخ املالئ ــري املن ــد لتوف ــتعداد الجيّ االس

ــة. األطــراف املعني

ــني أو بالنســبة  ــاّم ســواء بالنســبة للمواطن ــات مه لقــد كان رهــان هــذه االنتخاب

ــات املســتقلة. لألحــزاب السياســية والقامئ

فعــرب آليــات الدميقراطيــة التشــاركية، يســتطيع املواطــن مامرســة حّقــه املــدين يف 

ــة وبذلــك يتمكــن مــن املشــاركة يف مســار  اختيــار مــن ميثلــه يف املجالــس البلديّ

ــة الــذي يرجــوه. التنميــة املحليّ

ــات  ــرى أن هــذه االنتخاب أمــا األحــزاب السياســية الحاكمــة أو املعارضــة فهــي ت

مناســبة لتقييــم وزنهــا وقيــاس شــعبيتها يف مختلــف جهــات البــالد ملــا تكتســيه 

ــتوى  ــى املس ــوي ع ــور ق ــعيها لحض ــة يف س ــة خاص ــن أهمي ــؤرشات م ــذه امل ه

املحــيل اســتعدادا لالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية املزمــع تنظيمهــا ســنة 2019.

ووعيــا منهــا بالــدور املهــم لوســائل االعــالم ســواء العموميــة أو الخاصــة باعتبارهــا 

فاعــال رئيســيا يف املســار الدميقراطــي وخصوصــا خــالل الحملــة االنتخابيــة، عملــت 

الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي عــى ضــامن تغطيــة منصفــة 

ومتوازنة لــكل األطــراف املتنافســة.

ووفــاءا لهــذا االلتــزام، حرصــت الهيئــة عــى ايجــاد حــوار دميقراطــي حقيقــي مبــا 
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ميكــن املواطــن مــن النفــاذ إىل املعلومــات الالزمــة التــي تيــر لــه االختيــار يــوم 

االقــرتاع.

وللقيــام بهــذه املهّمــة، عّولــت الهيئــة مــن جانبهــا عــى مهنيّــة والتــزام مراقبــي 

ــم  ــّم تنظي ــدث، فت ــذا الح ــدا له ــتعدادا جيّ ــتعّدوا اس ــن اس ــد الّذي ــدة الرّص وح

ــالءم  ــة تت ــرتاتيجية ومنهجيّ ــع اس ــمح بوض ــاّم س ــم م ــة لفائدته دورات تكوينيّ

مــع خصوصيــة هــذه االنتخابــات البلديــة التــي غالبــا مــا تكــون معّقــدة لكــرة 

ــة. ــر االنتخابي ــدد الدوائ ــاع ع ــحني وارتف املرتّش

ــة  ــة االعالمي ــد التغطي ــن رص ــتخلصة  م ــج املس ــر النتائ ــذا التقري ــتعرض ه يس

للحملــة االنتخابيــة كــام يقــّدم نتائــج التحليــل الكّمــي والتحليــل الكيفــّي .كــام 

يقــّدم وألول مــرّة نتائــج تحليــل  ملعطيــات تــّم تداولهــا عــى صفحــات مواقــع 

ــوال  ــرصي ط ــمعي والب ــال الس ــات االتص ــة ملؤسس ــي التابع ــل االجتامع التواص

ــة. الحمل

ــات  ــف الّصعوب ــل مبختل ــات تتّص ــر معطي ــذا التقري ــارئ يف ه ــيجد الق ــذا فس ل

التــي أثارتهــا هــذه التغطيــة االعالميــة للحملــة والتــي مــن املؤكّــد أنهــا ســتري 

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــتنتاجات الت ــض االس ــى بع ــوف ع ــن الوق ــن م ــري ومتّك التفك

ــا. ــل وتطويره ــاليب العم ــاهم يف أس تس

إن الهيئــة نفســها ســتواصل العمــل باالشــرتاك مــع كل وســائل االعــالم وكل 

األطــراف املتداخلــة يف القطــاع عــى تحســني االطــار التنظيمــي واملهنــي املتعلــق 

ــار  ــّزز املس ــا يع ــذايت مب ــل ال ــل والتعدي ــم دور التعدي ــدف دع ــات به باالنتخاب

ــي. الدميقراط
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مقدمة
1. أهمية رصد وسائل اإلعالم خالل الفرتات االنتخابية

ــالم  ــائل اإلع ــة دور وس ــى أهمي ــال، ع ــون يف املج ــرباء الدولي ــيام الخ ــات، ال س ــرباء االنتخاب ــع خ يجم

كفاعــل أســايس يف تثبيــت أي عمليــة دميقراطيــة. فــكل وســائل االعــالم الســمعية والبرصيــة ســواء كانــت 

عموميــة أو خاصــة أو جمعياتيــة تســاهم مبختلــف الطــرق يف بنــاء الدميقراطيــة وتوطيدهــا، طاملــا هــي 

تــزّود املواطنــني باملعلومــات الكاملــة، الشــفافة والنزيهــة، و تشــارك يف نــر ثقافــة التعدديــة وتعزيــز 

ــداول يف  ــة املواطنــني وتركهــم يف الت ــات املجتمــع.  كــام تســاهم يف توعي الحــوار بــني مختلــف مكون

قضايــا الشــأن العــام ، و ذلــك مــن خــالل خلــق مســاحات للتبــادل والنقاشــات ذات الطابــع التعــددي.

وحتــى تتمكــن وســائل اإلعــالم فعــال مــن تقديــم مســاهمة إيجابيــة يف هــذا االتجــاه، يتوّجــب اســتيفاء 

رشوط معينــة:

ــود، أن تكــون حقوقهــا محرتمــة  ــري وان تقــوم بعملهــا دون قي ــة التعب ــع وســائل اإلعــالم بحري أن تتمت

ونفاذهــا الحــر إىل املعلومــة َمْكُفــول، أن تتّســم بالتعّدديــة والتنــوع، أن تعمــل مبهنيــة وتلتــزم بأخالقيات 

املهنــة، وأن تتحمــل مســؤوليتها االجتامعيــة بشــكل كامــل.

إن لــدور وســائل اإلعــالم أهميــة كــربى، ال ســيام خــالل فــرتة االنتخابــات، فهــي مطالبــة بضــامن تغطيــة 

عادلــة لجميــع القــوى املتنافســة، وإعطــاء الناخبــني جميــع املعلومــات التــي يحتاجونهــا ملعرفــة مختلف 

الربامــج املطروحــة، يك يكــون اختيارهــم مســتنريا يــوم االقــرتاع.

فوســائل اإلعــالم تســاهم يف صناعــة الــرأي العــام و بلــورة اآلراء واألفــكار املحيطــة بالعمليــة االنتخابية: فإما 

أن تســاهم يف توفــري منــاخ ســلمي مالئــم إلجــراء عمليــة االقــرتاع يف كنف الشــفافية واالحــرتام  املتبــادل، أو 

أن تصبــح صــًدى للتجاذبــات واالنشــقاقات القامئــة وأحيانــا طرفــا فيها، مــام يســاهم يف تأجيجها.

مــن بــني املعايــري الدوليــة املعتمــدة يف تقييــم مــدى نزاهــة وشــفافية االنتخابــات هــو النفــاذ العــادل 

لألحــزاب واملرشــحني إىل وســائل اإلعــالم والتــزام هــذه األخــرية بتأمــني تغطيــة محايــدة ونزيهــة للعمليــة 

االنتخابيــة.
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مقدمة

ويعتــرب مجلــس أوروبــا »وصــول جميــع القــوى السياســية املتنافســة إىل وســائل اإلعــالم بصفــة عادلــة 

ــر  ــه الح ــرتاع طابع ــى االق ــي ع ــي تضف ــة، والت ــة االنتخابي ــة للعملي ــة املتوازن ــيا للتغطي ــا أساس رشط

ــادل«.)1( والع

أصبــح رصــد وســائل اإلعــالم أداة أساســية لتقييــم نجــاح  أيـّـة انتخابات دميقراطيــة.)2( ومتّكــن  مخرجات 

الرًصــد مــن الحصــول عــى بيانــات ومعلومــات مهّمــة لتقييــم الطريقــة التــي تعتمدهــا وســائل اإلعــالم 

عنــد تغطيتهــا لالنتخابــات وخاصــة عنــد قيامهــا مبهامهــا يف إعــالم الناخبــني بشــكل كامــل وموضوعــي 

ومــدى إســهامها يف جعــل االقــرتاع تتويجــا لعمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة.

ويف تونــس، بــادرت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات، ســنة 2011 ،  بالرصــد املنهجــي لوســائل اإلعــالم 

ــه قبــل هــذا التاريــخ وجــدت بعــض  خــالل  انتخابــات أعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس. علــام بأنّ

التجــارب أقــل تنظيــام صلــب  املجتمــع املــدين .

ثــم جــاء املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــرب 2011 ليدمــج هــذا التخّصــص  ضمــن 

األنشــطة األساســية واملؤسســية للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي.

2. رصد الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعي البرصي

متّكنــت وحــدة الرصــد التــي بعثــت صلــب الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعي والبــرصي أواخــر 

عــام 2013 وأوائــل 2014 مــن إخضــاع وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة التونســية الرئيســية لتحليــل 

منهجــي خــالل االنتخابــات التريعيــة والرئاســية لســنة 2014.

وقــد مثّــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة و مجلــس نــّواب الشــعب الجديديــن منعطفــا هامــا يف تاريــخ 

ــز باالنقســامات الحــاّدة  البلــد، خاصــة وأّن تنظيــم هــذه االنتخابــات جــاء يف ســياق ســيايس معّقــد متيّ

عــى الســاحة السياســية والعــدد الكبــري لألحــزاب.

1. النظــم االنتخابيــة: تعزيــز الدميقراطيــة يف القــرن الحــادي والعريــن ، منتــدى مســتقبل الدميقراطيــة ، اإلدارة العامــة للدميقراطيــة والشــؤون السياســية ، مجلــس 
أوروبــا للنــر، 21/23  أكتوبــر 2009، كييــف )أوكرانيــا(

ــا  2. ألكــر مــن 20 ســنة، تــم دمــج مراقبــة وســائل اإلعــالم كجــزء أســايس مــن مهــام املراقبــة الدوليــة لالنتخابــات، بــدءاً مبهــام منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

ــم املتحــدة. واالتحــاد األورويب واألم
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وقــد مّكنــت عمليــة الرصــد التــي أجرتهــا الهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الّســمعي والبــرصي، إضافــة 

إىل عــدة اجتامعــات رســمية وغــري رســمية مــع وســائل اإلعــالم، و العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي 

خّصــت الصحفيــني املســؤولني عــن تغطيــة الحملــة، مــن تقييــم الجهــود التــي تبذلهــا وســائل اإلعــالم يف 

بلــورة التعدديــة السياســية و التــي تعــّد عنــرصا متأّصــال يف أي مســعى دميقراطــي. 

ــة وبعدهــا  ــة االنتخابي ــة خــالل الحمل ــا  الهيئ ــي نرته ــج الرصــد الت ــري نتائ كــام ســاهمت اىل حــد كب

ضمــن عــدد مــن التقاريــر يف تحســيس وســائل اإلعــالم، شــيئًا فشــيئًا، بأهميــة الرّصــد وقواعــده املعيارية 

وتشــجيعها عــى اعتــامد هــذا املنطــق يف آليــات التنظيــم الــّذايت الخاصــة بهــا.

وقــد طــّورت الهيئــة كثــريا مــن عمــل وحــدة الرّصــد التابعــة لهــا يف الســنوات األخــرية وذلــك بآنتــداب 

مراقبــني جــدد، وتكثيــف الــدورات التدريبيــة وعمليــات  للرصــد التــي  مورســت بانتظــام قصــد تأهيــل 

املراقبــني ومترّّســهم. واكتســبت وحــدة الرّصــد الخــربة الكافيــة التــي جعلتهــا تســتعّد كــام يجــب  ملراقبــة 

اإلانتخابــات البلديــة لعــام 2018 بــكل مهنيــة ، خاصــة وأنّهــا تعــّد اختبــارا جديــدا للعمليــة الدميقراطيــة 

الجاريــة يف تونــس.

3. خصوصية االنتخابات البلدية

ــا يف  ــرا ألهّميته ــاركة فيها،نظ ــة واملش ــات الفاعل ــع الجه ــريا لجمي ــا كب ــات تحّدي ــذه االنتخاب ــت ه مثّل

ترســيخ العمليّــة الدميقراطيــة عــى املســتوى املحــيّل. وتحتــّل وســائل اإلعــالم الســمعي والبــرصي  مكانــة 

هاّمــة ضمــن تلــك الجهــات الفاعلــة .وقــد أجريــت هــذه االنتخابــات مــن 14 أفريــل إىل 06 مــاي 2018 

ــة، وحــوايل 7500 مرشــح ضمــن  ــراب الجمهوري ــة تغطــي كامــل ت ــوم االقــرتاع(. وخّصــت 350 بلدي )ي

قوائــم متنافســة مختلفــة )2074 قامئــة(.

لذلــك ركــزت عمليــة رصــد التغطيــة االعالميــة عــى التحقــق مــن مــدى قــدرة وســائل اإلعــالم الســمعية 

ــة  ــوع الســاحة السياســية واالنتخابي ــة عــن تن ــة الرئيســية يف تونــس عــى إعطــاء صــورة كامل والبرصي

ــة  ــة بطريقــة متوازن ، ومــدى نجاحهــا يف إطــالع الجمهــور عــى مختلــف املرشــحني والربامــج االنتخابي

ومنصفــة تلتــزم باإلطــار القانــوين والرّتتيبــي املتعلــق بأبجديــات وأخالقيــات املهنــة يف ســبيل تكريــس 

دورهــا يف مســار الحملــة االنتخابيــة  وضــامن انتخابــات دميقراطيــة.

وترد يف الصفحات املوالية نتائج هذا الرصد املتعلّق بالتغطية اإلعالمية طوال الحملة االنتخابية.
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يف إطــار االلتــزام مبقتضيــات املرســوم 116 املــؤرخ يف 2 نوفمــر 2011 والقانــون االنتخــايب عدد...تــّم 

ضبــط قواعــد وإجــراءات الحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات البلديــة بوســائل االتصــال الســمعي والبــرصي 

يف جملــة مــن الضوابــط نــّص عليهــا القــرار املشــرتك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات و الهيئــة 

العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي الصــادر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية بتاريــخ 

.14/02/2018

تحظــى عمليّــة الرصــد بأهميّــة خاّصــة يف جمــع املعطيــات ذات الّصلــة بهــدف مالحظــة مــدى تناســب 

الحيــز الزمنــي املســند للفاعلــني السياســيني عــى مســتوى زمــن البــّث وزمــن أخــذ الكلمــة باالســتناد 

عــى مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط مــن ناحيــة الكــّم والكيــف لضــامن مبــدأ اإلنصــاف والتناســب.

يقــّدم هــذا التقريــر النتائــج املتعلّقــة بالتغطيــة االعالميــة لالنتخابــات البلديـّـة بوســائل االعالم الســمعية 

والبرصيــة بتونــس والتــي امتــّدت مــن 14 أفريــل إىل 04 مــاي 2018.

وقــد قامــت وحــدة الرصــد بالهيئــة العليــا املســتقلّة لالتصــال الســمعي والبــرصي بتحليــل عــدد كبــري 

ــي بلغــت يف حجمهــا اذا  ــة التّ مــن تدّخــالت الفاعلــني السياســيني يف 14 وســيلة إعــالم ســمعيّة وبرصيّ

جمعناهــا مــا يعــادل 14 يومــا و06 ســاعات و08 دقائــق و16 ثانيــة.  

ــام و07 ســاعات و19 دقيقــة 27 ثانيــة مــن مــّدة البــّث  ــة لهــذه التّدخــالت 03 أيّ مثّلــت املــّدة الزمنيّ

ــام و22 ســاعة و48 دقيقــة و49 ثانيــة.   اإلجــاميّل يف حــني أّن مــّدة أخــذ الكلمــة بلغــت 10 أيّ

وللتحّقــق مــن حضــور الفاعلــني السياســيني خــالل املســاحة الزمنيّــة التــي تشــملها عيّنــة الرصــد املحدّدة 

ــج/ ــروع )برام ــد 5245 م ــرصي برص ــمعي والب ــال الس ــتقلة لالتص ــا املس ــة العلي ــو الهيئ ــام مراقب ق

ــة تقــّدر ب70 يومــا و08 دقائــق و11 ثانيــة. ــة جمليّ اشــهارات/إعادة بــث/...( ملــّدة زمنيّ

املنهجية
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ملحق 1: التحليل الكّمي

تعريف املتغّيات: )يف التحليل الكمي(:

1. الفاعل السيايس: 

ويشــمل األحــزاب السياســية واملنتمــني لهــا أو أعضــاء الحكومــة أو مؤسســة الرئاســة أونــواب مجلــس 

الشــعب أواملرتشــحني لإلنتخابــات البلديــة.

دور الفاعل السيايس: لكل فاعل سيايس دور مييّز تدّخله ويحّدد صفته السياسيّة. 

دور مؤسسايت: حينام يتناول الفاعل السيايس نشاطا مؤسساتيا دون أّي إشارة اىل انتامئه الحزيب.

دور سيايس: حينام يظهر الفاعل السيايس بصفته الحزبية.

مجمــوع البــّث العــام: )Temps d’antenne( هــو كامــل الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعــل الســيايس 

ويشــمل مــّدة أخــذ الكلمــة ومختلــف التدخــالت املتعلقــة بــه. 

مّدة أخذ الكلمة: )Temps de parole( الحيّز الزمني املخّصص مبارشة لقول  الفاعل السيايس.

2. التقييم والسياق:

• التقييم:

ــم )الصحفــي يف اغلــب الحــاالت او الخبــري او املســتجوبني يف الشــارع...(  هــو الحكــم الرّصيــح للمتكلّ

حــول فاعــل ســيايس محــّدد.

وميكــن للمراقــب تقييــم هــذا الحكــم مــن خــالل الكلــامت املســتعملة يف عالقــة بالفاعلــني السياســيني 

ــم حــول الفاعلــني السياســيني / وأنشــطتهم /عنــارص التعبــري غــري اللفظيــة املســتعملة مــن قبــل املتكلّ

ــة التعامــل معهــم. اســتقبال الفاعلــني السياســيني يف برنامــج أو فضــاء للتســجيل وكيفيّ

وميكن أن يكون سلبيا أو إيجابيا او متوازنا.

• السياق: 

ــّم فيــه تقديــم الفاعــل الســيايس.  هــو اإلطــار- ســواء كان مالمئــا أو غــري مالئــم أو محايــدا - الــذي يت

لتحديــد الســياق  نســتند إىل عنــارص أهّمهــا الحــدث الــذي يتــّم فيــه ذكــر الفاعــل الســيايس والزاويــة 

التــي يتــّم اعتامدهــا أثنــاء الحديــث عنــه وطريقــة اســتعامل املصــادر.

وميكن أن يكون سلبيا إّما محايدا /متوازنا أو إيجابيا.
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3. البعد الجغرايف:
ترتبــط املواضيــع املطروحــة خــالل مــدة التدخــل بأبعــاد جغرافيــة مختلفــة ميكــن تحديدهــا حســب 

ــدول رقم1. الج

ويف حالة ذكر واليتني أو أكر من جهات مختلفة، يتم تصنيفها ضمن البعد الوطني.

الجدول رقم 1

البعد الجهوي الواليات

تونس الكربى منوبة – تونس – بن عروس - أريانة

الشامل الرقي بنزرت – نابل - زغوان

الشامل الغريب باجة – الكاف – جندوبة - سليانة

الوسط الرقي سوسة – املنستري  – املهدية

الوسط الغريب القريوان – القرصين – سيدي بوزيد

الجنوب الرقي قابس – مدنني – تطاوين - صفاقس

الجنوب الغريب قفصة – قبيل - توزر

البعد الوطني جميع الواليات

البعد الدويل خارج تونس

4. عّينة الرّصد الكمي: 
تتمثـّـل العيّنــة التــي تــّم رصدهــا كّميــا وعــى طيلــة األســبوع األّول مــن الحملــة االنتخابيــة يف  القنــوات 

التّلفزيـّـة واإلذاعيّــة التاليــة:

الجدول رقم 2

القنوات التلفزية )5(
اإلذاعات )9(

الخاّصةالعمومّية

شمس آف آماإلذاعة الوطنّيةالوطنية 1

موزاييك آف آمإذاعة صفاقسالتاسعة 

جوهرة آف آمإذاعة املنستيحنبعل 

إذاعة الكافنسمة

إذاعة قفصةالحوار التونيس

إذاعة تطاوين
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5. الفرتة الزمنّية املرصودة لهذه العّينة:
قمنــا برصــد 6 ســاعات يوميّــا موزعــة عــى أوقــات مختلفــة، اســتنادا عــى املخطــط التفصيــيل الخــاص 

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــة للهيئ ــورة يف العيّن ــالم املذك ــائل االع ــلته وس ــذي أرس ــة ال ــة الحمل ــج تغطي بربام

لالتصــال الســمعي والبــرصي:

ــاة  ــل، باســتثناء قن ــة: مــن الســاعة السادســة مســاءا إىل منتصــف اللي ــوات التلفزيّ • بالنســبة للقن

ــات. ــد بأوقــات برمجتهــا الخاصــة باالنتخاب نســمة حيــث وقــع التقيّ

• بالنسبة للقنوات اإلذاعّية: تّم توزيع ال6 ساعات يوميّا حسب شبكة برامج كّل إذاعة.

6. القيمة املرجعّية:
هــي نســبة التغطيّــة اإلعالميّــة الواجــب تخصيصهــا لــكّل قامئــة مرتشــّحة بنــاء عــى املقاييــس املحــّددة 

يف القــرار املشــرتك بــني الهيئــة العليــا املســتقلّة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلّة لالتّصــال الســمعي 

والبــرصي عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي.

ملحق 2: التحليل الكيفي

1. تعريف عملّية الرّصد الكيفي:
ــت مــن  ــة ورصدهــا للتّثبّ ــة واإلذاعيّ ــوات التّلفزيّ ــد الكيفــي يف جمــع برامــج القن ــة الرّص ــل عمليّ تتمثّ

ــا. ــا دوليّ ــري املُتعــارف عليه ــط واملعاي ــة وبالّضواب ــة الّصحاف ــات مهن ــا بأخالقيّ مــدى التزامه

2. منهجّية الرّصد الكيفي:
ترتكز املنهجيّة املُعتمدة يف الرّصد الكيفي عى محورين أساسيّني وهام:

• تحليــل املضامــني وهــو يرتكــز عــى مجموعــة مــن املعايــري لتقييــم التّغطيــة اإلعالميّــة يف عالقتهــا 

ــة  ــة متعلّق ــا. وهــو مــا يتيــح اســتخراج مــؤرّشات تحليليّ ــا  ودوليّ بالّضوابــط املُتعــارف عليهــا وطني

مبــدى جــودة املعلومــة مــن خــالل جمــع الّنتائــج.

ــة و ذلــك بهــدف الوصــول إىل حــاالت  • التّحليــل الكيفــي الــذي يقــوم عــى عنــارص ذات خصوصيّ

معيّنــة تتــّم بالرّصــد يف مرحلــة أوىل أو بالّدراســة يف مرحلــة ثانيــة.
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يعتــرب الربنامــج اإلذاعــي أو التّلفــزي )كامــل الربنامــج مــن بدايتــه إىل نهايتــه( هــو الوحــدة التــي يتــّم 

ــل  ــتامع لكام ــاهدة أو االس ــد املش ــب بع ــوم املراق ــث يق ــي. حي ــل الكيف ــة التّحلي ــا يف عمليّ اعتامده

الربنامــج بتقييــم مــدى احــرتام املعايــري املهنيّــة وقاعــدة التــوازن املعتمــدة يف تنــاول املوضــوع واحــرتام 

ــة إىل الوضــوح و املالءمــة و املســؤوليّة. ــاد باإلضاف ــة واإلنصــاف والحي الحقيقــة والّدقّ

3. عّينة الرّصد الكيفي: 
ــا وهــي  ــة التــي مل يقــع رصدهــا كّميّ ــا هــي القنــوات التّلفزيّــة واإلذاعيّ العيّنــة التــي تــّم رصدهــا كيفيّ

كاآليت:

الجدول رقم 3

القنوات الّتلفزيّة )4(
اإلذاعات

العمومّية )2(الجمعّياتّية )3(الخاّصة )7(

إذاعة نفزاوة راديو مادأم تونيزيا

إذاعة الّشباب

إذاعة تونس الدولية 

القرصين آف آمابتسامة آف آمتونسنا

الجنوبيّة

إذاعة الّديوان
إذاعة صوت املناجم

إكسراس آف آم

إذاعة أووازيس

كاب آف آم

صرة آف آم

4. الفرتة الزمنّية املرصودة لهذه العّينة:
من الساعة السابعة صباحا إىل منتصف الليل خالل األيّام املحّددة للرصد. 
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ملحق 3: رصد الخروقات

ــس  ــه لي ــد ولكن ــل املرص ــا يف عم ــاطا هاّم ــّد نش ــات يع ــالل االنتخاب ــية خ ــة السياس ــد التعددي إن رص

ــه العمــل خــالل  ــي الجــاري ب ــوين والرتتيب ــات لإلطــار القان ــيس رصــد الخروق ــد. إذ يكت النشــاط الوحي

الفــرتة االنتخابيــة أهميــة بالغــة أيضــا يف ســبيل ضــامن تغطيــة إعالميــة تلتــزم مببــدأ االنصــاف والحيــاد. 

ومــن أهــم الخروقــات:

• اإلشــهار الســيايس: وهــي عمليــة اشــهارية عــى طريقــة التســويق التجــاري ترمــي إىل التأثــري عــى 

لناخبني. ا

• عدم وجود متييز واضح لربامج تغطية الحمالت االنتخابية.

• الدعاية املقنعة: تقارير إخبارية يف الظاهر لكنها تقوم بالرتويج ملرشح أو حزب ما.

انتهاك الصمت االنتخايب 

ــح  ــز اتصــال لصال ــد صــويت أو مرك ــف مجــاين أو بري ــم هات ــن رق ــم مجاين: االعــالن ع • وجــود رق

مرتشــح أو قامئــة مرتشــحة.

• الخلط بني الوقائع املنقولة والتعليق.

ــات  • نــر نتائــج ســرب اآلراء: نتائــج ســرب اآلراء املتعلقــة بصفــة مبــارشة أو غــري مبــارشة باالنتخاب

ــة بســرب اآلراء. ــة املتعلق ــات الصحفي ــك الدراســات والتعليق واالســتفتاءات وكذل

• حضور منشطني أو معلقني أو مقدمني أو صحفيني مرتشحني لالنتخابات.

• التعليق املنحاز: من طرف الصحفيني أو املقدمني أو العاملني بوسائل االعالم.
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النتائــج العاّمة لرصــد التعدديّة 

السياســّية يف القنــوات التلفزية 

واإلذاعّية 



19

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

1. تغطية مختلف الفاعلن السياسين يف القنوات التلفزية واإلذاعّية

يســتعرض الرســم البيــاين ظهــور الفاعلــني السياســيني مبختلــف أدوارهــم السياســية يف القنــوات التلفزيــة 

واإلذاعيــة. مبــا يف ذلــك الفاعلــني السياســيني املؤسســاتيني )أعضــاء الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس 

مجلــس نــواب الشــعب ونائبــه(. 

ــاة الوطنيــة 1 يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة عــى الفاعلــني السياســيني املرتشــحني يف حــني  ركــزت قن

منحــت حيــزا زمنيــا هامشــيا للفاعلــني السياســيني بصفتهــم املؤسســاتية يف نطــاق مهاّمهــم الوظيفيــة. 

يف حــني اظهــرت النتائــج أّن قنــاة التاســعة هــي القنــاة التلفزيــة الوحيــدة التــي خصصــت حيــزا زمنيــا 

مهــام لرئاســة الجمهوريــة ولنائــب رئيــس مجلــس النــواب.

أّمــا بخصــوص القنــوات االذاعيــة فقــد اعتمــدت نفــس التمــي حيــث ركــزت يف تغطيتهــا عــى نفــاذ 

املرتشــحني إليهــا مــع اإلشــارة إىل أن بعــض اإلذاعــات )جوهــرة وشــمس( قــد خصصــت حيّــزا زمنيــا مهــاّم 

للفاعلــني السياســيني بصفتهــم املؤسســاتية وخصوصــا أعضــاء الحكومــة.

كام خّصصت إذاعة موزاييك آف آم حيّزا زمنيا ملحوظا ألعضاء الحكومة.

أّمــا بقيــة الفاعلــني السياســيني بصفتهــم املؤسســاتية وأعضــاء مجلــس نواب الشــعب فقــد كان حضورهم 

هامشــيا او منعدمــا يف بقيــة االذاعات.

ــا هامــا للفاعلــني السياســيني املؤسســاتيني وخاصــة  ــزا زمني ــا نســمة والحــوار التونــيس حيّ منحــت قنات

منهــم أعضــاء الحكومــة. بينــام خصصــت قنــاة حنبعــل وقنــاة التاســعة حيــزا زمنيــا للفاعلــني السياســيني 

املرتشــحني وغــري املرتشــحني مــع إيــالء اهتــامم أكــرب ألعضــاء مجلــس نــواب الشــعب وأعضــاء الحكومــة.

جدول رقم 1: 

املدة املخصصة للفاعلن 

السياسين
الفنوات التلفزية

 Temps alloué aux acteurs
politiques القنوات االذاعية

38.31.49 الوطنية األوىل 38.12.29 االذاعة الوطنية

3.44.42 نسمة 31.19.21 قفصة آف آم

7.26.30 الحوار التونيس 27.26.58 الكاف آف آم

12.33.33 حنبعل 35.48.02 منستري آف آم

23.31.36 التاسعة 32.30.39 صفاقس آف آم
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رسم بياين رقم 1: التغطية االعالمية للفاعلني السياسيني يف القنوات التلفزية حسب التاريخ

القنوات التلفزية

رسم بياين رقم 2 : التغطية االعالمية للفاعلني السياسيني يف القنوات االذاعية حسب التاريخ 

القنوات االذاعية



21

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

جدول رقم 2:املواضيع املتناولة خالل الحملة االنتخابية يف القنوات التلفزية واالذاعية 

نسبة التغطية يف االذاعات % املحاور نسبة التغطية يف القنوات التلفزية %

90,0 54,7
 األنشطة والرهانات للحملة 

االنتخابية

1,9 9,1  السياسة الداخلية  

1,6 7,1
 االقتصاد )سياحة – فالحة – 

صناعة ...(

1,5 4,8 املسار االنتخايب 

1,0 4,3 التعليم والرتبية 

0,7 4,2
 شغل – بطالة – نقابات – ارضاب 

و هجرة 

0,6 3,1  االمن والنظام العام 

0,5 3,0
 العالقات بني الفاعلني واالحزاب 

والتحافات السياسية 

0,5 2,2 الشؤون الخارجية وعالقات دولية 

0,5 1,9  ثقافة – عروض – رياضة واعالم 

0,3 1,4 أخري

0,2 1,3  الصحة والتنمية االجتامعية 

0,2 1,2 حقوق االنسان / األقليات والعدالة 

0,2 0,6 البنية التحتية والتنمية الجهوية 

0,1 0,6 الفساد

0,0 0,4  البيئة والتلوث 

0,0 0,2 النوع االجتامعي 

0,0 0,1  الدين

100% 100% املجموع العام
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الرسم البياين رقم 3

القنوات التلفزية

الرسم البياين رقم 4

اإلذاعات التونسيةاإلذاعات الخاّصة

جوهرة 
آف آم

أعضاء مجلس النواباألحزاب السياسيةرئيس الجمهوريةرئيس الجمهوريةرئيس مجلس النواب ونائبه

موزاييك شمس آف آم
آف آم

إذاعة إذاعة تطاوين
صفاقس

إذاعة 
املنستي

اإلذاعة الوطنّيةإذاعة الكافإذاعة قفصة
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2. تغطية املرتشحن وغي املرتشحن

ــني السياســيني املرتشــحني  ــي املخصــص للفاعل ــز الزمن ــان إجــاميل الحي ــان التالي ــامن البياني ــح الرّس يوّض

وغــري املرتشــحني، كــام يــربز اســرتاتيجية القنــوات التلفزيــة واالذاعيــة، يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة. 

ــة  ــأيت يف الصــدارة  مقارن ــة ت ــزة الوطني ــة السياســية أن التلف ــج رصــد التعددي نالحــظ مــن خــالل نتائ

ــة  ــري تغطي ــاوز بكث ــة للمرتشــحني يتج ــة االعالمي ــا للتغطي ــزا زمني ــوات الخاصــة. إذ خّصصــت حي بالقن

ــارب 36 ســاعة. ــذي ق ــوات الخاصــة األخــرى ال القن

وقــد ارتــأت قناتــا نســمة والحــوار التونــيس عــدم مواكبــة الحملــة االنتخابيــة واقترصتــا عــى تخصيــص 

ــز زمنــي للفاعلــني السياســيني غــري املرتشــحني. بينــام اختــارت قنــاة التاســعة وقنــاة حنبعــل توزيــع  حيّ

الحيــز الزمنــي بــني الفاعلــني السياســيني املرتشــحني وغــري املرتشــحني أثنــاء الحملــة.

الرسم البياين رقم 5

القنوات التلفزية

يكمــن االختــالف بــني نتائــج رصــد تغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة مــن قبــل االذاعــات  أساســا يف 

حجــم التغطيــة املخصصــة للمرتشــحني. ورغــم تبايــن نســب التغطيــة، فقــد أظهــرت اإلذاعــات العمومية 

والخاصــة اهتاممــا واضحــا بالجهــات الفاعلــة يف هــذه الحملــة كــام أبــدت التزامهــا بتوفــري املعلومــات 

عــن املســار االنتخــايب للناخبــني. كــام ســاهمت أيضــا يف التوعيــة  وذلــك ببــث ومضــات تحسيســية يف 

إطــار برامجهــا.
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ــة  ــات الوطني ــني اإلذاع ــرايف ب ــيم الجغ ــى التقس ــة ع ــا للحمل ــية يف تغطيته ــة التونس ــدت االذاع اعتم

)اإلذاعــة الوطنيــة وإذاعــة الشــباب واإلذاعــة الثقافيــة( واإلذاعــات الجهويــة )قفصــة والــكاف واملنســتري 

ــم  ــد ت ــات. هــذا وق ــات والجه ــف القامئ ــئ ملختل ــاذ املتكاف ــك لضــامن النف ــن( وذل ــس وتطاوي وصفاق

عــرض مخطــط التغطيــة مــن قبــل إدارة املؤسســة عــى مجلــس الهيئــة قبــل بدايــة الحملــة االنتخابيــة. 

ويتجــى هــذا املجهــود يف عــدد الســاعات املخصصــة للمرتشــحني والــذي تجــاوز 180 ســاعة. 

ــني  ــة للفاعل ــة االنتخابي ــة الحمل ــريا يف تغطي ــا كب ــت اهتامم ــات أول ــد أن االذاع ــج الرص ــرت نتائ أظه

السياســيني املرتشــحني. حيــث يــربز الرســم البيــاين التــايل أن االذاعــة التونســية تقدمــت عــى االذاعــات 

الخاصــة يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة للمرتشــحني. وتتصــدر االذاعــة الوطنيــة الرتتيــب حيــث خّصصت 

حيــزا زمنيــا بلــغ مــا يقــارب 36 ســاعة تليهــا اذاعــة املنســتري واذاعــة صفاقــس. 

ــث  ــه االذاعــة التونســية، مــن حي ــذي اعتمدت ــوال ال كــام نســجت االذاعــات الخاصــة عــى نفــس املن

ــة األوىل  ــز الزمنــي األكــرب للفاعلــني السياســيني املرتشــحني. وتحتــل إذاعــة شــمس املرتب تخصيــص الحي

ــدر ب 22 ســاعة. ــي يق ــز زمن ــك » و»جوهــرة » بحي ــي »موزايي ــة بإذاعت مقارن

الرسم البياين رقم 6

القنوات اإلذاعية
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3. تغطية القامئات املرتشحة يف مجمل القنوات

تــربز الرســوم البيانيــة التاليــة ملحــة عامــة حــول تغطيــة القامئــات املرتشــحة يف مجمــل القنــوات التلفزيـّـة 

واإلذاعيــة. وقــد حظيــت القامئــات املســتقلة بالنســبة األكــرب مــن التغطيــة يف كل مــن القنــوات التلفزيــة 

واإلذاعيــة، وهــو مــا يتطابــق مــع القواعــد املعمــول بهــا. هــذا وقــد تــم احــرتام الفــارق بــني املســتقلني 

ــة  ــوات التلفزي ــد غطــت القن ــة، فق ــاة الوطني ــات. وباســتثناء القن والقامئــات األخــرى خاصــة يف اإلذاع

القامئــات املســتقلة بنســبة ضعيفــة مقارنــة بتغطيتهــا للقامئــات الحزبيــة الرئيســية.

وقــد حظــي حــزب حركــة النهضــة بنســبة نفــاذ أكــرب مقارنــة بحــزب حركــة نــداء تونــس )14,6 باملائــة 

ــات(. يف حــني  ــة يف اإلذاع ــل 15,6 باملائ ــة مقاب ــة و17,9 باملائ ــوات التلفزي ــة يف القن ــل 12,3 باملائ مقاب

حظيــت أحــزاب الجبهــة الشــعبية والتيــار الدميقراطــي ومــروع تونــس وحركــة الشــعب و آفــاق تونس 

بنســب تغطيــة أعــى يف القنــوات التلفزيــة.

الرسم البياين رقم 7
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الرسم البياين رقم 8: تغطية املرتشحني يف القنوات االذاعية 

حظيــت القامئــات املرتشــحة بتغطيــة محايــدة يف كل مــن اإلذاعــات والقنــوات التلفزيــة، إذ الحظنــا مــن 

خــالل عمليــة الرصــد اتباعهــا ألســلوب غــري منحــاز يف تقديــم املرتشــحني وذلــك بنســبة زمنيــة عاليــة 

ومتقاربــة :

• 99,6 باملائة يف مجمل القنوات التلفزية

• 99,7 باملائة يف مجمل القنوات اإلذاعية

وتعــود هــذه النتائــج رمبــا ألشــكال الربامــج التــي اعتمدتهــا أغلــب وســائل اإلعــالم لتقديــم القامئــات، 

والتــي تضمنــت بصفــة عامــة نفــس الطريقــة مــع جميــع املشــاركني.

ويستعرض الجدوالن التاليان القامئات املستقلة العر األوىل يف كل من القنوات التلفزية و اإلذاعية.
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الجدول رقم 3:  القامئات املستقلة العر األوىل يف القنوات التلفزية

حجم التغطية القامئة

0.31.31 قامئة غدوة خري منوبة

0.23.24 قامئة رجال ونساء الكرم

0.22.46 قامئة التحدي باجة

0.19.21 قامئة أمل زغوان

0.18.21  قامئة املتلوي ألوان

0.18.16 قامئة الرجاء والصمود

0.18.06 قامئة الطموح بقالطة املنستري

0.18.05 قامئة شباب رواد الحر

0.18.01 قامئة أوالد منوبة

0.17.59  قامئة الغزالة

3.25.50 املجموع

الجدول رقم 4:  القامئات املستقلة العر األوىل يف القنوات اإلذاعية

حجم التغطية القامئة

0.23.45 قامئة األمل سليانة

0.21.53 قامئة مستقبل سيدي بنور املنستري

0.19.18 قامئة االرادة الفحص زغوان

0.19.10 قامئة املواطنة والتنمية  

0.18.42 قامئة من أجل القريوان 

0.18.20 قامئة االزدهار املنستري

0.17.58 قامئة األمانة املنستري قرص هالل

0.17.46  قامئة سكرة مدينتنا

0.17.42 قامئة العهد عمرية توازرة املنستري

0.17.20 قامئة الكرامة القريوان

3.11.54 املجموع
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4. احرتام القيمة املرجعية يف تغطية القامئات املرتشحة

يحــدد الفصــل 18 مــن القــرار املشــرتك بــني الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة 

لالتصــال الســمعي والبــرصي والصــادر يف 14 فيفــري 2018 القواعــد والتدابــري املتعلقــة بتغطيــة حملــة 

ــدد القامئــات  ــع ع ــة تتناســب م ــر وســائل اإلعــالم تغطي ــص عــى أن توف ــام ين ــة ك ــات البلدي االنتخاب

املرتشــحة وفقــا للمعايــري التاليــة:

الجدول رقم 5: نسب التغطية حسب القرار املشرتك 

نسبة 
التغطية 

مقرتح 
التناسب 

جملة 
األصناف

عدد 
القامئات 

االنتامء

36% 36 860 860 املستقلون

25%
12.5

12.5
695

350 حركة النهضة 

345 نداء تونس

15%

7

4

4

258

120 الجبهة الشعبية

69 التيار الدميقراطي

69 حركة مرشوع تونس

13%

3

3

3

2

2

196

46 حراك تونس االرادة

43 أفاق تونس

40 حركة الشعب

36 االتحاد املدين

31 حزب الدستوري الحر

6%

1.5

1.5

1

1

1

49

15 حزب البناء الوطني

12 الحزب االشرتايك

9 بني وطني

7 املبادرة الوطنية الدستورية

6 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري
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5%

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

16

3 حزب اللقاء الدميقراطي

3 تحالف القوات الدميقراطية 

2 حزب األجيال

2 حزب صوت التونيس 

1 حركة الدميقراطية

1 حزب املستقبل

1 حركة تونس ألوان

1 حركة الدميقراطين االشرتاكين

1 حزب الخرض للتقدم

1 حزب النضال الوطني 

100% 100 2074 املجموع

إن كل القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة التــي تبــث عــى املســتوى الوطنــي مطالبــة بضــامن االنصــاف يف 

ــة فهــي  ــوارد يف الجــدول اعــاله. أمــا بالنســبة لإلذاعــات الجهوي النفــاذ اليهــا عــى أســاس التناســب ال

مطالبــة أيضــا بضــامن االنصــاف عــى أســاس التناســب وذلــك حســب الفضــاء الجغــرايف الــذي يشــمله 

مجــال بثهــا واملحــدد يف اتفاقيــات االجــازة. 

نســب تــوّزع التغطيــة اإلعالمّيــة ملختلــف القامئــات املرتشــحة يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعّيــة اســتنادا 

عــى معايــي التناســب املحــّددة يف القــرار املشــرتك:

ــى  ــّث ع ــي تب ــوات الت ــحني يف القن ــف املرتش ــة ملختل ــة املخصص ــب التغطي ــايل نس ــدول الت ــربز الج ي

ــكل  ــة أي الحصــص املخصصــة ل ــة املرجعي ــن الجــدول القيم ــود األول م ــربز العم ــي. وي مســتوى وطن

ــادر يف 14/02/2018  ــرتك الص ــرار املش ــب الق ــة وحس ــر االنتخابي ــا يف الدوائ ــى حضوره ــاء ع ــة بن قامئ

ــه يف 18/04/2018. ــل 19 من ــني الفص ــم تحي ــذي ت وال

وتنطبــق هــذه القيمــة املرجعيــة فقــط عــى القنــوات التــي تبــث عــى مســتوى وطنــي. أمــا بالنســبة 

لإلذاعــات الجهويــة، فهــي تحتســب عــى أســاس جهــوي وباالســتناد عــى معايــري التناســب. وقــد تــّم 

ــمت  ــد تقاس ــة، فق ــة الوطني ــبة لإلذاع ــا بالنس ــاة.  أّم ــكل قن ــة ب ــة الخاص ــوم البياني ــا يف الرس توضيحه

ــة. وبذلــك، وإن كان بــث اإلذاعــة الوطنيــة  ــة مــع إذاعــة الشــباب واإلذاعــة الثقافي تغطيتهــا الجغرافي

يشــمل كامــل تــراب الجمهوريــة، فــإن القيمــة املرجعيــة الخاصــة بهــا تحتســب عــى أســاس جهــوي، 

ــّم تغطيتهــا. ــة التــي ت ــات الثامني ــد الوالي وبالتحدي
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جدول رقم 6

موزاييك 
آف آم  

)%(

شمس 
آف آم 

)%(

حنبعل 
)%(

التاسعة 
)%(

الوطنية 1 
)%(

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

الفاعلون السياسيون 
املرتشحون

41,70 39,40 18,90 42,30 28,40 36,00 املستقلون

12,30 11,50 13,90 11,90 15,10 12,50 حركة النهضة

12,80 11,70 8,70 10,80 13,00 12,50 نداء تونس

6,80 5,90 6,20 11,10 9,30 7,00 الجبهة الشعبية

5,40 4,40 5,10 5,30 5,10 4,00 التيار الدميقرطي

3,20 2,50 3,20 1,20 4,90 4,00 حركة مرشوع تونس

2,20 2,60 5,30 2,70 3,40 3,00 حركة الشعب

1,70 2,90 5,40 4,50 2,70 3,00 حراك تونس اإلرادة

2,90 3,00 5,70 2,40 3,20 3,00 أفاق تونس

0,50 2,30 6,20 - 2,50 2,00 الحزب الدستوري الحر

3,00 2,30 6,50 3,90 1,80 2,00 اإلتحاد املدين

0,90 1,70 3,20 - 1,80 1,50 الحزب اإلشرتايك

1,50 1,30 2,40 1,30 1,70 1,50 حركة البناء الوطني

0,90 1,10 3,30 2,60 0,10 1,00 بني وطني

0,90 0,70 3,00 - 0,80 1,00
املبادرة الوطنية 

الدستورية

1,10 1,10 3,00 - 0,30 1,00
حزب اإلتحاد الشعبي 

الجمهوري

0,20 0,60 - - 0,90 0,50 حزب الخرض للتقدم

0,20 0,50 - - 0,80 0,50 حزب املستقبل

0,30 0,60 - - 0,80 0,50 حزب صوت التونيس

0,40 0,60 - - - 0,50
حزب اللقاء  

الدميقراطي
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0,20 0,60 - - 0,80 0,50 الحركة الدميقراطية

0,20 0,40 - - - 0,50
حركة الدميقراطين 

االجتامعين

0,50 0,60 - - - 0,50
ائتالف القوى 

الدميقراطية

- 0,60 - - 0,90 0,50 حركة النضال الوطني

0,30 0,60 - - 0,80 0,50 حزب تنظيم أجيال

0,20 0,50 - - 0,90 0,50 حركة تونس أوال

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 املجموع

5. تغطية القامئات املستقلة حسب الواليات: 

القنوات التلفزية:

ــتقلة  ــات املس ــه القامئ ــت ب ــذي حظي ــى ال ــز الزمن ــم 8 الحيّ ــم 7 ورق ــاين رق ــم البي ــن الرس ــنّي كل م يب

ــات. ــب الوالي ــة حس ــة واالذاعي ــوات التلفزي ــة يف القن ــات البلدي ــحة لالنتخاب املرتش

ــة  ــة املطلوب ــة االعالمي ــني نســبة التغطي ــري ب ــاوت الكب ــم 7 التف ــاين رق ــم البي ــن خــالل الرّس ــح م ويتّض

وفقــا للقــرار املشــرتك وبــني نســبة التغطيــة االعالميــة التــي خصصتهــا وســائل االعــالم املرئيــة للقامئــات 

ــة. ــات الجمهوري ــحة يف مختلــف والي املســتقلة املرتّش

وقــد منحــت القنــوات التلفزيــة يف تغطيتهــا االعالميــة األولويــة للقامئــات املســتقلّة املرتّشــحة يف تونــس 

الكــربى أي يف واليــات تونــس وأريانــة وبــن عــروس ومنوبــة.

يف حــني تحّصلــت القامئــات املرتّشــحة يف بقيــة الواليــات عــى نســبة تغطيــة اعالميــة أقــل بكثــري مــن 

واليــات تونــس الكــربى باســتثناء القامئــات املســتقلة املرتشــحة يف كل مــن باجــة وســليانة وتــوزر.
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الرسم البياين رقم 9: تغطية القامئات املستقلة يف القنوات التلفزية

القنوات اإلذاعّية:

ــة للقامئــات املرتّشــحة يف  ــة متوازن ــة اعالمي ــة يف تحقيــق تغطي ــوات التلفزي يف مقابــل عــدم نجــاح القن

ــاين رقــم 11. ــه الرســم البي ــا يبيّن ــك وهــذا م ــة يف ذل ــوات االذاعي ــات نجحــت القن مختلــف الوالي

حيــث كانــت التغطيــة االعالميــة التــي تحّصلــت عليهــا القامئــات املرتّشــحة يف مختلــف الواليــات قريبــة 

مــن التغطيــة االعالميــة املطلوبــة مــع وجــود بعــض النقائــص والتــي تتمثــل يف تغطيــة ضعيفــة جــّدا 

للقامئــات املرتّشــحة بواليــات منوبــة وبــن عــروس وبنــزرت ونابــل و تغطيــة تجــاوزت املعــّدل املطلــوب 

يف كل مــن صفاقــس وسوســة ومدنــني والقــريوان.

وميكــن تفســري هــذا التبايــن بــأن بعــض االذاعــات التــي تــم رصدهــا وفّــرت تغطيــة اعالميــة لقامئــات 

مســتقلة مــن نفــس الواليــة، عــى غــرار إذاعتــي صفاقــس وجوهــرة آف آم اللّتــان وفّرتــا تغطيــة اعالميــة 

للقامئــات املرتّشــحة بصفاقــس.

كــام ميكــن تفســري ذلــك بوجــود إذاعــات قامــت بتغطيــة اعالميــة للقامئــات املرتّشــحة بواليــات معيّنــة 

لكّنهــا مل تكــن ضمــن العيّنــة املرصــودة يف التحليــل الكّمــي عــى غــرار إذاعــة أوكســيجني آف آم التــي 

وفّــرت تغطيــة اعالميــة للقامئــات املســتقلة املرتّشــحة بواليــة بنــزرت.
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الرسم البياين رقم 10: تغطية القامئات املستقلة يف القنوات االذاعية

6. تغطية الفاعلن السياسين غي املرتشحن  حسب انتامءاتهم

يوّضــح الرســم البيــاين رقــم 9 الحيّــز الزمنــي الــذي خّصصتــه وســائل االعــالم التــي تــّم رصدهــا للفاعلــني 

السياســيّني املنتمــني ألحــزاب وغــري املرتّشــحني لالنتخابــات البلديــة.

ــحوا  ــن مل يرتّش ــني الذي ــة للمتحّزب ــة و18 ثاني ــاعة و35 دقيق ــة 18 س ــوات التلفزي ــت القن ــد خّصص وق

ــاعات. ــة 5 س ــوات االذاعي ــم القن ــت له ــني خّصص ــة يف ح ــات البلدي لالنتخاب

وحظيــت حركــة النهضــة بأكــرب نســبة من الحيّــز الزمنــي املخصــص للفاعلني السياســيني املنتمــني ألحزاب 

ــا تحّصلــت  ــا ضعــف م ــة أي تقريب ــث بلغــت هــذه النســبة 20 باملائ ــحني لالنتخابات، حي وغــري املرتّش

عليــه حركــة نــداء تونــس التــي نالــت 12 باملائــة فقــط مــن التغطيــة االعالميــة بهــذا الخصــوص.

وتجــدر االشــارة أيضــا إىل أن الحــزب الدســتوري الحــر حظــي بحيّــز زمنــى هــام مقارنــة ببقيــة األحــزاب 

ســواء عــى مســتوى زمــن البــث أو زمــن أخــذ الكلمــة. وقــد حــّل يف املرتبــة الثانيــة متفوقـّـا عــى نــداء 

تونــس وبقيــة األحــزاب مثــل مــروع تونــس والتيــار الدميقراطــي. أمــا يف القنــوات االذاعيــة فنالحــظ 

توازنــا شــبه تــاّم بــني نســبة التغطيــة االعالميــة املخصصــة لــكل مــن حركــة النهضــة ونــداء تونــس يف 

مقابــل تغطيــة ضعيفــة لبقيــة األحــزاب.
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الرسم البياين رقم 11: غري املرتشحني يف القنوات التلفزية

الرسم البياين رقم 12: غري املرتشحني يف القنوات االذاعية

إن مــا تــم مالحظتــه أيضــا فإنــه باملقارنــة مــع املرتشــحني، غالبــا مــا نــال غــري املرتشــحون تقييــام ســلبيا 

ــا ســواء مــن الصحفيــني أو أشــخاص آخريــن يف الحصــة. وتركــز التقييــم الســلبي للسياســيني  أو إيجابي
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يف القنــوات التلفزيــة، وخاصــة يف الربامــج االخباريــة والنقاشــات السياســية يف القنــوات الخاصــة. وقــد 

ــت  ــني وجه ــة، يف ح ــة النهض ــزب حرك ــر وح ــتوري الح ــزب الدس ــادات إىل الح ــب االنتق ــت أغل وجه

التعاليــق اإليجابيــة خاصــة إىل حــزب حركــة الشــعب وحــزب البديــل التونــيس، حســب مــا يشــري لــه 

الرســم البيــاين رقــم 11. كــام خــّص جــزء كبــري مــن التعاليــق الســلبية واإليجابيــة بعــض األحــزاب مثــل 

حركــة مــروع تونــس وحركــة نــداء تونــس وحركــة تونــس إىل األمــام.

الرسم البياين رقم 13: تقييم السياسيني غري املرتشحني يف القنوات التلفزية

محايدسلبيإيجايب

لقــد تبــني مــن خــالل عمليــة الرصــد بــأن اإلذاعــات التزمــت الحيــاد يف معظــم الحــاالت. غــري أنــه لوحظ 

تواتــر االنتقــادات املوجهــة للسياســيني ســواء مــن قبــل الصحفيــني أو مــن قبــل الضيــوف واملعلقــني يف 

إذاعــة موزاييــك آف آم وبدرجــة أقــل يف إذاعــة شــمس آف آم يف حــني أن هــذه االنتقــادات تــكاد تكــون 

ــر تعرضــا  ــني األك ــس الحزب ــداء تون ــة ن ــة النهضــة وحرك ــت حرك ــات األخــرى. وكان ــة يف اإلذاع منعدم

لالنتقــادات وذلــك بنفــس الدرجــة تقريبــا. 
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الرسم البياين رقم 14: تقييم السياسيني غري املرتشحني يف القنوات اإلذاعية

محايد سلبي إيجايب

7. تغطية الفاعلن املؤسساتين 

رئاسة الجمهورية

ــة بلغــت  ــة نشــاط رئاســة الجمهوري ــا لتغطي ــزا زمني ــم رصدهــا حي ــي ت خصصــت وســائل االعــالم الت

ــه: مدت

• ساعة و42 دقيقة و52 ثانية )حوايل 28 دقيقة منها زمن أخذ الكلمة( يف القنوات التلفزية

• ساعتان و44 دقيقة و46 ثانية )حوايل 23 دقيقة منها زمن أخذ الكلمة( يف القنوات اإلذاعية

ــا إىل أن  ــارة أيض ــع اإلش ــان م ــم األحي ــاد يف معظ ــة بالحي ــس الجمهوري ــاط رئي ــة نش ــمت تغطي واتس

ــايت  ــا قن ــة منه ــة خاص ــوات التلفزي ــت يف القن ــه كان ــت ل ــي وجه ــادات الت ــن االنتق ــة م ــبة الهام النس

ــل. ــيس وحنبع ــوار التون الح
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الرسم البياين رقم 15: تقييم رئيس الجمهورية يف القنوات التلفزية

محايد سلبي إيجايب

الرسم البياين رقم 16: تقييم رئيس الجمهورية يف القنوات اإلذاعية

محايد سلبي إيجايب
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الحكومة

ــة  ــة 17 ســاعة ودقيق ــوات التلفزي ــة يف القن ــة نشــاط الحكوم ــة لتغطي ــة اإلجاملي ــدة الزمني بلغــت امل

واحــدة و35 ثانيــة )خصصــت 12 ســاعة و5 دقائــق منهــا للــوزراء وخصــص باقــي املــدة لكتــاب الدولــة(. 

وتســتعرض الجــداول التاليــة الرتتيــب التنــازيل لتغطيــة الــوزراء أوال يف القنــوات التلفزيــة ثــم اإلذاعــات. 

• بالنسبة لرئيس الحكومة تبني بأنه تم ذكره واستجوابه باستمرار حول أنشطة الحكومة.

ــة خاصــة يف  ــة والشــؤون املحلي ــر البيئ ــه وزي ــذي حظــي ب ــام ال ــي اله ــز الزمن ــا بالنســبة للحي • أم

ــاب  ــور الخط ــت مح ــي مثل ــها والت ــي يرتأس ــوزارة الت ــة ال ــط بطبيع ــو مرتب ــة فه ــوات التلفزي القن

العــام يف تلــك الفــرتة. إذ متــت اســتضافته يف الربامــج االخباريــة عديــد املــرات للحديــث عــن مجلــة 

ــة.   ــة االنتخابي ــواب خــالل فــرتة الحمل ــس الن ــي متــت مناقشــتها يف مجل ــة الت الجامعــات املحلي

• متــت أيضــا تغطيــة نشــاط وزيــر الرتبيــة بكثافــة وذلــك يف إطــار مواكبــة إرضاب أســاتذة التعليــم 

الثانــوي والــرصاع القائــم بــني الــوزارة ونقابــة التعليــم الثانــوي.

ــر التجــارة عمــر الباهــي للحديــث عــن إرضاب ســيارات  ــد املداخــالت لوزي ــم أيضــا رصــد عدي كــام ت

ــة األســعار خــالل شــهر رمضــان.  التاكــيس ومراقب

الجدول رقم 7: التغطية اإلعالمية للوزراء يف القنوات التلفزية

 النسبة %
املجموع 
العام للبث

مدة أخذ 
الكلمة

مدة البث أعضاء الحكومة

21,2 2:33:28 1:59:18 0:34:10 رياض املوخر )وزير البيئة(

18,2 2:11:50 0:29:37 1:42:13 يوسف الشاهد )رئيس الحكومة(

15,7 1:54:11 1:24:09 0:30:02 عمر الباهي )وزير التجارة(

10,5 1:16:12 1:06:38 0:09:34
مهدي بن غربية )وزير العالقة بني الهيئات الدستورية 

واملجتمع املدين وحقوق االنسان(

10,1 1:13:29 0:47:27 0:26:02 حاتم بن سامل )وزير الرتبية(

5,7 0:41:31 0:28:06 0:13:25 مربوك كرشيد )وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية(

2,2 0:15:51 0:10:23 0:05:28 محمد الطرابليس )وزير الشؤون االجتامعية(

1,8 0:13:21 0:00:58 0:12:23 مجدولني الشارين )وزيرة الشباب والرياضة(

1,6 0:11:47 0:05:21 0:06:26 سمري الطيب )وزير الفالحة(
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1,4 0:10:16 0:03:34 0:06:42 لطفي براهم )وزير الداخلية(

1,2 0:08:25 0:01:01 0:07:24 توفيق الراجحي )وزير مكلف باالصالحات الكربى(

1,1 0:07:56 0:03:17 0:04:39 غازي الجريبي )وزير العدل(

1 0:07:23 0:03:05 0:04:18 خميس الجهيناوي )وزير الشؤون الخارجية(

1 0:07:01 0:01:50 0:05:11 عامد حاممي )وزير الصحة(

0,9 0:06:52 0:02:25 0:04:27 عبد الكريم الزبيدي )وزير الدفاع الوطني(

0,9 0:06:16 0:01:05 0:05:11 محمد زين العابدين )وزير الشؤون الثقافية(

0,7 0:05:23 0:00:37 0:04:46 سليم خلبوس )وزير التعليم العايل(

0,7 0:04:56 0:00:46 0:04:10 رضوان عيارة )وزير النقل(

0,5 0:03:49 0:03:08 0:00:41
أنور معرويف )وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد 

الرقمي(

0,5 0:03:22 0:00:20 0:03:02
إياد الدهامين )وزير مكلف بالعالقة مع مجلس 

النواب(

0,5 00:03:16 00:01:21 00:01:55 رضا شلغوم )وزير املالية(

0,4 00:03:00 00:01:40 00:01:20  فوزي عبد الرحامن )وزير التشغيل والتكوين املهني(

0,4 00:02:58 00:01:42 00:01:16 نزيهة العبيدي )وزيرة املرأة واألرسة والطفولة(

0,4 00:02:42 00:01:56 00:00:46
سليم فرياين )وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى 

واملتوسطة(

0,3 00:02:15 00:00:42 00:01:33 سلمى اللومي )وزيرة السياحة والصناعات التقليدية(

0,3 00:02:08 00:01:46 00:00:22
 زياد العذاري )وزير التنمية واالستثامر والتعاون 

الدويل(

0,3 00:02:00 00:01:12 00:00:48 محمد صالح العرفاوي )وزير التجهيز واالسكان(

0,3 00:01:55 00:00:51 00:01:04 أحمد عظوم )وزير الشؤون الدينية(

0,2 00:01:27 00:00:30 00:00:57 خالد قدور )وزير الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة(

100 12:05:00 07:04:45 05:00:15 املجموع
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الجدول رقم 8: التغطية اإلعالمية للوزراء يف القنوات اإلذاعية

% 
 النسبة

املجموع العام 
للبث

مدة أخذ 
الكلمة

مدة البث أعضاء الحكومة

26,9 5:02:26 1:00:24 4:02:02 يوسف الشاهد )رئيس الحكومة(

10,8 2:01:08 0:42:48 1:18:20 حاتم بن سامل )وزير الرتبية(

6,9 1:17:47 0:47:57 0:29:50 عمر الباهي )وزير التجارة(

5,9 1:06:05 0:24:16 0:41:49 محمد الطرابليس )وزير الشؤون االجتامعية(

5,2 0:58:50 0:19:52 0:38:58 لطفي براهم )وزير الداخلية(

4,6 0:51:57 0:29:16 0:22:41
مهدي بن غربية )وزير العالقة بني الهيئات 

الدستورية واملجتمع املدين وحقوق االنسان(

4,6 0:51:47 0:35:28 0:16:19 سمري الطيب )وزير الفالحة(

4,4 0:49:10 0:33:10 0:16:00 رياض املوخر )وزير البيئة(

3,3 0:37:01 0:16:03 0:20:58
إياد الدهامين )وزير مكلف بالعالقة مع مجلس 

النواب( 

3,1 0:35:17 0:10:34 0:24:43 عامد حاممي )وزير الصحة(

3,1 0:35:07 0:13:08 0:21:59 أحمد عظوم )وزير الشؤون الدينية(

2,9 0:32:34 0:13:28 0:19:06 عبد الكريم الزبيدي )وزير الدفاع الوطني(

2,4 0:26:55 0:16:23 0:10:32
فوزي عبد الرحامن )وزير التشغيل والتكوين 

املهني( 

2,0 0:22:26 0:04:12 0:18:14 سليم خلبوس )وزير التعليم العايل(

2,0 0:22:23 0:08:18 0:14:05 غازي الجريبي )وزير العدل(

1,9 0:21:20 0:05:56 0:15:24 خميس الجهيناوي )وزير الشؤون الخارجية(

1,8 0:20:47 0:09:26 0:11:21 رضوان عيارة )وزير النقل(

1,8 0:19:49 0:05:54 0:13:55
سليم فرياين )وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى 

واملتوسطة(

1,2 0:13:38 0:06:32 0:07:06 مجدولني الشارين )وزيرة الشباب والرياضة(

0,8 0:09:27 0:02:44 0:06:43 محمد صالح العرفاوي )وزير التجهيز واالسكان(

0,8 0:08:31 0:02:29 0:06:02
خالد قدور )وزير الطاقة واملناجم والطاقات 

املتجددة(
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0,7 0:08:12 0:01:05 0:07:07 نزيهة العبيدي )وزيرة املرأة واألرسة والطفولة(

0,7 0:07:33 0:02:32 0:05:01
سلمى اللومي )وزيرة السياحة والصناعات 

التقليدية(

0,5 0:06:03 0:00:00 0:06:03 محمد زين العابدين )وزير الشؤون الثقافية(

0,5 0:05:26 0:00:00 0:05:26 رضا شلغوم )وزير املالية(

0,4 0:04:53 0:00:29 0:04:24
زياد العذاري )وزير التنمية واالستثامر والتعاون 

الدويل(

0,3 0:03:33 0:00:00 0:03:33 توفيق الراجحي )وزير مكلف باالصالحات الكربى(

0,3 0:03:06 0:00:00 0:03:06
مربوك كرشيد )وزير أمالك الدولة والشؤون 

العقارية(

0,1 0:01:12 0:00:00 0:01:12
أنور معرويف )وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد 

الرقمي(

100,0 18:44:23 6:52:24 11:51:59 املجموع العام 

نتبــني مــن خــالل الرســوم البيانيــة التاليــة بأنــه تــم تغطيــة نشــاط الحكومــة بطريقــة محايــدة يف أغلــب 

األحيــان كــام تــم أيضــا توجيــه انتقــادات لهــا خاصــة يف بعــض القنــوات التلفزيــة.

ويعــد رئيــس الحكومــة األكــر ظهــورا والــذي ظهــر يف صــورة ســلبية يف حــوايل ربــع الوقــت املخصــص 

لــه يف القنــوات التلفزيــة. كــام رافــق ظهــور وزيــر الرتبيــة حاتــم بــن ســامل الكثــري مــن الجــدل حيــث 

ــت  ــني كان ــة، يف ح ــات متقارب ــك بدرج ــلبي وذل ــايب والس ــني اإليج ــه ب ــة ل ــق املوجه ــت التعالي تراوح

ــا.  ــة يف معظمه ــر التجــارة إيجابي ــة ووزي ــة والشــؤون املحلي ــر البيئ ــق املوجهــة لوزي التعالي

أمــا اإلذاعــات فقــد اتســمت تغطيتهــا بالحيــاد وإن وجهــت بعــض التعاليــق الســلبية خاصــة لرئيــس 

الحكومــة ووزيــر الرتبيــة.
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الرسم البياين رقم 17: تقييم الحكومة يف القنوات التلفزية

محايد سلبي إيجايب

الرسم البياين رقم 18: تقييم الحكومة يف القنوات اإلذاعية

محايد سلبي إيجايب
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مجلس نواب الشعب

ــا يف  ــاه كان ضعيف ــواب الشــعب ونائب ــس ن ــس مجل ــأن حضــور رئي ــج الرصــد ب ــني مــن خــالل نتائ نتب

ــوات  ــل القن ــة يف مجم ــة و43 ثاني ــوى 30 دقيق ــم س ــص له ــث مل يخص ــا حي ــات تقريب ــع اإلذاع جمي

اإلذاعيــة التســع التــي تــم رصدهــا. ويف املقابــل خصصــت لهــم القنــوات التلفزيــة حيــزا زمنيــا بلــغ 3 

ســاعات و3 دقائــق و19 ثانيــة. ومــع ذلــك يعــد حضورهــم ضعيفــا يف أغلــب القنــوات التلفزية باســتثناء 

قنــاة التاســعة التــي قامــت باســتضافة عبــد الفتــاح مــورو، نائــب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب وعضــو 

يف حــزب حركــة النهضــة يف الربنامــج اإلخبــاري »خــط أحمــر«. وبالفعــل فــإن النســبة املرتفعــة للتقييــم 

ــل  ــن قب ــه م ــت ل ــي وجه ــادات الت ــود إىل االنتق ــم 18 تع ــاين رق ــم البي ــا يف الرس ــار إليه ــلبي املش الس

صحفيــي وضيــوف الربنامــج.

الرسم البياين رقم 19: تقييم رئيس مجلس النواب/ نائباه يف القنوات التلفزية

محايد سلبي إيجايب
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الرسم البياين رقم 20: تقييم رئيس مجلس النواب/ نائباه يف القنوات اإلذاعية

محايد سلبي

ــوع  ــب الن ــحن حس ــي املرتش ــحن وغ ــالت املرتش ــي ملداخ ــز الزمن ــوّزع الحّي 8. ت

االجتامعــي:

تظهــر الرســوم البيانيــة أهميــة ظهــور الفاعــالت السياســيات، املرتشــحات منهــّن وغــري املرتشــحات، يف 

وســائل االعــالم الســمعية البرصيــة التــي وقــع رصدهــا. وهــو مــا يســمح بتقييــم مــدى االلتــزام مببــدأ 

التــوازن حســب النــوع االجتامعــي، وتعتــرب هــذه النتائــج األفضــل مقارنــة باملعتــاد. إال أّن حضــور املــرأة 

يبقــى بعيــدا عــن املســتوى املأمــول يف تحقيــق مبــدأ التناصــف وفقــا للفصــل 24 مــن القــرار املشــرتك 

بــني الهيئــة العليــا لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي املتعلــق مبراعــاة 

مبــدأ التناصــف يف مختلــف الربامــج. 

ونالحــظ أّن نســبة حضــور املرتشــحات يف االذاعــات كانــت أكــرب مقارنــة بحضورهــّن يف التلفــزات. حيــث 

تراوحــت بــني 20،4 % بإذاعــة قفصــة و51.5 % بإذاعــة شــمس. كــام أن نســبة حضــور املــرأة يف 

ــة. اإلذاعــات الخاصــة فاقــت نســبة حضورهــا يف اإلذاعــة الوطنيّ

أمــا بالنســبة للقنــوات التلفزيــة، فقــد أظهــرت النتائــج أن قنــاة التاســعة كانــت لهــا النســبة األكــرب فيــي 

حضــور املــرأة ب 27،9 % بالنســبة للمرتشــحات و18،2 % لغــري املرتشــحات.
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ــة وهــو مــا  ــة االنتخابي ــة الحمل ــا عــدم تغطي ــايت الحــوار التونــيس ونســمة قّررت مــع اإلشــارة إىل أن قن

ــاين الخــاص بحضــور الفاعــالت السياســيات املرتشــحات. يفــر عــدم وجودهــام يف الرســم البي

الرسم البياين رقم 21



46

النتائج العاّمة لرصد التعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعيّة

الرسم البياين رقم 22

الرسم البياين رقم 23
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9. املامرسات املهنية والالمهنية 

ــنة  ــة لس ــات البلدي ــة لالنتخاب ــة اإلعالمي ــة بالتغطي ــة الخاّص ــات املهني ــن املامرس ــد م ــد العدي ــم رص ت

ــا. ــارة منه ــة مخت ــيل مجموع ــا ي 2018. ويف م

• بثــت قنــاة الوطنيــة حصــة يوميــة خاصــة بالحملــة االنتخابيــة تــم فيهــا تخصيــص فضــاء للتعبــري 

للمرتشــحني مــن مختلــف القامئــات يف الواليــات الكــربى. وقــد خصصــت هــذه الحصــة يف كل يــوم 

تغطيــة لواليــات مختلفــة مــن أجــل ضــامن التعدديــة السياســية والتــوازن الجغــرايف يف نفــس الوقت. 

• أعــدت اإلذاعــة التونســية اســرتاتيجية مســبقة لتغطيــة الحملــة وذلــك بتوزيــع العمــل الصحفــي 

يف نطــاق التغطيــة االعالميــة بــني مختلــف اإلذاعــات الجهويــة والوطنيــة مــام ســمح بتغطيــة عــدد 

ــني  ــك بالتوجــه إىل الســكان املحلي ــة وذل ــر البلدي ــف الدوائ ــن القامئــات املرتشــحة يف مختل ــري م كب

ــة  ــل صحاف ــوي، إذ متث ــتوى جه ــى مس ــحة ع ــات املرتش ــة بالقامئ ــة املتعلق ــات ذات الصل باملعلوم

ــم الربامــج املشــرتكة  ــم تقدي ــة، ت ــة عام ــة.  وبصف ــات البلدي القــرب أســاس العمــل خــالل االنتخاب

بطريقــة جيــدة يف مختلــف اإلذاعــات. فمثــال يف برنامــج »بلديــة يف ســاعة«، أظهــر الصحفيــون الحياد 

تجــاه جميــع املرتشــحني. ويف حــال وجــد املرتشــح صعوبــة يف التعبــري أو يف حــال اســتهلك اقــل مــن 

الوقــت املخصــص لــه، يتدخــل الصحفيــون لتــدارك الوضــع حتــى ال يظهــر املرتشــح يف صــورة ســلبية. 

و يف كثــري مــن األحيــان يذكــر الصحفيــون املســتمعني بتاريــخ يــوم االقــرتاع وبأهميــة املشــاركة يف 

االنتخابــات. كــام يتــم يف بعــض األحيــان اســتضافة ممثلــني عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 

للتعريــف باملســار االنتخــايب وتحســيس املســتمعني وإعالمهــم مبراحــل االقــرتاع. كــام الحظنــا احــرتام 

القواعــد املهنيــة حتــى يف الربامــج األخــرى ذات الصلــة، خاصــة يف مــا يتعلــق مببــدأ الحيــاد والتــوازن 

يف توزيــع زمــن أخــذ الكلمــة.

ــني  ــي ب ــوع االجتامع ــب الن ــف حس ــدأ التناص ــريا ملب ــا كب ــمس آف آم التزام ــة ش ــرت إذاع • أظه

املرتشــحني الذيــن اســتضافتهم خــالل برامجهــا املخصصــة للحملــة.

ــد  ــييس. فق ــوي والتحس ــل التوع ــة يف العم ــوال الحمل ــالم ط ــائل اإلع ــن وس ــد م ــت العدي • انخرط

بثــت وســائل اإلعــالم العموميــة العديــد مــن الومضــات التحسيســية كــام خصصــت برامــج لتثقيــف 

الناخبــني، وهــو مــا قامــت بــه أيضــا اإلذاعــات الخاصــة. فقــد بثــت شــمس آف آم حملــة تحسيســية 

لتشــجيع املســتمعني، ومنهــم الفئــات الضعيفــة، للمشــاركة يف االنتخابــات البلديــة. كــام خصصــت 

فقــرة ضمــن برنامــج »هنــا شــمس« للتعريــف باملؤسســة البلديــة وصالحياتهــا. وعــى موجــات إذاعة 

ــات  ــتمعني برهان ــة املس ــة لتوعي ــو« الحص ــدي ش ــج »مي ــدم برنام ــتغل مق ــا اس ــريا م ــك، كث موزايي

املحطــة االنتخابيــة وأهميتهــا.
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• عملــت إذاعــة شــمس آف عــى توفــري التقنيــات املالمئــة واإلطــار البــري الــالزم لضــامن توزيــع 

متــوازن لزمــن أخــذ الكلمــة بــني جميــع القامئــات املرتشــحة.

ــة  ــة يف رصــده للتغطي ــق وحــدة الرصــد بالهيئ ــا فري ــي الحظه ــة الت ــا بالنســبة للمامرســات الالمهني أم

اإلعالميــة لالنتخابــات البلديــة، ميكــن أن نذكــر بعــض الحــاالت املتكــررة يف العديــد مــن وســائل اإلعــالم.

• تقديم القامئات الحزبية عى أنها قامئات مستقلة.

ــم املرتشــحني كرؤســاء قامئــات يف حــني  ــر وتقدي ــر أســامء املرتشــحني والدوائ ــة يف ذك ــاب الدق • غي

ــك. أنهــم ليســوا كذل

• تعاليق شخصية و سلبية تجاه املرتشحني الذين متت دعوتهم ولكنهم تغيبوا.

ــم وعــدم اتخــاذ   ــني النقــد والتقيي ــوازن ب ــق الت ــني يف تحقي ــي يجدهــا بعــض الصحفي ــة الت الصعوب

ــة ضــد السياســيني.  ــا مهين ــة وأحيان مواقــف عدواني

• ســوء التحكــم يف توزيــع زمــن أخــذ الكلمــة لبعــض املرتشــحني الذيــن متــت مقاطعتهــم برفــع اآلذان 

وعــدم إعــادة إعطائهــم الكلمــة مجددا.

• بعــض التوجهــات العامــة يف دفــع الفاعلــني املؤسســاتيني نحــو خطــاب قريــب مــن الدعايــة )أو 

ــة املضــادة(. الدعاي

• أّمــا األخطــاء التــي شــكلت خروقــات عــى ضــوء القوانــني الجــاري بهــا العمــل فلقــد تعهــد بهــا 

ــص  ــل املخص ــن الفص ــا ضم ــا الحق ــرض له ــيتم التع ــأنها، وس ــرارات بش ــذ ق ــة واتخ ــس الهيئ مجل

ــات. للخروق

ويف الختــام، فــإن االســتنتاجات املهمــة والتــي تــم التوصــل إليهــا تبــني أن أغلــب وســائل اإلعــالم التــي 

تــم رصدهــا، ورغــم صعوبــة ضــامن تغطيــة متوازنــة ومكثفــة نظــرا للعــدد الكبــري للقامئــات يف مختلــف 

ــودات  ــا مبجه ــت أيض ــام قام ــور. ك ــدة للجمه ــة واملحاي ــة الكامل ــم املعلوم ــت يف تقدي ــات، نجح الجه

ملحوظــة لالقــرتاب مــن القيمــة املرجعيــة املحــددة يف الفصــل 19 مــن القــرار املشــرتك وااللتــزام بقواعــد 

تغطيــة الحملــة االنتخابيــة، مــام يــدل عــى تحســن وتطــور أداء املؤسســات اإلعالميــة.

كــام لوحــظ أيضــا أن الرغبــة يف االلتــزام والتقيــد باإلطــار القانــوين والرتتيبــي املنظــم لتغطيــة الحملــة 

ــة« قامئــة عــى  ــة »غــري تفاعلي ــار أشــكال تغطي ــد مــن وســائل اإلعــالم إىل اختي ــة أدى بالعدي االنتخابي

توجيــه عــدد معــني مــن األســئلة املوجهــة للضيــوف دون طــرح نقــاش حقيقــي مــن شــأنه أن يجعــل 

تغطيــة الحملــة تجلــب انتبــاه الجمهــور. إن ســعي املؤسســات اإلعالميــة التــي ســاهمت مبســؤولية يف 

تغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة إمنــا هــو مســاهمة منهــا يف تكريــس التعدديــة.
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نتائج الرصد الكّمي
ــة السياســّية يف  للتعدديّ

القنــوات التلفزيــة

• الوطنّية 1

• التاسعة

• حنبعل

• نسمة

• الحوار التونيس



50

نتائج الرصد الكّمي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية

1. ملخّص عاّم لنتائج رصد قناة الوطنّية األوىل

خّصصــت القنــاة الوطنيــة األوىل 36 ســاعة و33 دقيقــة و55 ثانيــة كمجمــوع عــام للبــّث تــوزع عــى 

املرتشــحني وهــو أعــى حيــز زمنــي مقارنــة ببقيــة القنــوات التلفزيــة.

و ميكن من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه القناة إبداء املالحظات التالية: 

ــج املخّصصــة  ــم للربام ــف أصنافه ــاذ املرتشــحني مبختل ــى مســتوى نف ــوازن ع ــة بالت • اتســمت التغطي

للحملــة االنتخابيــة بالنظــر للقيمــة املرجعيــة املحــّددة يف القــرار املشــرتك مــع مالحظــة أنّهــا خّصصــت 

أقــّل وقــت للمســتقلني مقارنــة بحّصتهــم املحــددة يف القــرار املشــرتك.

• بلغت نسبة الحياد يف هذه القناة %99.7

• قــرص الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني السياســيني غــري املرتشــحني مقارنــة بالحيّــز الزمنــي اإلجــاميل 

ــة  ــة االنتخابي ــة الحمل ــاة يف تغطي ــز القن ــّث املخّصــص للمرتشــحني وهــو مــؤرّش إيجــايب راجــع لرتكي للب

باألســاس وأولويــة نفــاذ املرتشــحني لربامجهــا. 

ــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب(  ــة الحيّ • محدوديّ

مقارنــة بظهورهــم بصفتهــم املؤسســاتية وهــو مــا يعتــرب مــؤرشا إيجابيــا، إذ ركــزت القنــاة عــى متابعــة 

ــم  ــارة النتامءاته ــواب دون اإلش ــس الن ــة مجل ــة ورئاس ــة الجمهوري ــة ورئاس ــي للحكوم ــاط اليوم النش

الحزبيــة.

ــن  ــبة 6.4 % م ــل نس ــبة )93.6 %( مقاب ــاد بنس ــا بالحي ــاتيني أيض ــني املؤّسس ــة الفاعل ــزت تغطي • متي

ــة. ــاه الحكوم ــا تج ــلبيا أو إيجابي ــا س ــا إّم ــي فيه ــي االعالم ــاالت كان التعاط الح

ــة أنشــطة  ــت تغطي ــني السياســيني، هيمن ــد اســتضافة الفاعل ــع املطروحــة عن ــل باملواضي ــا يتّص • يف م

ــع املطروحــة.  ــة عــى املواضي ــج االنتخابي ــاش حــول الربام ــات املرتشــحة والنق ــم القامئ ــة وتقدي الحمل
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2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

بثــت الوطنيــة 1 يوميــاّ يف الفــرتة املمتــدة بــني الســاعة 18:45 و 19:45 برنامجــا خاصــا بالحملــة 

ــحني يف  ــف املرتّش ــن مختل ــج مّك ــذا الربنام ــة 2018«. ه ــات البلدي ــة االنتخاب ــه »حمل ــة عنوان االنتخابي

عديــد املناطــق مــن الجمهوريــة مــن التعبــري عــن آرائهــم والتعريــف بربامجهــم االنتخابيــة. كــام متــت 

ــة. ــرات االخباري ــا أيضــا يف الن ــم تغطيته ــة ت ــة أنشــطة الحمل تغطي

بثــت الوطنيــة 1 أيضــا برنامجــا عنوانــه »الســلطة املحليــة« بهــدف توعيــة وتحســيس الناخبــني اهتــّم 

ــة اســتدعاء  ــم ّ يف كل حلق ــد ت ــى االنتخــاب. وق ــني ع ــة والتحســيس وتشــجيع املواطن ــا بالتوعي أساس

ضيــف ممثّــل عــن املجتمــع املــدين )منظمــة مراقبــون( لتفســري النقــاط الهامــة يف املراقبــة االنتخابيــة 

للمشــاهدين وتوضيــح العالقــة بــني الســلطة املحليــة واملجتمــع املــدين.

الرسم البياين رقم 24: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني



52

نتائج الرصد الكّمي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية

الجدول رقم 9: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

القيمة املرجعية 
الواقعية )%(

املجموع 
العام للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث
الفاعلون السياسيون 

املرتشحون

36 28,4 10:22:25 08:39:46 01:42:39 املستقلون

12,5 15,1 05:31:56 04:45:56 00:46:00 حركة النهضة

12,5 13,0 04:45:19 04:04:18 00:41:01 نداء تونس

7 9,3 03:24:11 02:56:14 00:27:57 الجبهة الشعبية

4 5,1 01:51:27 01:34:07 00:17:20 التيار الدميقراطي

4 4,9 01:47:00 01:28:40 00:18:20 حركة مرشوع تونس

3 3,4 01:14:59 01:02:40 00:12:19 حركة الشعب

3 2,7 00:58:22 00:48:59 00:09:23 حراك تونس اإلرادة

3 3,2 01:09:24 01:00:17 00:09:07 أفاق تونس

2 2,5 00:54:16 00:47:41 00:06:35 الحزب الدستوري الحر

2 1,8 00:39:01 00:32:48 00:06:13 اإلتحاد املدين

1,5 1,8 00:38:55 00:33:45 00:05:10 الحزب اإلشرتايك

1,5 1,7 00:37:45 00:29:57 00:07:48 حركة البناء الوطني

1 0,1 00:01:16 00:00:24 00:00:52 بني وطني

1 0,8 00:18:04 00:16:24 00:01:40
املبادرة الوطنية 

الدستورية

1 0,3 00:07:00 00:04:34 00:02:26
حزب اإلتحاد الشعبي 

الجمهوري

0,5 0,9 00:19:46 00:17:24 00:02:22 حزب الخرض للتقدم

0,5 0,8 00:18:27 00:14:03 00:04:24 حزب املستقبل

0,5 0,8 00:17:29 00:15:38 00:01:51 حزب صوت التونيس

0,5 0,0 00:01:05 00:00:27 00:00:38 حزب اللقاء الدميقراطي

0,5 0,8 00:17:29 00:15:40 00:01:49 الحركة الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:48 00:00:32 00:00:16
حركة الدميقراطين 

االجتامعين
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0,5 0,0 00:00:56 00:00:31 00:00:25
ائتالف القوى 

الدميقراطية

0,5 0,9 00:18:47 00:15:49 00:02:58 حركة النضال الوطني

0,5 0,8 00:17:55 00:15:48 00:02:07 حزب تنظيم أجيال

0,5 0,9 00:19:53 00:16:50 00:03:03 حركة تونس أوال

100 100,0 36:33:55 30:59:12 5:34:43 املجموع

الجدول رقم 10: القامئات املستقلة العر األوىل يف قناة الوطنية 1 

حجم التغطية القامئة

0:19:21 قامئة أمل زغوان

0:18:21  قامئة املتلوي أوال

0:18:19 قامئة غدوة خري منوبة 

0:18:16  قامئة الرجاء والصمود

0:18:06 قامئة الطموح بقالطة املنستري

0:18:05  قامئة شباب رواد الحر

0:18:01 قامئة أوالد منوية 

0:17:59 قامئة الغزالة

0:17:57 قامئة رجال ونساء الكرم

0:17:53  قامئة حامم األنف بن عروس يف عينني

3:02:18 املجموع
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4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 25: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

الجدول رقم 11: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

15,9 0:01:03 0:00:31 0:00:32  حركة مرشوع تونس

15,9 0:01:03 0:00:40 0:00:23  الجبهة الشعبية

12,9 0:00:51 0:00:00 0:00:51  حزب البديل التونيس

12,9 0:00:51 0:00:25 0:00:26  الحزب الدستوري الحر 

12,4 0:00:49 0:00:49 0:00:00  حركة النهضة

10,1 0:00:40 0:00:00 0:00:40  املستقلون 

9,1 0:00:36 0:00:36 0:00:00  بني وطني

7,6 0:00:30 0:00:30 0:00:00  أفاق تونس

3,3 0:00:13 0:00:00 0:00:13  نداء تونس 

100 0:06:36 0:03:31 0:03:05 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة 

الرسم البياين رقم 26: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفية أو السياسية
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 26

محايد إيجايبسلبي

محايد إيجايبسلبي محايد

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد قناة نسمة

ــني  ــا للفاعل ــزا زمنيّ ــك خّصصــت حيّ ــع ذل ــة وم ــة االنتخابي ــة الحمل ــاة عــدم تغطي ــّررت هــذه القن • ق

السياســيني املرتشــحني  بلــغ 26 ثانيــة فقــط وقــد اقتــرص حضــور هــؤالء عــى مــّدة البــّث دون تخصيــص 

مــّدة ألخــذ الكلمــة )أي النفــاذ املبــارش(.

ــة  ــة أيضــا مقارن ــّدة ضعيف ــة وهــي م ــة و52 ثاني ــّدة املخصصــة لغــري املرتشــحني 24 دقيق • بلغــت امل

ــز األكــرب مــن املــّدة املخّصصــة ألخــذ الكلمــة ب 8  ببقيــة القنــوات مــع اســتئثار حركــة النهضــة بالحيّ

دقائــق و27 ثانيــة إضافــة إىل حــزب نــداء تونــس الــذي حظــي مبــدة بــث بلغــت حــوايل 11 دقيقــة. 

وقــد اســتفاد هــذا الحــزب مــن تغطيــة اتســمت يف معظمهــا بالتعاطــي االيجــايب مــن طــرف الصحفيــني

ــة  ــني السياســيني املؤسســاتيني 3 ســاعات و20 دقيقــة و16 ثاني ــي املخّصــص للفاعل ــز الزمن ــغ الحيّ • بل

وهــو أكــرب حيــز زمنــي مقارنــة بالحيــز الزمنــي للمرتشــحني وغــري املرتشــحني مجتمعــني كــام نالحــظ أّن 

أعضــاء الحكومــة نفــذوا بصفتهــم الحزبيــة إىل برامــج هــذه القنــاة ومتتّعــوا بحيّــز زمنــي بلــغ 52 ثانيــة.

• متيــزت التغطيــة اإلعالميــة للفاعلــني املؤسســاتيني بالحيــاد بنســبة 93.4 % .أّمــا مــا بقــي مــن التغطيــة 

فقــد تــراوح بــني التعاطــي االعالمــي الســلبي 5 % وااليجــايب 2 % .وقــد وّجهــت املالحظــات الســلبية إىل 

رئيــس الجمهوريــة وبصفــة أقــل إىل الحكومــة.

• تعكــس املواضيــع املتناولــة يف هــذه القنــاة خــالل فــرتة الحملــة عــدم االهتــامم بأنشــطتها التــي بلغــت 

ــة باملســار االنتخــايب  ــت املســائل املتصل ــني السياســيني. وحظي ــا 1.5 % يف خطــاب الفاعل نســبة تناوله

ــورت  ــد متح ــحني .وق ــادرات املرتش ــة ومب ــج االنتخابي ــق بالربام ــي مل تتعلّ ــبة 11 % ،والت ــا بنس عموم

املواضيــع املطروحــة حــول مســائل األمــن والنظــام العــام ومقاومــة االرهــاب 42 % كــام تــّم تخصيــص 

ــز زمنــّي مهــم ملوضــوع الوضــع االقتصــادي بالبــالد. حيّ



58

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

ــد  ــة القواع ــدم قابلي ــة ع ــة بتعل ــة هام ــة انتخابي ــا يف محط ــام بدوره ــن القي ــمة ع ــاة نس ــت قن تخل

ــل  ــاة نبي ــب القن ــرّب صاح ــد ع ــع. وق ــى أرض الواق ــق ع ــرتك للتطبي ــرار املش ــواردة يف الق ــط ال والضواب

القــروي عــن هــذا القــرار منتقــدا القــرار املشــرتك الصــادر عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصال الســمعي 

والبــرصي والهيئــة العليــا لالنتخابــات يف 14 فيفــري 2018 الــذي ضبــط القواعــد واإلجــراءات املتعلقــة 

ــة يف االعــالم الســمعي والبــرصي. ــة االنتخابي ــة للحمل ــة االعالمي بالتغطي

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الجدول رقم 12: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

املجموع العام للبّث مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

00:00:08 00:00:00 00:00:08 قامئة نداء تونس

00:00:05 00:00:00 00:00:05 قامئة التيار الدميقراطي

00:00:04 00:00:00 00:00:04 قامئة الجبهة الشعبية

00:00:03 00:00:00 00:00:03 قامئة حركة النهضة

00:00:03 00:00:00 00:00:03 قامئة حركة مروع تونس

00:00:03 00:00:00 00:00:03 قامئة حراك تونس اإلرادة

00:00:26 00:00:00 00:00:26 املجموع
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4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين 27: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

الجدول رقم 13: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غي املرتشحن

53.2 00:13:13 0:08:27 00:04:46 حركة النهضة

43.8 00:10:53 0:00:00 00:10:53 نداء تونس

1.1 00:00:16 0:00:00 00:00:16 حزب التحرير

1,0 00:00:15 0:00:00 00:00:15 حزب صوت الفالحني

0,6 00:00:09 0:00:00 00:00:09 الجبهة الشعبية

0,2 00:00:03 0:00:00 00:00:03 التيار الدميقراطي

0,2 00:00:03 0:00:00 00:00:03 حراك تونس اإلرادة

100 0:24:52 00:08:27 00:16:25 املجموع   
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5.  الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة: 

الرسم البياين رقم 28: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفية أو السياسية:
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 29 :

محايد سلبي إيجايب

محايد سلبي محايدإيجايب

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني
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1. ملخّص عام لنتائج رصد قناة الحوار التونيس

ــا  ــزا زمنيّ ــا خّصصــت حيّ ــة إاّل أنّه ــة االنتخابي ــة الحمل ــيس أيضــا عــدم تغطي ــاة الحــوار التون ــأت قن ارت

للفاعلــني السياســيني املرتشــحني  بلــغ 23 ثانيــة فقــط وقــد اقتــرص حضــور هــؤالء عــى مــّدة البــّث دون 

تخصيــص مــّدة ألخــذ الكلمــة.

نالحــظ أّن الحيّــز الزمنــي املخّصــص لغــري املرتشــحني بلــغ ســاعة و13 دقيقــة وهــو حيّــز ضعيــف مقارنــة 

ــز األكــرب عــى  ــة القنــوات وقــد اســتأثرت حركــة تونــس إىل األمــام وحــزب البديــل التونــيس بالحيّ ببقيّ

مســتوى مــّدة أخــذ الكلمــة واملجمــوع العــام للبــّث. وقــد حظــي هــذا األخــري بتغطيــة إيجابيــة كبــرية 

بلغــت 36 باملائــة. كــام حظــي نــداء تونــس أيضــا بتغطيــة إيجابيــة ولكــن بصفــة أقــل )24 باملائــة(.

نالحــظ أن أكــرب حيّــز زمنــي يف هــذه القنــاة تــّم منحــه للفاعلــني املؤسســاتيني وبصفتهــم تلــك إذ بلــغ 6 

ســاعات و14 دقيقــة و25 ثانيــة مــع منــح الحكومــة أكــرب مــّدة للبــث إذ بلغــت 5 ســاعات و56 دقيقــة 

و17 ثانيــة.

ــا  ــة وأحيان ــبة 8 باملائ ــة بنس ــة إيجابي ــان بطريق ــن األحي ــري م ــاتيني يف كث ــني املؤسس ــم الفاعل ــم تقيي ت

ســلبية بنســبة 3,9 باملائــة. وقــد وجهــت أغلــب التعاليــق اإليجابيــة إىل الحكومــة يف حــني تلقــى رئيــس 

الجمهوريــة عديــد االنتقــادات مثلــت 28 باملائــة مــن مــدة البــث املخصصــة لــه. 

ــم  ــا مل تهت ــة( إال أنه ــا باملســار االنتخــايب بصفــة عامــة )بنســبة 7,9 باملائ ــاة اهتامم ــن أظهــرت القن ول

ــة فقــط مــن خطــاب الفاعلــني السياســيني وذلــك  ــة التــي مثلــت 0,4 باملائ ــة االنتخابي بأنشــطة الحمل

دون التعــرض إىل الربامــج االنتخابيــة للمرتشــحني. هــذا مــع إيــالء األولويــة للمســائل املتعلقــة باالقتصــاد 

والتشــغيل )42 باملائــة( إضافــة إىل تخصيــص حصــة هامــة أيضــا للمســائل املتعلقــة بالرتبيــة والتعليــم 

)5,6 باملائــة( والفســاد والعدالــة )4,4 باملائــة( .
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2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

ارتــأت قنــاة الحــوار عــدم تغطيــة املرتشــحني لالنتخابــات خــالل الفــرتة املمتــدة بــني 14 أفريــل و 4 مــاي. 

ــني املؤسســاتيني والسياســيني  ــاة »تونــس 24/7« عــى اســتضافة الفاعل واقتــرص الربنامــج الرئيــيس للقن

غــري املرتشــحني.

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الجدول رقم 14: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

املجموع العام للبّث مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

00:00:12 00:00:00 00:00:12 حركة النهضة

00:00:08 00:00:00 00:00:08 نداء تونس

00:00:03 00:00:00 00:00:03 الجبهة الشعبية

00:00:23 00:00:00 00:00:23 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 30: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني
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الجدول رقم 15: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع 
العام للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

61,1 00:44:58 00:38:31 00:06:27 حركة تونس إىل األمام

20,3 00:14:57 00:13:15 00:01:42 حزب البديل التونيس

7,8 00:05:43 00:00:00 00:05:43 نداء تونس

4,3 00:03:08 00:00:00 00:03:08 حركة النهضة

4,0 00:02:55 00:00:39 00:02:16 حزب الرحمة

1,2 00:00:54 00:00:00 00:00:54 أفاق تونس

0,6 00:00:26 00:00:00 00:00:26 االتحاد الوطني الحر

0,4 00:00:17 00:00:00 00:00:17 التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات

0,3 00:00:14 00:00:00 00:00:14 املستقلون

0,1 00:00:04 00:00:00 00:00:04 حراك تونس اإلرادة

0,1 00:00:03 00:00:00 00:00:03 حركة الشعب

100 01:13:39 00:52:25 00:21:14 املجموع

5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 31: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفية أو السياسية
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 32 :

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد إيجايبسلبي

محايد محايد إيجايبسلبي
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد قناة حنبعل

بلغــت املــّدة اإلجامليــة للبــّث 4 ســاعات و15 ثانيــة بالنســبة للمرتشــحني يف قنــاة حنبعــل وهــي مــّدة 

بــّث ضعيفــة مقارنــة ببقيّــة القنــوات.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه القناة ميكن إبداء املالحظات التالية:

ــتقلون  ــحون املس ــي املرتش ــن حظ ــاة فل ــذه القن ــحني له ــف املرتش ــاذ مختل ــوازن يف نف ــاب الت • غي

ــّم  ــرار املشــرتك ت ــة املخّصصــة لهــم يف الق ــإّن القيمــة املرجعي ــة ف ــّدة اإلجاملي بـــ 18.9 %  مــن امل

تحديدهــا بـــ 36 %، كــام تجــاوز االتّحــاد املــدين والحــزب الحــّر الدســتوري املــّدة املخّصصــة لهــم يف 

القــرار املشــرتك، وحظيــت حركــة النهضــة بنســبة تغطيــة أكــرب مــن النســبة املخّصصــة لهــا يف القــرار 

املشــرتك فيــام حظيــت حركــة نــداء تونــس بنســبة تغطيــة أقــّل، كــام الحظنــا غيــاب حضــور قامئــات 

مرتشــحة عديــدة.

• متيز تغطية القامئات املرتشحة بدرجة عالية من الحياد )98,6 باملائة(.

• غيــاب التــوازن يف نفــاذ غــري املرتشــحني إىل هــذه القنــاة عــى مســتوى مــّدة البــث ومــّدة أخــذ 

الكلمــة. ومــن بــني الفاعلــني غــري املرتشــحني، حظيــت حركــة مــروع تونــس والحركــة الدميقراطيــة 

بأعــى مــدة أخــذ كلمــة تليهــا حركــة تونــس لألمــام وحــزب التيــار الدميقراطــي وحركــة الشــعب. 

وبذلــك متيــزت تغطيــة غــري املرتشــحني بتواتــر التقييــم اإليجــايب بنســبة 15,4 باملائــة والســلبي بنســبة 

ــد  ــا أن عدي ــام الحظن ــرية ك ــة كب ــة إيجابي ــام بتغطي ــس إىل األم ــة تون ــت حرك ــة. وحظي 4,1 باملائ

ــد  ــا املالحظــات الســلبية فق ــة الشــعب. أم ــس وحرك ــت إىل مــروع تون ــة وجه ــق االيجابي التعالي

تعلقــت يف معظمهــا بحركــة النهضــة وخصــص جــزء منهــا ملــروع تونــس.

• حضور مهيمن للفاعلني السياسيني املؤسساتيني بصفتهم املؤسساتية مقارنة بصفتهم الحزبية.

ــامت  ــة والتقيي ــبة 13 باملائ ــة بنس ــامت اإليجابي ــن التقيي ــة م ــبة هام ــل نس ــاة حنبع ــت قن • قدم

الســلبية بنســبة 8,3 باملائــة املوجهــة للفاعلــني املؤسســاتيني. وشــمل التقييــم الســلبي تغطيــة رئيــس 
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الجمهوريــة بنســبة 18 باملائــة أمــا التقييــم اإليجــايب فقــد مثــل 11 باملائــة مــن  تغطيتــه. كــام تلقــت 

الحكومــة نســبة تقييــم ســلبي بلغــت 12 باملائــة وتقيــم إيجــايب بنســبة 8 باملائــة.

ــة  ــاة حنبعــل 33 باملائ ــة، خصصــت قن ــا خــالل الحمل ــم تناوله ــي ت ــع الت • بالنســبة ألهــم املواضي

للمواضيــع املتعلقــة بأنشــطة الحملــة إضافــة نســبة 24 باملائــة ملســائل سياســية أخــرى غــري متصلــة 

مبــارشة باالنتخابــات ثــم تليهــا املواضيــع االقتصاديــة بنســبة 16,3 باملائــة. كــام الحظنــا إيــالء بعــض 

االهتــامم للموضــوع األمنــي وذلــك بنســبة 6 باملائــة. 

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

• تــم تقديــم املرتشــحني يف قنــاة حنبعــل يف نــرات األخبــار فقط. أمــا الربنامجــان الرئيســيان »يحدث 

يف تونــس« و »أمــا بعــد« فقــد اقتــرصا عى اســتضافة غــري املرتشــحني والفاعلني املؤسســاتيني. 

ــا  ــالل برنامجه ــة خ ــات البلدي ــح لالنتخاب ــتجواب مرتش ــت باس ــل قام ــاة حنبع ــر أن قن ــام نذك • ك

ــاة.  ــر للقن ــت نظ ــة لف ــا الهيئ ــن أجله ــت م ــة وجه ــايض »باملكشــوف« وهــي مخالف الري

   

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم بياين رقم 33: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:
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الجدول رقم 16: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العام للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

36 18,9 00:46:39 00:43:18 00:03:21 املستقلون

12,5 13,9 00:34:13 00:29:28 00:04:45 حركة النهضة

12,5 8,7 00:21:32 00:15:15 00:06:17 نداء تونس

7 6,2 00:15:13 00:14:26 00:00:47 الجبهة الشعبية

4 5,1 00:12:29 00:11:26 00:01:03 التيار الدميقرطي

4 3,2 00:07:50 00:07:20 00:00:30 حركة مروع تونس

3 5,3 00:13:09 00:12:28 00:00:41 حركة الشعب

3 5,4 00:13:14 00:12:38 00:00:36 حراك تونس اإلرادة

3 5,7 00:14:00 00:13:26 00:00:34 أفاق تونس

2 6,2 00:15:16 00:14:40 00:00:36 الحزب الدستوري الحر

2 6,5 00:15:59 00:14:44 00:01:15 اإلتحاد املدين

1,5 3,2 00:07:50 00:07:33 00:00:17 الحزب اإلشرتايك

1,5 2,4 00:05:54 00:05:34 00:00:20 حركة البناء الوطني

1 3,3 00:08:04 00:07:40 00:00:24 بني وطني

1 3,0 00:07:23 00:06:46 00:00:37 املبادرة الوطنية الدستورية

1 3,0 00:07:30 00:07:02 00:00:28 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100 100,0 04:06:15 3:43:44 0:22:31 املجموع
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الجدول رقم 17: القامئات املستقلة العر األوىل يف قناة حنبعل

حجم التغطية القامئة

0:08:04 قامئة مستقبل واد الليل 

0:07:49 قامئة غدوة خري منوية  

0:07:46 قامئة نعم نستطيع )املنيهلة(

0:07:36 قامئة سكرة مدينتنا

0:07:00 قامئة املنيهلة أوال

0:06:29 قامئة أريانة  يف عينينا

0:01:26 قامئة يد واحدة قفصة

0:00:16 بن عروس قامئة شباب املروج 

0:00:04 قامئة االقالع سوسة

0:00:03 قامئة جدليان اوال

0:46:33 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 34: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني 
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الجدول رقم 18: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني:

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع 
العام للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غي املرتشحن

25,2 01:09:33 00:54:14 00:15:19 حركة مروع تونس

24,5 01:07:28 00:52:40 00:14:48 الحركة الدميقراطية

14,7 00:40:36 00:36:25 00:04:11 حركة تونس إىل األمام

12,7 00:35:03 00:30:17 00:04:46 التيار الدميقرطي

12,3 00:33:58 00:30:39 00:03:19 حركة الشعب

5,3 00:14:44 00:05:47 00:08:57 حركة النهضة

3,1 00:08:36 00:03:40 00:04:56 نداء تونس

1,0 00:02:43 00:02:38 00:00:05 أفاق تونس

0,3 00:00:55 00:00:47 00:00:08 الحزب التونيس

0,2 00:00:35 00:00:35 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

0,1 00:00:22 00:00:09 00:00:13 الجبهة الشعبية

0,1 00:00:20 00:00:00 00:00:20 حراك تونس اإلرادة

0,1 00:00:20 00:00:20 00:00:00 الحزب الجمهوري

0,1 00:00:16 00:00:16 00:00:00 التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات

0,1 00:00:15 00:00:00 00:00:15 اإلتحاد املدين

0,0 00:00:07 00:00:00 00:00:07 حركة تونس أوال

0,0 00:00:04 00:00:00 00:00:04 حزب البديل التونيس

100 4:35:55 3:38:27 0:57:28 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 35: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفية أو الحزبية:
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 36:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايدمحايد

سلبي

سلبيسلبي

إيجايب

إيجايبإيجايب
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التاسعة

1. ملخّص عاّم لنتائج رصد قناة التاسعة

ــة اإلجامليــة للبــّث املخّصصــة للفاعلــني السياســيني املرتشــحني يف قنــاة التاســعة 6  بلغــت املــّدة الزمنيّ

ســاعات و4 دقائــق و4 ثــوان.

وميكن إبداء املالحظات التالية من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه القناة: 

• توزعــت هــذه املــّدة عــى قامئــات مرتشــحة مختلفــة ولــن حظــي املســتقلون بأعــى نســبة فــإّن 

هــذه النســبة تجــاوزت النســبة املخّصصــة لهــم يف القــرار املشــرتك ب 6 % كــام حظيــت الجبهــة 

ــن  ــرب م ــة أك ــبة تغطي ــدين بنس ــاد امل ــس اإلرادة واالتّح ــزب تون ــي وح ــار الدميقراط ــعبية والتي الش

النســبة املخّصصــة لهــم يف القــرار املشــرتك فيــام حرمــت قامئــات مرتشــحة عديــدة مــن النفــاذ لهــذه 

القنــاة.

• اتسمت طريقة تقديم القامئات املرتشحة بدرجة عالية من الحياد بلغت 99.5 %.

• فاقــت املــّدة املخّصصــة لغــري املرتشــحني املــّدة املخصصــة للمرتشــحني بكثــري إذ بلغــت 12 ســاعة 

و16 دقيقــة و16 ثانيــة مــع غيــاب التــوازن عــى مســتوى توزيــع املــّدة عــى مختلــف الفاعلــني غــري 

املرتشــحني خصوصــا عــى مســتوى مــّدة البــّث.

• مــن بــني غــري املرتشــحني الذيــن تــّم منحهــم حيــزا زمنيــا ألخــذ الكلمــة نجــد خاصــة حركــة النهضــة 

ــه تجــاه  ــري من ــد كان التعاطــي اإلعالمــي يف جــزء كب ــس. وق ــداء تون والحــزب الدســتوري الحــر ون

حركــة النهضــة والحــزب الدســتوري الحــر ســلبيا بســبب أداء الصحفــي وتدخــالت الضيــف اإلضــايف 

الحــارض يف الربنامــج.

• بلــغ الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني السياســيني املؤسســاتيني 6 ســاعات و2 دقيقــة و34 ثانيــة 

وتــم تخصيــص أكــرب نســبة مــن هــذا الحيّــز الزمنــي لهــؤالء بصفتهــم املؤسســاتية وتجــدر اإلشــارة إىل 

أّن هــذه القنــاة خّصصــت ســاعة و56 دقيقــة لنائــب رئيــس مجلــس النــواب بصفتــه الحزبيــة )عبــد 
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الفتــاح مــورو عــن حركــة النهضــة(.

• اتّســمت تغطيــة الفاعلــني السياســيني املؤسســاتيني  بالســلبية )22.9 %( وكان الجــزء األكــرب منهــا 

تجــاه الحكومــة ثــم رئيــس الجمهوريــة ونائــب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب الــذي تــم انتقــاده 

مــن طــرف الصحفــي وبقيــة الضيــوف خــالل برنامــج محــدد )خــط أحمــر(.

• هيمــن موضــوع أنشــطة الحملــة عــى املواضيــع املطروحــة بنســبة 30 %، يف حــني بلغــت نســبة 

غريهــا مــن املواضيــع السياســية )28 %(. كــام حظــي موضــوع الرتبيــة والتعليــم بنســبة هامــة مــن 

النقــاش بلغــت 11 % ،أمــا موضــوع االقتصــاد فقــد كانــت نســبة تناولــه أقــّل مــن بقيــة املواضيــع 

املطروحــة فلــم تتجــاوز نســبة 8 %.

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

خّصصــت برامــج   »حــدث هــذا اليــوم« و»خــط أحمــر« »ومــن تونــس« حيّــزا زمنيــا لتغطيــة الحملــة 

االنتخابيــة والسياســية بصفــة عامــة. واقتســمت  هــذه الربامــج هــذا الحيــز الزمنــي بــني املرتشــحني وغــري 

املرتشــحني مــع إعطــاء األفضليــة للفاعلــني السياســيني مــن غــري املرتشــحني.

ــود اىل  ــاة يع ــذه القن ــيني يف ه ــني السياس ــص للفاعل ــت املخّص ــن الوق ــزءا م ــارة اىل أن ج ــدر االش وتج

ــتضافتهم. ــت اس ــيني متّ ــع سياس ــن حــوارات م ــت مقاطــع م ــي بثّ ــهارية الت الومضــات االش

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 37: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة  املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني



75

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الجدول رقم 19: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العام للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

36 42,3 02:53:01 02:35:27 00:17:34 املستقلون

12,5 11,9 00:48:42 00:45:19 00:03:23 حركة النهضة

12,5 10,8 00:44:11 00:39:32 00:04:39 نداء تونس

7 11,1 00:45:35 00:40:15 00:05:20 الجبهة الشعبية

4 5,3 00:21:32 00:19:33 00:01:59 التيار الدميقراطي

4 1,2 00:04:47 00:04:25 00:00:22 حركة مروع تونس

3 2,7 00:11:04 00:09:36 00:01:28 حركة الشعب

3 4,5 00:18:13 00:14:53 00:03:20 حراك تونس اإلرادة

3 2,4 00:09:57 00:09:15 00:00:42 أفاق تونس

2 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب الدستوري الحر

2 3,9 00:16:03 00:14:51 00:01:12 االتحاد املدين

1,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب االشرتايك

1,5 1,3 00:05:17 00:04:51 00:00:26 حركة البناء الوطني

1 2,6 00:10:42 00:09:49 00:00:53 بني وطني

1 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

1 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100 100,0 6:49:04 6:07:46 0:41:18 املجموع
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الجدول رقم 20:  القامئات املستقلة العر األوىل يف قناة التاسعة

حجم التغطية القامئة

0:06:04 قامئة قرطاج حريّة

0:05:53 قامئة بن قردان أوال

0:05:42 قامئة حامة املريس

0:05:40 قامئة اتحاد بن قردان

0:05:38 قامئة أريانة تلّمنا

0:05:38 قامئة األمل والعمل

0:05:35 قامئة تحدي رقاب

0:05:34 قامئة منوبة الجميلة

0:05:33 قامئة املستقبل بن قردان

0:05:30 قامئة شباب املروج بن عروس 

0:56:47 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 38: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني: 
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الجدول رقم 21: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني:

نسبة البّث 
اإلجاميل )%( 

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

26,7 03:15:46 02:05:08 01:10:38 حركة النهضة

20,8 02:32:29 01:42:36 00:49:53 الحزب الدستوري الحر

18,6 02:16:21 01:56:33 00:19:48 املستقلون

14,4 01:45:56 01:33:44 00:12:12 نداء تونس

7,2 00:53:09 00:44:51 00:08:18 حركة الشعب

5,2 00:38:24 00:33:28 00:04:56 التيار الدميقراطي

3,6 00:26:31 00:23:43 00:02:48 حزب املستقبل

2,5 00:18:28 00:13:55 00:04:33 حركة تونس إىل األمام

0,4 00:03:03 00:02:42 00:00:21 الجبهة الشعبية

0,2 00:01:19 00:01:06 00:00:13 املسار الدميقراطي االجتامعي

0,1 00:00:52 00:00:00 00:00:52 االتحاد الوطني الحر

0,1 00:00:42 00:00:00 00:00:42 التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات

0,1 00:00:34 00:00:20 00:00:14 حراك تونس اإلرادة

0,0 00:00:19 00:00:19 00:00:00 أفاق تونس

0,0 00:00:12 00:00:00 00:00:12 املبادرة الوطنية الدستورية

0,0 00:00:11 00:00:00 00:00:11 حركة مروع تونس

100,0 12:14:16 9:18:25 2:55:51 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 39: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفية أو السياسية:
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 40:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايدمحايد

سلبي

سلبيسلبي

إيجايب

إيجايبإيجايب
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الرصــد الــكّمي 
للتعدديّة السياسّية يف

القنوات اإلذاعّية
• اإلذاعة الوطنية

• إذاعة املنستري

• إذاعة الكاف

• إذاعة صفاقس

• إذاعة قفصة

إذاعة تطاوين

موزاييك آف آم

شمس آف آم

جوهرة آف آم
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد اإلذاعة الوطنية

بلغــت املــّدة الزمنيّــة اإلجامليّــة للبــث املخصّصــة للفاعلــني السياســيني املرتّشــحني 35 ســاعة و21 دقيقــة 

ــات  ــة بالوالي ــة االنتخابي ــة الحمل ــت بتغطي ــة قام ــة الوطني ــارة إىل أّن االذاع ــدر االش ــة.  وتج و41 ثاني

التالية :زغــوان و ســليانة  وســيدي بوزيــد وأريانــة  وتونــس  و سوســة و قبــيّل و مدنــني وذلــك بالتنســيق 

مــع بقيّــة االذاعــات الجهويـّـة.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه القناة ميكن إبداء املالحظات التالية:

• تــوازن عــى مســتوى نفــاذ كل املرتشــحني مبختلــف أصنافهــم للربامــج املخّصصــة للحملــة االنتخابية 

كــام أّن االذاعــة الوطنيــة احرتمــت تطبيــق القرار املشــرتك.

• متيزت تغطية املرتشحني يف هذه اإلذاعة بدرجة عالية من الحياد بلغت 99,6 باملائة.

• قــرص الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني السياســيني غــري املرتشــحني مقارنــة بالحيّز الزمنــي اإلجاميل 

للبــّث املخّصــص للمرتشــحني حيــث بلــغ 07 دقائــق و58 ثانيــة فقــط للمرتشــحني وهــو مــؤرّش إيجــايب 

راجــع لرتكيــز اإلذاعــة يف تغطيــة الحملــة االنتخابيــة باألســاس وأولويــة نفــاذ املرتشــحني لربامجها. 

ــداء تونــس وحركــة  ــا لحــزيب ن ــم منحه ــق ت ــة غــري املرتشــحني عــى بعــض الدقائ • اقتــرصت تغطي

النهضــة. وقــد كان التعاطــي مــع هذيــن الحزبــني ســلبيا خــالل الدقائــق التــي خصصــت للحديــث 

عنهــام.

• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم الحزبيــة )انتامءهــم الحــزيب( 

مقارنــة بظهورهــم بصفتهــم املؤسســاتية وهــو مــا يعتــرب مــؤرشا إيجابيــا، حيــث بلغــت املــّدة الزمنية 

املخّصصــة للفاعلــني السياســيني حســب صفتهــم املؤسســاتية 02 ســاعة و42 دقيقــة و50 ثانيــة مــن 

مجمــوع البــّث العــام الــّذي بلــغ 02 ســاعة و44 دقيقــة و53 ثانيــة حيــث تــّم تخصيــص أعــى حصــة 

للنشــاط الحكومــي ب 02 ســاعة و02 دقيقــة و31 ثانيــة يليهــا رئيــس الجمهوريــة ب 36 دقيقــة و44 
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ثانيــة ثــم رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه ب 03 دقائــق و35 ثانيــة.

• كانــت تغطيــة الفاعلــني املؤسســاتيني محايــدة بنســبة 95 باملائــة أّمــا يف مــا بقــي )5 باملائــة( فقــد 

الحظنــا تعاطيــا إيجابيــا مــع الحكومــة.

• مبــا أن هــذه اإلذاعــة ركــزت يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة عــى املرتشــحني، فقــد كانــت »أنشــطة 

الحملــة« هــي املهيمنــة عــى الخطــاب )92,7 باملائــة( بســبب تقديــم القامئــة وتقديــم املرتشــحني 

والنقــاش حــول الربامــج االنتخابيــة.

2.  شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية 

ــف  ــت مختل ــة. بث ــة االنتخابي ــة الحمل ــرتكا لتغطي ــا مش ــا تفصيلي ــية مخطط ــة التونس ــت اإلذاع وضع

ــم  ــة وتقدي ــات البلدي ــة باالنتخاب ــج خاص ــة برام ــز اإلخباري ــرات واملواج ــة إىل الن ــات باإلضاف املحط

ــر: ــج نذك ــذه الربام ــني ه ــن ب ــحني. م املرتش

- »بلديــة يف ســاعة«: كان  بثهــا مبعــدل مرتــني يف اليــوم عنــد الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر والســابعة 

مســاء وقــد ركــزت أساســا عــى تقديــم معطيــات و معلومــات حــول البلديــات يف مختلــف الواليــات 

كتاريــخ بعثهــا وصالحيتهــا وعــدد الناخبــني املســجلني...

ــام وأن نظــام  ــة. عل ــم االنتخابي ــم برامجه ــات املرتشــحة لتقدي ــن القامئ ــني ع ــم اســتضافة املمثل ــام ت ك

ترتيــب الواليــات والبلديــات زمنيــا كان عــى أســاس القرعــة. ويطــرح الصحفــي ضمــن هــذا الربنامــج 

عــى الضيــف ثالثــة أســئلة ومينحــه دقيقتــني لإلجابــة عــن كل ســؤال. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه خــالل 

اليــوم يتــم بــث ومضــة إشــهارية للربنامــج يعلــن فيهــا عــن أســامء املرتشــحني الضيــوف خــالل اليــوم 

ذاته. 

وقدالحظنا خالل هذا الربنامج عدة مامرسات مهنية جيدة.

ــث النــرات  ــا بشــكل دوري بعــد ب ــم بثه ــة يت ــن فقــرة خاصــة بالحمل ــة: تتضّم - النــرة االنتخابي

ــة. وتغطــي  ــني 10 و15دقيق ــرة ب ــدوم هــذه الفق ــار واملســاء. وت ــة الرئيســية ملنتصــف النه اإلخباري

ــم برامجهــم.  ــح رؤســاء القامئــات الفرصــة للتدخــل لتقدي ــة ومتن النــرة أنشــطة القامئــات االنتخابي

ــرة  ــات« وهــي فق ــة انتخاب ــرة »دقيق ــة فق ــن اإلذاعــات الجهوي ــة كغريهــا م ــة الوطني ــث اإلذاع - تب

تــم  إنجازهــا مــن قبــل جمعيــة مراقبــون الناشــطة يف مجــال مراقبــة اإلنتخابــات وتهــدف إىل توعيــة 
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الناخبــني وتحسيســهم باهميــة االنتخبــات وبــرضورة التوجــه لإلقــرتاع. 

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 41: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

جدول رقم 22: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

القيمة املرجعية 
املحّددة عى 

املستوى الجهوي 
)%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

44,2 45,4 16:02:46 12:47:16 03:15:30 املستقلون

15,4 15,0 05:18:37 04:25:34 00:53:03 حركة النهضة

14,9 13,6 04:49:28 04:00:43 00:48:45 نداء تونس

4,0 4,1 01:27:15 01:13:09 00:14:06 الجبهة الشعبية
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3,5 3,6 01:15:25 01:02:51 00:12:34 التيار الدميقرطي

3,1 3,2 01:07:21 00:54:14 00:13:07 حراك تونس اإلرادة

2,8 2,0 00:41:48 00:33:45 00:08:03 حركة الشعب

2,8 3,7 01:17:29 01:01:36 00:15:53 اإلتحاد املدين

2,4 1,5 00:31:24 00:27:10 00:04:14 أفاق تونس

2,1 2,1 00:44:06 00:36:28 00:07:38 حركة مروع تونس

1,2 1,0 00:20:29 00:17:29 00:03:00 الحزب الدستوري الحر

0,9 0,4 00:07:51 00:04:47 00:03:04 الحزب اإلشرتايك

0,7 0,8 00:17:55 00:15:20 00:02:35 بني وطني

0,7 1,2 00:24:42 00:19:05 00:05:37 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,3 0,8 00:17:02 00:13:59 00:03:03 حركة البناء الوطني

0,3 0,5 00:11:19 00:06:31 00:04:48 املبادرة الوطنية الدستورية

0,2 0,1 00:02:29 00:02:07 00:00:22 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,2 0,1 00:02:50 00:02:11 00:00:39 حركة النضال الوطني

0,2 0,3 00:06:34 00:05:49 00:00:45 حزب تنظيم أجيال

0,2 0,4 00:08:36 00:07:13 00:01:23 حركة تونس أوال

0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0 0,3 00:06:15 00:05:03 00:01:12 حزب املستقبل

0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

100 100,0 35:21:41 28:42:20 6:39:21 املجموع

جدول رقم  23: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة موزاييك

حجم التغطية القامئة

0:10:09 قامئة العمل سيدي بوزيد

0:10:06 قامئة رجال ونساء الكرم
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0:09:32 قامئة أمل زغوان

0:08:23 قامئة نحبك يا بالدي

0:08:17 قامئة أمل املريس

0:08:14  قامئة أمل سيدي ثابت

0:08:14 قامئة بالدنا أمانة الفحص زغوان

0:08:13 قامئة الطوح والتنمية

0:08:12 قامئة صوت شباب

0:08:12 قامئة الصفاء زغوان

1:27:32 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن:

الجدول رقم 24: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني:

نسبة البّث اإلجاميل 
)%(

املجموع العام للبّث مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث
الفاعلون السياسيون غري 

املرتشحني

60,0 00:04:47 00:00:22 00:04:25 نداء تونس

24,7 00:01:58 00:00:44 00:01:14 حركة النهضة

3,8 00:00:18 00:00:18 00:00:00 حراك تونس اإلرادة

3,8 00:00:18 00:00:00 00:00:18 املستقلون

2,7 00:00:13 00:00:00 00:00:13 أفاق تونس

2,1 00:00:10 00:00:00 00:00:10 االتحاد الوطني الحر

1,7 00:00:08 00:00:00 00:00:08 اإلتحاد املدين

0,6 00:00:03 00:00:00 00:00:03 حزب حركة الجمهورية

0,6 00:00:03 00:00:00 00:00:03 الحزب الجمهوري

100,01 0:07:58 0:01:24 0:06:34 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبّيــة 

الرسم البياين رقم 42: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية يف نطاق 

مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة:



87

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

6.  التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 43 :

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايدمحايد

سلبي

سلبيسلبي

إيجايب

إيجايبإيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة قفصة

خّصصــت إذاعــة صفاقــس 31 ســاعة و11 دقيقــة و17 ثانيــة كمجمــوع عــام للبــّث وقــع توزيعــه عــى 

ــة لنشــاط القامئــات  ــز زمنــي مهــّم علــام وأّن إذاعــة قفصــة قامــت بتغطيــة إعالميّ املرتشــحني وهــو حيّ

املرتّشــحة بواليــات قفصــة والقرصيــن وتــوزر وقبــيّل.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاّصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

• تــوازن عــى مســتوى نفــاذ املرتّشــحني مبختلــف أصنافهــم للربامــج املخّصصــة للحملــة االنتخابيــة 

وفقــا للقيمــة املرجعيّــة املحــّددة يف القــرار املشــرتك خاّصــة بالنســبة للمســتقلنّي مــع وجــود تفــاوت 

طفيــف يف الّنســب املخّصصــة لــكّل مــن نــداء تونــس وحركــة النهضــة حيــث مل تتجــاوز األوىل

ــة  ــت حرك ــرار املشــرتك 15.3 %.  وتحّصل ــة املحــّددة يف الق ــغ القيمــة املرجعيّ 12.3 % يف حــني تبل

ــرار املشــرتك 15.7 %. ــة املحــّددة يف الق ــغ القيمــة املرجعي النهضــة عــى نســبة 17.9 % يف حــني تبل

• اتّسمت تغطية القامئات املرتشحة بدرجة عالية من الحياد بلغت نسبتها 99,9 باملائة.

ــة  ــرص مقارن ــحني بالق ــري املرتّش ــيني غ ــني السياس ــص للفاعل ــي املخّص ــز الزمن ــّدة الحيّ ــمت م • اتّس

بالحيّــز الزمنــي اإلجــاميل للبــّث املخّصــص للمرتشــحني وهــو مــا يعكــس توجــه اإلذاعــة يف تغطيتهــا 

ــص النســبة  ــارة إىل تخصي ــع رضورة اإلش ــا م ــحني لربامجه ــاذ املرتّش ــة نف ــة وأولويّ ــة االنتخابي للحمل

ــداء تونــس. ــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني غــري املرتشــحني لحركــة النهضــة وحركــة ن األكــرب مــن الحيّ

• اقتــرصت تغطيــة الفاعلــني السياســيني مــن غــري املرتشــحني عــى 13 دقيقــة فحســب تــم منحهــا 

رئيســيا لحــزب حركــة النهضــة وثانويــا لحركــة نــداء تونــس، مــع تقييــم ســلبي. 

• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب( 

ــا، إذ ركــزت اإلذاعــة عــى  ــرب مــؤرشا إيجابي ــة بظهورهــم بصفتهــم املؤّسســاتية وهــو مــا يعت مقارن
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ــارة  ــواب دون اإلش ــس الن ــة مجل ــة ورئاس ــة الجمهوري ــة ورئاس ــي للحكوم ــاط اليوم ــة النش متابع

ــة. النتامءاتهــم الحزبي

• إتســمت تغطيــة الفاعلــني السياســيني املؤسســاتيني بالحيــاد بنســبة 97,6 باملائــة مــع تنســيب ذلــك 

فيــام يتعلــق برئيــس الجمهورية.

ــات  ــع يف اإلذاع ــن مواضي ــرح م ــا ط ــع م ــابهاً م ــا تش ــة، الحظن ــع املطروح ــق باملواضي ــام يتعل • في

الجهويــة األخــرى واإلذاعــة الوطنيــة. حيــث تــم تخصيــص الحيــز الزمنــي األكــرب للربامــج االنتخابيــة 

للمرتشــحني وأنشــطتهم.

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية 

خصصــت إذاعــة قفصــة يف تغطيتهــا للحملــة اإلنتخابيــة عــّدة برامــج خاّصــة مشــابهة لربامــج اإلذاعــة 

الوطنيــة وبقيــة اإلذاعــات الجهويــة. وقــد اهتمــت هــذه الربامــج بتقديــم القامئــات املرتشــحة يف الواليات 

التــي غطتهــا اإلذاعة. 

كــام بثــت فقــرات تحسيســية للناخبــني مثــل فقــرة »دقيقــة انتخابــات« التــي تــم اعدادهــا مــن طــرف 

ــخاص ذوي  ــجيع األش ــى تش ــا ع ــت خصوص ــي عمل ــننتخب« الت ــا س ــرة »كلن ــون، وفق ــة مراقب منظم

اإلعاقــة عــى مامرســة حقهــم االنتخــايب. 
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3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 44: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

الجدول رقم 25: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني:

القيمة املرجعية 
املحّددة عى 

املستوى 
الجهوي)%(

القيمة 
املرجعية 
الواقعية 

)%(

املجموع 
العاّم 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

46,0 45,4 13:27:23 11:06:48 02:20:35 املستقلون

15,7 17,9 05:17:23 04:22:22 00:55:01 حركة النهضة

15,3 12,3 03:38:16 02:48:24 00:49:52 نداء تونس

5,7 6,4 01:54:19 01:35:28 00:18:51 الجبهة الشعبية

3,7 3,3 00:58:38 00:49:33 00:09:05 حركة الشعب
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3,3 3,8 01:08:09 00:56:38 00:11:31 حراك تونس اإلرادة

3,0 3,3 00:58:32 00:50:14 00:08:18 التيار الدميقرطي

3,0 3,4 00:59:37 00:48:15 00:11:22 حركة مروع تونس

1,3 1,8 00:32:03 00:26:50 00:05:13 اإلتحاد املدين

1,0 1,0 00:17:02 00:13:51 00:03:11 الحزب اإلشرتايك

0,7 0,1 00:01:08 00:00:00 00:01:08 أفاق تونس

0,3 0,4 00:06:19 00:05:20 00:00:59 الحزب الدستوري الحر

0,3 0,5 00:09:00 00:07:40 00:01:20 حركة البناء الوطني

0,3 0,0 00:00:47 00:00:30 00:00:17 حزب الخرض للتقدم

0,3 0,5 00:08:29 00:06:39 00:01:50 الحركة الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 بني وطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
حزب اإلتحاد الشعبي 

الجمهوري

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100,0 100,0 29:37:05 24:18:32 5:18:33 املجموع
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الجدول رقم 26: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة

حجم التغطية القامئة

0:15:33 قامئة املستقبل القرصين

0:15:10 قامئة أمل قفصة

0:15:01 قامئة التحدي ‘جدليان القرصين(

0:10:47 قامئة الرديف أوال قفصة

0:10:39 قامئة الحكم املحيل )قفصة(

0:10:28 قامئة املواطنة والتنمية 

0:10:09 قامئة األمل والعمل

0:10:07 قامئة اليد يف اليد لتحقيق التنمية والتشغيل

0:09:56 قامئة الوفاق توزر 

0:09:54 قامئة يد واحدة قفصة

1:57:44 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول رقم 27: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني:

نسبة البّث اإلجاميل 
)%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

41,61 00:05:35 00:00:00 00:05:35 حركة النهضة

31,68 00:04:15 00:01:44 00:02:31 نداء تونس

10,81 00:01:27 00:00:17 00:01:10 الجبهة الشعبية

6,71 00:00:54 00:00:38 00:00:16 حركة تونس إىل األمام

1,99 00:00:16 00:00:00 00:00:16 حراك تونس اإلرادة

1,86 00:00:15 00:00:00 00:00:15 أفاق تونس

1,74 00:00:14 00:00:00 00:00:14 حركة مروع تونس
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1,37 00:00:11 00:00:00 00:00:11 التيار الدميقرطي

0,99 00:00:08 00:00:00 00:00:08
التكتل الدميقراطي من أجل العمل 

والحريات

0,87 00:00:07 00:00:00 00:00:07 املبادرة الوطنية الدستورية

0,37 00:00:03 00:00:00 00:00:03 حركة الشعب

100 0:13:25 0:02:39 0:10:46 املجموع

5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة 

الرسم البياين رقم 45: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة:
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 46:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايدمحايد

سلبي

سلبيسلبي

إيجايب

إيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة الكاف

ــّم توزيعــه عــى  ــّث ت ــام للب ــة كمجمــوع ع ــة و34 ثاني ــكاف 24 ســاعة و39 دقيق خّصصــت إذاعــة ال

الفاعلــني السياســيني املرتشــحني وتجــدر االشــارة إىل أّن إذاعــة الــكاف قامــت بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة 

ألربــع واليــات وهــي : باجــة و جندوبــة و الــكاف وســليانة.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

• وجــود تــوازن عــى مســتوى نفــاذ املرتشــحني بكافـّـة أصنافهــم للربامــج املخّصصــة بتغطيــة الحملــة 

ــف يف نســبة حضــور  ــاع طفي ــتثناء ارتف ــرار املشــرتك باس ــا للنســبة املحــّددة يف الق ــة وفق االنتخابي

ــات  ــت بعــض األحــزاب والقامئ ــة املحــّددة يف حــني حظي ــة املرجعيّ ــة بالقيم ــة النهضــة مقارن حرك

ــي حّددهــا القــرار املشــرتك. ــة أقــل مــن النســبة التّ املســتقلة مبــّدة زمنيّ

• محدوديــة املــدة الزمنيــة لظهــور الفاعلــني السياســيني غــري املرتشــحني حيــث خصّصــت لهــم 08 

ــاء  ــة وإعط ــة االنتخابي ــى الحمل ــة ع ــز االذاع ــع لرتكي ــايب راج ــؤرّش إيج ــو م ــة وه ــق و25 ثاني دقائ

ــا. ــاذ إىل برامجه ــيني املرتشــحني للنف ــني السياس ــة للفاعل األولوي

• متيّزت تغطية القامئات املرتشحة بالحياد يف كل الربامج التي تم رصدها.

ــة  ــدة حرك ــة لفائ ــحني أفضلي ــري املرتش ــن غ ــيني م ــني السياس ــة للفاعل ــة االعالمي ــرت  التغطي • أظه

النهضــة عــى مســتوى الحيــز الزمنــي )حيــث طغــي التقييــم الســيايس عــى جــزء منــه(. وال تعتــرب 

ــني. ــذي خصــص لهــؤالء الفاعل ــي ال ــز الزمن ــة الحي ــة كبــرية نظــرا ملحدودي ــة ذات أهمي هــذه األفضلي

• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤّسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب( 

ــة  ــد خّصصــت إذاع ــا، فق ــؤرشا إيجابي ــرب م ــا يعت ــم املؤسســاتية وهــو م ــة بظهورهــم بصفته مقارن

الــكاف ســاعتان و38 دقيقــة و59 ثانيــة  لتغطيــة األنشــطة اليوميّــة للحكومــة ورئاســة الجمهوريّــة 

ورئاســة مجلــس النــواب بصفتهــم املؤسســاتيّة دون االشــارة ايل انتامءاتهــم الحزبيــة.
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• تــم تقديــم الفاعلــني السياســيني حســب صفتهــم املؤسســاتية بطريقــة محايــدة يف جــل الحــاالت 

)بنســة تجــاوزت 98.3 %(.

• يف املنابــر التــي تــم خاللهــا ظهــور الفاعلــني السياســيني نجــد أن الحيــز الزمنــي املخصــص للحديــث 

حــول مواضيــع مرتبطــة بالحملــة االنتخابيــة هــو املهيمــن يف اذاعــة الــكاف بنســبة بلغــت 90 %، 

ــر  ــة ونذك ــة االنتخابي ــارشة بالحمل ــة مب ــري املرتبط ــع غ ــاحة للمواضي ــة املس ــت بقي ــني خّصص يف ح

ــة  ــم، الصحــة، والتنمي ــة كالتعلي ــا االجتامعي ــة والقضاي ــال املســائل االقتصادي ــا عــى ســبيل املث منه

ــة. االجتامعي

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

خصصــت إذاعــة الــكاف  خــالل الحملــة االنتخابيــة البلديــة عديــد الربامــج الخاصــة باالنتخابــات وذلــك 

باالشــرتاك مــع االذاعــة الوطنيــة وبقيــة االذاعــات الجهويــة ، حيــث تــم تقديــم القامئــات املرتشــحة يف 

الواليــات التــي تــّم تغطيــة الحملــة االنتخابيــة فيهــا. كــام قامــت إذاعــة الــكاف بدورهــا ببــث فقــرة 

»دقيقــة انتخابــات« وذلــك بهــدف تحســيس وتوعيــة الناخبــني.
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3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 47: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

الجدول رقم 28: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحّددة عى 

املستوى 
الجهوي)%(

القيمة 
املرجعية 
الواقعية 

)%(

املجموع 
العاّم للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

32,9 31,6 07:48:15 06:33:54 01:14:21 املستقلون

18,7 22,9 05:38:50 04:47:29 00:51:21 حركة النهضة

18,7 18,6 04:34:59 03:49:12 00:45:47 نداء تونس

9,5 9,3 02:17:20 01:51:55 00:25:25 الجبهة الشعبية
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4,6 3,5 00:51:30 00:42:01 00:09:29 حركة مروع تونس

3,9 2,0 00:29:07 00:23:22 00:05:45 الحزب الدستوري الحر

2,8 3,8 00:55:30 00:46:02 00:09:28 حركة الشعب

2,5 3,1 00:45:14 00:34:45 00:10:29 التيار الدميقرطي

2,1 1,0 00:15:07 00:12:01 00:03:06 أفاق تونس

1,1 1,0 00:14:37 00:12:09 00:02:28 حراك تونس اإلرادة

1,1 1,4 00:20:57 00:18:13 00:02:44 اإلتحاد املدين

0,7 0,7 00:10:45 00:08:33 00:02:12 الحزب اإلشرتايك

0,7 0,5 00:07:30 00:06:19 00:01:11 بني وطني

0,4 0,6 00:08:38 00:06:57 00:01:41 حركة البناء الوطني

0,4 0,1 00:01:15 00:00:45 00:00:30 حزب املستقبل

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة  النضال الوطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100,0 100,0 24:39:34 20:33:37 4:05:57 املجموع
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جدول رقم 29: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة الكاف

حجم التغطية القامئة

0:18:07 قامئة األمل سليانة

0:08:59 قامئة سبولة رضا الدالجي

0:08:20 قامئة  الربج

0:08:16 قامئة سوق االربعاء

0:08:15 قامئة  معا من أجل جندوبة

0:08:08 قامئة الكريب موطن الجميع

0:08:04 قامئة قبالط الجديدة 

0:08:01 قامئة االمل )باجة (

0:07:57 قامئة اتحاد شباب كرة

0:07:57 قامئة االصالح والتجديد 

1:32:04 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول  رقم 30: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة  املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل  )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث
الفاعلون السياسيون غري 

املرتشحني

70,1 00:05:54 00:02:09 00:03:45 حركة النهضة

23,96 00:02:01 00:00:00 00:02:01 نداء تونس

4,36 00:00:22 00:00:00 00:00:22 الجبهة الشعبية

0,99 00:00:05 00:00:00 00:00:05 حركة الشعب

0,59 00:00:03 00:00:00 00:00:03 املسار الدميقراطي االجتامعي

100 0:08:25 0:02:09 0:06:16 املجموع



100

الرصــد الــكّمي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة

5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة 

الرسم البياين رقم 48: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 49:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايدمحايد

سلبي

سلبي

إيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة املنستي

خصّصــت إذاعــة املنســتري 34 ســاعة و07 دقائــق و53 ثانيــة كمجمــوع عــام للبــّث تــّم توزيعــه عــى 

ــة  ــات وهــي والي ــالث والي ــة لث ــة االنتخابي ــة الحمل ــام وأّن إذاعــة املنســتري تقــوم بتغطي ــحني عل املرتّش

ــة املنســتري. ــة ووالي ــة املهدي سوســة ووالي

ــة ببــّث »النــرة  وتجــدر اإلشــارة إىل أّن إذاعــة املنســتري قامــت يف اليــوم األخــري مــن الحملــة االنتخابيّ

االنتخابيّــة« األخــرية عــى مــدى 50دق اســتثنائيّا، وقــد تجــاوز بذلــك الفــرتة الزمنيّــة املحــّددة للرصــد، 

وذلــك ملنــح بقيّــة املرتشــحني فرصــة الحضــور يف اإلذاعــة قبــل يــوم الصمــت االنتخــايب.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

• تــوازن عــى مســتوى نفــاذ املرتشــحني مبختلــف أصنافهــم للربامــج املخّصصــة للحملــة االنتخابيــة 

ــوا  ــحني املســتقلني تحّصل ــة املحــّددة يف القــرار املشــرتك ونالحــظ أّن املرتّش بالنظــر للقيمــة املرجعي

عــى أعــى نســبة مشــاركة يف النفــاذ اىل هــذه االذاعــة حيــث بلغــت نســبة مــّدة البــث االجــاميل 

لهــم 44.2 % دون أن تتجــاوز النســبة املحــددة بالقــرار املشــرتك والتــي تبلــغ 46.5% تليهــا حركــة 

النهضــة وحــزب نــداء تونــس بنفــس النســبة 16.5 %. نالحــظ أيضــا أّن الجبهة الشــعبية قــد تحّصلت 

عــى نســبة مشــاركة ب 3.4 % أعــى بقليــل مــن النســبة املخّصصــة لهــا يف القــرار املشــرتك والتــي 

تبلــغ 2.8 %.

• تم تقديم القامئات املرتشحة بحياد وموضوعية يف كل الربامج التي وقع رصدها.

ــث  ــدة الب ــني السياســيني غــري املرتشــحني عــى مســتوى م ــص للفاعل ــي املخّص ــز الزمن • قــرص الحيّ

وعــى مســتوى مــّدة أخــذ الكلمــة وتصــّدر حــزب نــداء تونــس أعــى نســبة ملــّدة البــث يف حــني أّن 

مــّدة أخــذ الكلمــة متســاوية تقريبــا بــني حــزب نــداء تونــس وبقيّــة األحــزاب املوجــودة يف الجــدول 

أســفله.
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• نالحــظ أن الحيــز الزمنــي املخصــص لغــري املرتشــحني محــدودا جــدا .وقــد متيّــز بالحيــاد يف أغلــب 

ــة  ــز أخــذ الكلم ــا عــى مســتوي حيّ ــل نجــد توازن ــس. ويف املقاب ــداء تون ــى ن ــز ع الحــاالت بالرتكي

ــة لنــداء تونــس و خمســة أحــزاب سياســية أخــرى. املخصــص بطريقــة مامثل

ــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم الحزبيــة مقارنــة بظهورهــم  • محدوديّــة الحيّ

ــاط  ــة النش ــى تغطي ــة ع ــزت اإلذاع ــا، إذ ركّ ــؤرشا إيجابي ــرب م ــا يعت ــو م ــاتية وه ــم املؤسس بصفته

الحكومــي حيــث بلغــت املــّدة الزمنيــة املخّصصــة لنشــاط الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس 

ــم املؤسســاتيّة. ــة حســب صفته ــة و56 ثاني ــه 01 ســاعة و32 دقيق ــواب ونائبي ــس الن مجل

• متيزت تغطية الفاعلني املؤسساتيني بالحياد يف مجمل الحاالت بنسبة 98.8 % 

• فيــام يخــص املواضيــع التــي  تــم التطــرّق اليهــا ،نجــد أن 95.4 % مــن الحيــز الزمنــي املخصــص 

للفاعلــني السياســيني قــد خّصــص للحديــث عــن أنشــطة الحملــة االنتخابيــة البلديــة. 

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

خصصــت إذاعــة املنســتري خــالل الحملــة االنتخابيــة البلديــة عديــد الربامــج الخاصــة وذلــك باالشــرتاك 

ــات  ــم القامئــات املرتشــحة يف الوالي ــم تقدي ــة، حيــث ت ــة االذاعــات الجهوي ــة وبقي مــع االذاعــة الوطني

التــي تــم تغطيــة الحملــة االنتخابيــة فيهــا.

قامــت إذاعــة املنســتري مثــل بقيــة االذاعــات الجهويــة ببــث فقــرة »دقيقــة انتخابــات« وهــي ومضــة 

تهــدف ايل توعيــة وتحســيس الناخبــني أنتجتهــا منظمــة مراقبــون.
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3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 50: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

الجدول رقم 31: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحّددة عى 

املستوى الجهوي)%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

46,5 44,2 15:05:21 12:27:51 02:37:30 املستقلون

16,8 16,5 05:38:26 04:35:36 01:02:50 حركة النهضة

16,8 16,5 05:38:53 04:34:47 01:04:06 نداء تونس

5,0 4,1 01:23:49 01:05:43 00:18:06 أفاق تونس

3,3 3,3 01:08:01 00:54:31 00:13:30 حركة مروع تونس
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3,0 3,2 01:04:36 00:53:20 00:11:16 التيار الدميقرطي

2,8 3,4 01:09:59 00:56:48 00:13:11 الجبهة الشعبية

1,3 1,2 00:25:35 00:20:17 00:05:18 الحزب الدستوري الحر

1,0 1,7 00:35:44 00:29:22 00:06:22 حراك تونس اإلرادة

1,0 1,3 00:26:49 00:22:24 00:04:25 اإلتحاد املدين

1,0 1,5 00:31:07 00:23:38 00:07:29 حركة البناء الوطني

0,5 1,1 00:22:00 00:18:05 00:03:55 بني وطني

0,5 0,7 00:15:16 00:12:06 00:03:10 املبادرة الوطنية الدستورية

0,3 0,4 00:09:01 00:07:20 00:01:41 حركة الشعب

0,3 0,6 00:13:16 00:10:21 00:02:55 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب اإلشرتايك

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100,0 100,0 34:07:53 27:52:09 6:15:44 املجموع

الجدول رقم 32: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة

حجم التغطية القامئة

0:16:17   قامئة املستقبل )سيدي بالنور املنستري(

0:14:55   قامئة العهد )عمرية التوازرة املنستري(



106

الرصــد الــكّمي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة

0:13:20 قامئة االقالع سوسة القلعة 

0:09:17   قامئة  األمل )املهدية، الربادعة(

0:08:58  قامئة عمرية الحجاج أوال )املنستري( 

0:08:54 قامئة أحرار سوسة

0:08:40 قامئة سواعد سوسة

0:08:34 قامئة التحدي قصور ساف املهدية

0:08:33 قامئة شباب من أجل التنمية املهدية

0:08:32 قامئة األمانة املنستري

1:46:00 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول رقم 33: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث
الفاعلون السياسيون غري 

املرتشحني

46,19 00:03:20 00:00:56 00:02:24 نداء تونس

15,47 00:01:07 00:00:44 00:00:23 أفاق تونس

11,55 00:00:50 00:00:46 00:00:04 الحزب الدستوري الحر

10,85 00:00:47 00:00:35 00:00:12 حراك تونس اإلرادة

10,16 00:00:44 00:00:32 00:00:12 حركة الشعب

5,77 00:00:25 00:00:00 00:00:25 حركة النهضة

99,99 0:07:13 0:03:33 0:03:40 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة 

الرسم البياين رقم 51: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. التقييم اإلعالمي  للمرتّشحن وغي املرتّشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 52 :

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد محايد

محايد سلبي إيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة صفاقس

خّصصــت إذاعــة صفاقــس 31 ســاعة و11 دقيقــة و17 ثانيــة كمجمــوع عــام للبــّث تــّوزع عى املرتشــحني 

ــارش  ــاذ املب ــدأ النف ــيدا ملب ــة تجس ــذ الكلم ــن أخ ــص لزم ــه مخّص ــم كان يف أغلب ــي مه ــز زمن ــو حيّ وه

ــحة  ــة لنشــاط القامئــات املرتّش ــة إعالميّ ــم أّن إذاعــة صفاقــس قامــت بتغطي لوســائل اإلعــالم مــع العل

بواليتــي صفاقــس و القــريوان.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

ــة  ــة للحمل ــج املخّصص ــم للربام ــف أصنافه ــحني مبختل ــاذ املرتش ــتوى نف ــى مس ــوازن ع ــود ت • وج

ــرتك. ــرار املش ــّددة يف الق ــة املح ــة املرجعي ــا للقيم ــة وفق االنتخابي

ــز  ــة بالحيّ ــري املرتشــحني مقارن ــني السياســيني غ ــص للفاعل ــي املخّص ــز الزمن ــّدة الحيّ ــة م • محدودي

الزمنــي اإلجــاميل للبــّث املخّصــص للمرتشــحني وهــو مــا يعكــس توجــه القنــاة يف تغطيتهــا للحملــة 

ــه تــّم تخصيــص  ــة لنفــاذ املرتشــحني لربامجهــا. كــام تجــدر اإلشــارة إىل أنّ االنتخابيــة وعطــاء األولويّ

ــني غــري املرتشــحني لحركــة  ــي املخّصــص للفاعل ــز الزمن ــة مــن الحيّ نســبة تجــاوزت الخمســني باملائ

نــداء تونــس . 

• متيّــزت إذاعــة صفاقــس بحيادهــا تجــاه القامئــات املرتشــحة وكذلــك تجــاه الفاعلــني السياســيني مــن 

غــري املرتشــحني .وقــد تــم منــح كل مــن حركــة النهضــة وحركــة نــداء تونــس حيّــزا زمنيــا مل يتجــاوز 

الدقيقــة مــع االشــارة ايل أن حركــة نــداء تونــس تــّم منحهــا حيّــزا زمنيــا ألخــذ الكلمــة.
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• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب( 

ــى  ــاة ع ــزت القن ــا، إذ رك ــؤرشا إيجابي ــرب م ــا يعت ــم املؤسســاتية وهــو م ــة بظهورهــم بصفته مقارن

ــارة  ــواب دون اإلش ــس الن ــة مجل ــة ورئاس ــة الجمهوري ــة ورئاس ــي للحكوم ــاط اليوم ــة النش متابع

ــة. النتــامء الحــزيب للطــرف موضــوع التغطي

• اتّســمت اذاعــة صفاقــس آف آم بالحيــاد يف تغطيتهــا للفاعلــني املؤسســاتيني حيــث بلغــت النســبة 

92.5 % .وتجــدر االشــارة اىل وجــود بعــض املالحظــات النقديــة تجــاه الحكومــة )6 % مــن الوقــت 

كان تقييــام ســلبيا( وتجــاه رئيــس الجمهوريــة )3.2 %( 

ــة تــم تخصيــص 95.8% مــن الوقــت  • فيــام يتعلــق باملواضيــع املطروحــةيف برامــج تغطيــة الحمل

املخصــص للفاعلــني السياســيني للحديــث حــول برامــج املرتّشــحني وأنشــطتهم.

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

ــات  ــم قامئــات املرتشــحني يف الوالي ــة لتقدي ــج الخاصــة بالحمل ــد الربام ــس عدي ــة صفاق خّصصــت إذاع

ــا. ــي قامــت بتغطيته الت

كــام بثـّـت اإلذاعــة رســائل تحسيســية للناخبــني ضمــن فقــرة »دقيقــة انتخابــات »التــي تــّم إعدادهــا من 

قبــل جمعيــة »مراقبــون« وفقــرة أخــرى تعنــى بالجوانــب القانونيــة للعمليــة االنتخابيــة تــم إعدادهــا 

مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
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3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 53: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

الجدول رقم 34: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحّددة عى 

املستوى 
الجهوي)%(

القيمة 
املرجعية 
الواقعية 

)%(

املجموع 
العاّم 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

35,6 34,9 10:52:44 02:25:07 08:27:37 املستقلون

19,2 19,2 05:59:55 01:18:18 04:41:37 حركة النهضة

19,2 18,5 05:46:17 01:14:29 04:31:48 نداء تونس

8,7 8,6 02:41:15 00:30:59 02:10:16 الجبهة الشعبية

4,6 4,9 01:31:31 00:21:22 01:10:09 التيار الدميقرطي
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4,1 3,9 01:13:46 00:17:02 00:56:44 حركة مروع تونس

2,3 2,4 00:44:50 00:09:11 00:35:39 حركة الشعب

1,8 2,1 00:38:57 00:05:22 00:33:35 حراك تونس اإلرادة

1,8 2,2 00:41:41 00:06:38 00:35:03 الحزب الدستوري الحر

0,9 1,0 00:18:25 00:02:25 00:16:00 اإلتحاد املدين

0,5 0,5 00:10:14 00:02:58 00:07:16 أفاق تونس

0,5 0,5 00:09:40 00:02:54 00:06:46 حركة البناء الوطني

0,5 0,6 00:10:26 00:01:13 00:09:13 بني وطني

0,5 0,6 00:11:36 00:01:52 00:09:44 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب اإلشرتايك

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100 100,00 31:11:17 6:39:50 24:31:27 املجموع
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الجدول رقم 35: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة صفاقس

حجم التغطية القامئة

0:14:42 قامئة الوفاق القريوان

0:11:27 قامئة التقدم صفاقس 2

0:11:26 قامئة مروعنا صفاقس 2

0:10:54 قامئة قرمادة غدوة خري 

0:10:51 قامئة مستقبل القريوان 

0:10:41 قامئة الكرامة للمواطن

0:10:38 قامئة محرص الغد

0:10:36 قامئة البلدية للجميع )القريوان(

0:10:34 قامئة أمل شبيكة

0:10:31 قامئة يشء ما«يتخبّى«

1:52:20 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول رقم 36: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث اإلجاميل 
)%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

57,14 00:03:08 00:01:40 00:01:28 نداء تونس

28,27 00:01:33 00:01:33 00:00:00 حركة النهضة

9,42 00:00:31 00:00:31 00:00:00 الجبهة الشعبية

2,13 00:00:07 00:00:07 00:00:00 الحزب الدستوري الحر

1,82 00:00:06 00:00:06 00:00:00 التيار الدميقرطي

1,22 00:00:04 00:00:04 00:00:00 حركة مروع تونس

100 0:05:29 0:04:01 0:01:28 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 54: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 55:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايد

محايد

سلبي

سلبي

إيجايب

إيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة تطاوين

خّصصــت إذاعــة تطاويــن 25 ســاعة و38 دقيقــة و44 ثانيــة كمجمــوع عــام للبــّث وقــع توزيعــه عــى 

ــات  ــحة بوالي ــة للقامئــات املرتّش ــة االنتخابي ــة الحمل ــة قامــت بتغطي ــام وأّن هــذه اإلذاع ــحني عل املرتّش

تطاويــن ومدنــني وقابــس.

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

ــة  ــة للحمل ــج املخّصص ــم للربام ــف أصنافه ــحني  مبختل ــاذ املرتش ــتوى نف ــى مس ــوازن ع ــاب الت • غي

االنتخابيــة بالرجــوع إىل قواعــد اإلنصــاف يف املســتوى الجهــوي. يشــمل هــذا التفــاوت مختلــف الفاعلــني 

ــوا عــى نســبة تقــارب 36 %. ــك املســتقلّون الّذيــن تحّصل ــا مبــا يف ذل السياســيني تقريب

• متيّزت التغطية اإلعالمية للمرتشحني بدرجة عالية من الحياد.

ــي  ــز الزمن ــة بالحيّ ــحني مقارن ــري املرتش ــيني غ ــني السياس ــص للفاعل ــي املخّص ــز الزمن ــة الحيّ • محدودي

اإلجــاميل للبــّث املخّصــص للمرتشــحني وهــو مــا يعكــس توّجــه اإلذاعــة يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة 

ــا مــع رضورة اإلشــارة إىل تخصيــص النســبة األكــرب مــن  ــاذ املرتشــحني لربامجه ــة لنف ويف اعطــاء األولوي

الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني غــري املرتشــحني لحركــة النهضــة و حركــة نــداء تونــس. وقــد أعلمــت 

اإلذاعــة الهيئــة بالصعوبــات التــي تعرّضــت لهــا بســبب تغيــب بعــض املرتّشــحني الذيــن متـّـت دعوتهــم.

ــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب(  ــة الحيّ • محدوديّ

مقارنــة بظهورهــم بصفتهــم املؤسســاتية، وهــو مــا يعتــرب مــؤرشا إيجابيــا، إذ ركّــزت اإلذاعــة عــى متابعة 

ــم  ــارة النتامءاته ــواب دون اإلش ــس الن ــة مجل ــة ورئاس ــة الجمهوري ــة ورئاس ــي للحكوم ــاط اليوم النش

الحزبيــة.

اتّســمت تغطيــة الفاعلــني املؤسســاتيني أيضــا بالحياديــة باســتثناء نســبة ضئيلــة مــن التعاطــي اتّســمت 

فيهــا بالســلبية تجــاه الحكومــة.
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• ركّــزت املواضيــع املطروحــة مــن طــرف الفاعلــني السياســيني عــى برامــج املرتشــحني وأنشــطتهم خــالل 

الحملــة وقــد بلغــت نســبة ذلــك 94.8.%

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

• خّصصــت اذاعــة تطاويــن عــدة برامــج خاصــة بالحملــة االنتخابيــة وهــي تشــرتك بذلــك مــع االذاعــة 

ــم  ــا تقدي ــّم يف إطاره ــث يت ــج. حي ــن الربام ــة م ــذه النوعي ــة يف ه ــات الجهوي ــة االذاع ــة وبقي الوطني

ــا اإلذاعــة. ــي غطّته ــات الت قامئــات املرتّشــحني  يف الوالي

• بثـّـت اذاعــة تطاويــن كغريهــا مــن اإلذاعــات الجهويــة واالذاعــة الوطنيــة الفقــرة التحسيســية »دقيقــة 

انتخابــات« كــام خّصــص الربنامــج الصباحــي »ورود الصبــاح« طــوال الحملــة االنتخابيــة فقــرة تحسيســيّة 

ــة للناخبني. موّجه

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 56: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني
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الجدول رقم 37: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحّددة عى املستوى 

الجهوي )%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

40,1 35,8 09:11:16 06:51:58 02:19:18 املستقلون

19,8 23,1 05:55:52 04:36:24 01:19:28 حركة النهضة

18,6 17,8 04:33:22 03:24:23 01:08:59 نداء تونس

8,4 9,1 02:20:08 01:45:44 00:34:24 حراك تونس اإلرادة

2,4 2,4 00:37:00 00:24:46 00:12:14 التيار الدميقرطي

2,4 2,7 00:41:39 00:29:49 00:11:50 حركة الشعب

1,8 2,2 00:34:01 00:26:38 00:07:23 حركة مروع تونس

1,8 2,3 00:35:09 00:25:03 00:10:06 اإلتحاد املدين

1,8 1,7 00:25:44 00:19:06 00:06:38 حركة البناء الوطني

1,2 1,1 00:17:06 00:12:25 00:04:41 أفاق تونس

0,6 0,8 00:11:52 00:09:06 00:02:46 الجبهة الشعبية

0,6 0,2 00:03:29 00:02:31 00:00:58 ائتالف القوى الدميقراطية

0,6 0,8 00:12:06 00:09:04 00:03:02 حركة  النضال الوطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب الدستوري الحر

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحزب اإلشرتايك

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 بني وطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 املبادرة الوطنية الدستورية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100,0 100,0 25:38:44 19:16:57 6:21:47 املجموع
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الجدول رقم 38: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة تطاوين

حجم التغطية القامئة

0:14:10 قامئة التحدي قابس

0:12:53 قامئة  شمعة الوطن

0:12:12 قامئة سيدي مخلوف

0:12:11 قامئة ميدون املستقبل

0:11:39 قامئة منكم وفيكم 

0:11:37 القامئة املستقلة للعمل البلدي برئ االحمر

0:10:57 قامئة جرجيس املستقبل

0:10:56  قامئة النجمة

0:10:54 قامئة جرجيس أوال

0:10:48 قامئة الحامة ألوان قابس

1:58:17 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول رقم 39: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

45,1 00:02:59 00:00:50 00:02:09 حركة النهضة

26,7 00:01:46 00:00:00 00:01:46 نداء تونس

7,8 00:00:31 00:00:00 00:00:31 املستقلون

5,5 00:00:22 00:00:00 00:00:22 حراك تونس اإلرادة

5,0 00:00:20 00:00:00 00:00:20 التيار الدميقرطي

4,3 00:00:17 00:00:00 00:00:17 أفاق تونس

2,3 00:00:09 00:00:00 00:00:09 حزب البديل التونيس

2,0 00:00:08 00:00:00 00:00:08 الجبهة الشعبية

1,3 00:00:05 00:00:00 00:00:05 حركة مروع تونس

100,0 0:06:37 0:00:50 0:05:47 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 57: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 58:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايد محايد

سلبي

سلبي سلبي

إيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة موزاييك آف آم

ــاعات و47  ــحني 09 س ــيني املرتش ــني السياس ــة للفاعل ــّث املخّصص ــة للب ــة االجامليّ ــّدة الزمني ــت امل بلغ

ــي. ــى مســتوىل وطن ــّث ع ــك تب ــة موزايي ــام وأّن إذاع ــة عل ــة و23 ثاني دقيق

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه اإلذاعة ميكن إبداء املالحظات التالية:

ــة التــي أســندتها إذاعــة موزاييــك آف آم الخاّصــة للفاعلــني  ــة الواقعيّ • نالحــظ أّن القيمــة املرجعيّ

السياســيني املرتّشــحني تقــرتب مــن القيمــة املرجعيّــة املحــدّدة يف القــرار املشــرتك باســتثناء القامئــات 

ــة  ــك تجــاوزت القيمــة املرجعي املســتقلة التــي حظيــت بأعــى نســبة حضــور بلغــت41.7 % وبذل

املحــددة ب36 % يف القــرار املشــرتك.

• انتهجــت هــذه اإلذاعــة أســلوبا محايــدا يف تغطيتهــا للمرتشــحني وذلــك بنســبة بلغــت 97,1 باملائــة، 

أمــا النســبة الضئيلــة للتقييــم الســلبي فقــد تعلّقــت أساســا بقامئــات حركــة النهضــة وقامئــات الجبهة 

لشعبية. ا

• أمــا بخصــوص املــدة الزمنيــة املخّصصــة للفاعلــني السياســيني غــري املرتشــحني فقــد بلغــت 02 ســاعة 

ــن نســبة  ــس عــى أعــى نســبة 26.3 % م ــداء تون ــل حــزب ن ــد تحّص ــة. وق ــق و58 ثاني و06 دقائ

ــة ألخــذ  ــة املخصّص ــّدة الزمنيّ ــس عــى ضعــف امل ــداء تون ــل أيضــا حــزب ن ــث اإلجــاميل )تحّص الب

الكلمــة مقارنــة بحركــة النهضــة(، تليهــا حركــة النهضــة بنســبة 26.1 % ثــم حركــة تونــس ايل األمــام 

بنســبة 15.1 % ثــّم حركــة مــروع تونــس بنســبة 11.4 % ثــّم الحــزب الدســتوري الحــر بنســبة 08.3 

% ثــّم حركــة الشــعب بنســبة 08 %.

• متيــزت تغطيــة غــري املرتشــحني بنســبة عاليــة مــن الحيــاد )93,2 باملائــة( ولكنهــا تضمنــت أيضــا 

ــل،  ــة النهضة، وبدرجــة أق ــت خاصــة بحرك ــة وتعلّق ــم الســلبي بلغــت 6,5 باملائ ــن التقيي نســبة م

الحــزب الدســتوري الحــر ونــداء تونــس.

ــني السياســيني حســب صفتهــم املؤسســاتية 06 ســاعات  ــة املخّصصــة للفاعل • بلغــت املــّدة الزمنيّ

ــة.  ــة لنشــاط الحكوم ــة و46 ثاني ــة. إذ خّصصــت 06 ســاعات و21 دقيق ــة و22 ثاني و47  دقيق
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• كانــت تغطيــة الفاعلــني املؤسســاتيني محايــدة بنســبة 95 باملائــة وتعلقــت النســبة الضعيفــة مــن 

التقييــم الســلبي خاصــة برئيــس الجمهوريــة.

• بالنســبة للمواضيــع التــي تــم تناولهــا، فقــد خصصــت اإلذاعــة 57,6 باملائــة مــن الحيــز الزمنــي 

ــحني  ــة للمرتش ــج االنتخابي ــة والربام ــطة الحمل ــن أنش ــث ع ــيني للحدي ــني السياس ــص للفاعل املخص

إضافــة إىل 2,5 باملائــة إلعــالم املســتمعني باملســار االنتخــايب بصفــة عامــة. وبلغــت النســبة املخصصــة 

للحديــث عــن مواضيــع االقتصــاد والتشــغيل 19,1 باملائــة. كــام الحظنــا تنوعــا يف املواضيــع املتناولــة، 

حيــث تــم تخصيــص مســاحة هامــة ملســائل الحقــوق والعدالــة )3,9 باملائــة( والرتبيــة )3,8 باملائــة( 

والشــؤون الخارجيــة )3,4 باملائــة(.

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

ــار وبعــض الربامــج  ــة وذلــك يف نــرات األخب ــة االنتخابي أولــت إذاعــة موزاييــك اهتاممــا كبــريا للحمل

االخباريــة )خاصــة برنامــج »ميــدي شــو«(، يف حــني مثـّـل الفاعلــون املؤّسســاتيون وغــري املرتشــحني أبــرز 

ضيــوف برنامــج »موزاييــك+« كــام بثــت اإلذاعــة عديــد املواجيــز االخباريــة لتغطيــة أنشــطة املرتشــحني. 

ــرتاع  ــة اإلق ــني وتذكريهــم بأهمي ــة الناخب ــرات تهــدف إىل توعي ــدي شــو« فق ــن برنامــج »مي كــام تضّم

واملشــاركة يف املســار اإلنتخــايب.
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3.  الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 59: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

الجدول رقم 40: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحي

القيمة املرجعية 
املحددة يف 

القرار املشرتك 
)%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

36 41,7 04:05:08 02:52:15 01:12:53 املستقلون

12,5 12,3 01:12:06 00:46:55 00:25:11 حركة النهضة

12,5 12,8 01:15:04 00:51:24 00:23:40 نداء تونس

7 6,8 00:39:43 00:25:20 00:14:23 الجبهة الشعبية
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4 5,4 00:31:49 00:23:30 00:08:19 التيار الدميقرطي

4 3,2 00:18:44 00:12:24 00:06:20 حركة مروع تونس

3 2,2 00:12:44 00:08:45 00:03:59 حركة الشعب

3 1,7 00:09:55 00:05:55 00:04:00 حراك تونس اإلرادة

3 2,9 00:16:48 00:11:51 00:04:57 أفاق تونس

2 0,5 00:03:01 00:01:55 00:01:06 الحزب الدستوري الحر

2 3,0 00:17:27 00:11:38 00:05:49 اإلتحاد املدين

1,5 0,9 00:05:07 00:03:40 00:01:27 الحزب اإلشرتايك

1,5 1,5 00:08:54 00:06:22 00:02:32 حركة البناء الوطني

1 0,9 00:05:03 00:02:54 00:02:09 بني وطني

1 0,9 00:05:26 00:03:28 00:01:58 املبادرة الوطنية الدستورية

1 1,1 00:06:24 00:04:17 00:02:07 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,5 0,2 00:01:08 00:00:45 00:00:23 حزب الخرض للتقدم

0,5 0,2 00:01:03 00:00:46 00:00:17 حزب املستقبل

0,5 0,3 00:01:57 00:01:20 00:00:37 حزب صوت التونيس

0,5 0,4 00:02:18 00:01:20 00:00:58 حزب اللقاء الدميقراطي

0,5 0,2 00:00:55 00:00:37 00:00:18 الحركة الدميقراطية

0,5 0,2 00:01:00 00:00:38 00:00:22 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,5 0,5 00:02:44 00:01:37 00:01:07 ائتالف القوى الدميقراطية

0,5 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة النضال الوطني

0,5 0,3 00:01:58 00:01:23 00:00:35 حزب تنظيم أجيال

0,5 0,2 00:00:57 00:00:40 00:00:17 حركة تونس أوال

100 100,0 9:47:23 6:41:39 03:05:44 املجموع
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الجدول رقم 41: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة موزاييك

حجم التغطية القامئة

0:14:42 قامئة الوفاق القريوان

0:11:27 قامئة التقدم صفاقس 2

0:11:26 قامئة مروعنا صفاقس 2

0:10:54 قامئة قرمادة غدوة خري 

0:10:51 قامئة مستقبل القريوان 

0:10:41 قامئة الكرامة للمواطن

0:10:38 قامئة محرص الغد

0:10:36 قامئة البلدية للجميع )القريوان(

0:10:34 قامئة أمل شبيكة

0:10:31 قامئة يشء ما«يتخبّى«

1:52:20 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 60: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني
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الجدول رقم 42: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث اإلجاميل  
)%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون غري املرتشحني

26,3 00:33:20 00:21:33 00:11:47 نداء تونس

26,1 00:33:10 00:10:42 00:22:28 حركة النهضة

15,1 00:19:08 00:14:29 00:04:39 حركة تونس إىل األمام

11,4 00:14:27 00:11:11 00:03:16 حركة مروع تونس

8,3 00:10:34 00:08:25 00:02:09 الحزب الدستوري الحر

8,0 00:10:06 00:08:08 00:01:58 حركة الشعب

1,9 00:02:25 00:01:04 00:01:21 الجبهة الشعبية

0,9 00:01:06 00:00:46 00:00:20 اإلتحاد املدين

0,7 00:00:54 00:00:37 00:00:17 املبادرة الوطنية الدستورية

0,5 00:00:39 00:00:19 00:00:20 املسار الدميقراطي االجتامعي

0,4 00:00:32 00:00:00 00:00:32 التيار الشعبي

0,3 00:00:26 00:00:00 00:00:26 االتحاد الوطني الحر

0,1 00:00:11 00:00:00 00:00:11 حراك تونس اإلرادة

100 2:06:58 1:17:14 0:49:44 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

الحزبيــة

الرسم البياين رقم 61: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامه الوظيفيّة أو السياسيّة



129

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 62:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايد محايد

سلبي

سلبي سلبي

إيجايب

إيجايبإيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة شمس آف آم

ــوزّع عــى  ــّث ت ــة كمجمــوع عــام للب خصّصــت إذاعــة شــمس آف آم 21 ســاعة و29 دقيقــة و24 ثاني

املرتشــحني علــام وأّن هــذه اإلذاعــة تبــّث عــى النطــاق الوطنــي.

ــة  ــة للحمل ــج املخّصص ــم للربام ــف أصنافه ــحني مبختل ــاذ املرتش ــتوى نف ــى مس ــوازن ع ــود ت • وج

ــتقلّة  ــات املس ــتثناء القامئ ــرتك، باس ــرار املش ــّددة يف الق ــة املح ــة املرجعي ــر للقيم ــة بالنظ االنتخابي

التــي تحصلّــت عــى قيمــة مرجعيّــة واقعيّــة تقــّدر بـــ 39.4 % أعــى بقليــل مــن النســبة املرجعيّــة 

املحــدّدة يف القــرار. إضافــة إىل انخفــاض طفيــف يف نســبة متثيــل القامئــات الرئيســية مثــل قامئــات 

ــس. ــة الشــعبية ومــروع تون ــس والجبه ــداء تون النهضــة ون

• تــّم تخصيــص حيّــز زمنــي للفاعليــني السياســيني غــري املرتشــحني بلــغ 01 ســاعة و54  دقيقــة و30 

ثانية.وبالنظــر يف توزيــع الحيــز الزمنــي عــى غــري املرتشــحني، نالحــظ انــه تــم تخصيــص مــدة ألخــذ 

الكلمــة لهــذه األحــزاب وذلــك لخلــق نــوع مــن التــوازن.

• متيــزت تغطيــة القامئــات املرتشــحة بالحيــاد )93,5 باملائــة( كــام الحظنــا نســبة مــن التقييــم اإليجايب 

)خاصــة للجبهــة الشــعبية( والتقييــم الســلبي )خاصــة لنــداء تونــس والنهضــة والتيــار الدميقراطي(.

• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب( 

مقارنــة بظهورهــم بصفتهــم املؤسســاتية وهــو مــا يعتــرب مــؤرشا إيجابيــا، حيــث حــازت الحكومــة 

عــى حيّــز زمنــي يقــّدر ب 3ســاعات و26  دقيقــة و48 ثانيــة، يليهــا رئيــس الجمهوريــة بـــ26 دقيقــة 

و28 ثانيــة ثــّم رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه ب05 دقائــق و28ث.

ــرية يف إذاعــة شــمس   ــون املؤسســاتيون انتقــادات كث ــني، تلقــى الفاعل ــة الفاعل ــة مــع بقي • باملقارن

ــم  ــن التقيي ــة م ــة )11,4 باملائ ــادات بالحكوم ــب االنتق ــت أغل ــة. وتعلق ــبة 10,9 باملائ ــك بنس وذل

الســلبي( و رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه )10,1 باملائــة(، هــذا وقــد جمــع تقييــم الحكومــة بــني 

الســلبي واإليجــايب بنفــس القــدر.

ــني السياســيني عــى أنشــطة املرتشــحني وبرامجهــم  ــا للفاعل • ركــزت إذاعــة شــمس خــالل تغطيته

ــوع  ــة ملوض ــم التغطي ــن حج ــة م ــت 4,4 باملائ ــام خصص ــة ك ــبة 84,2 باملائ ــك بنس ــة وذل االنتخابي

ــة. ــع اقتصادي ــاول مواضي ــة لتن ــة و5,2 باملائ الرتبي
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2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

ــار وبعــض الربامــج  ــك يف نــرات األخب ــة وذل ــة االنتخابي ــريا  بالحمل ــا كب ــدت شــمس آف آم اهتامم أب

ــد  ــة عدي ــت اإلذاع ــام بث ــال«. +«  ك ــس« و »املاتين ــا تون ــج »هن ــة برنام ــة خاص ــة / املنّوعاتيّ االخباري

ــة أنشــطة املرتشــحني. ــة لتغطي ــز االخباري املواجي

بثــت هــذه اإلذاعــة أيضــا حملــة تحسيســية بعنــوان »بلديــات 2018 الكلنــا نصوتــوا« لتشــجيع 

املســتمعني عــى املشــاركة يف االنتخابــات البلديــة مــع إيــالء اهتــامم خــاص لــذوي اإلعاقــة ودعوتهــم 

ــس«  ــا تون ــرة ضمــن برنامــج »هن ــص فق ــم تخصي ــام ت ــات. ك ــم يف املشــاركة يف االنتخاب ملامرســة حقه

بعنــوان »كالم رشــيد« للتعريــف باملؤسســة البلديــة ومختلــف صالحياتهــا ولتوعيــة املواطنــني بواجــب 

ــات.  ــاركة يف االنتخاب املش

3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 63: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني
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الجدول رقم 43: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

36 39,4 08:28:39 07:20:37 01:08:02 املستقلون

12,5 11,5 02:28:15 02:12:45 00:15:30 حركة النهضة

12,5 11,7 02:30:14 02:14:45 00:15:29 نداء تونس

7 5,9 01:15:28 01:08:51 00:06:37 الجبهة الشعبية

4 4,4 00:56:16 00:47:41 00:08:35 التيار الدميقرطي

4 2,5 00:32:41 00:29:18 00:03:23 حركة مروع تونس

3 2,6 00:34:07 00:29:43 00:04:24 حركة الشعب

3 2,9 00:37:52 00:32:55 00:04:57 حراك تونس اإلرادة

3 3,0 00:39:13 00:34:48 00:04:25 أفاق تونس

2 2,3 00:29:38 00:26:17 00:03:21 الحزب الدستوري الحر

2 2,3 00:29:50 00:26:11 00:03:39 اإلتحاد املدين

1,5 1,7 00:21:25 00:19:31 00:01:54 الحزب اإلشرتايك

1,5 1,3 00:17:06 00:15:38 00:01:28 حركة البناء الوطني

1 1,1 00:14:18 00:12:37 00:01:41 بني وطني

1 0,7 00:09:11 00:07:41 00:01:30 املبادرة الوطنية الدستورية

1 1,1 00:14:22 00:13:19 00:01:03
حزب اإلتحاد الشعبي 

الجمهوري

0,5 0,6 00:07:12 00:06:46 00:00:26 حزب الخرض للتقدم

0,5 0,5 00:07:04 00:06:20 00:00:44 حزب املستقبل

0,5 0,6 00:07:24 00:06:37 00:00:47 حزب صوت التونيس

0,5 0,6 00:07:10 00:05:02 00:02:08 حزب اللقاء الدميقراطي

0,5 0,6 00:07:18 00:06:58 00:00:20 الحركة الدميقراطية

0,5 0,4 00:05:48 00:04:39 00:01:09 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,5 0,6 00:07:22 00:06:49 00:00:33 ائتالف القوى الدميقراطية
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0,5 0,6 00:07:16 00:06:53 00:00:23 حركة النضال الوطني

0,5 0,6 00:07:16 00:06:03 00:01:13 حزب تنظيم أجيال

0,5 0,5 00:06:59 00:06:22 00:00:37 حركة تونس أوال

100 100 21:29:24 18:55:06 02:34:18 املجموع

جدول رقم 44: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة شمس آف آم

حجم التغطية القامئة

0:12:10 قامئة احنا بنزرت

0:09:58 قامئة ازدهار املنستري

0:07:55 قامئة رشاع قرقنة

0:07:54 قامئة من أجل القريوان

0:07:46 قامئة املواطنة والتنمية 

0:06:29 قامئة أحرار برئ الحفي 

0:06:26 قامئة برقو التنمية

0:06:21 قامئة املستقبل أوال

0:06:17 قامئة النهوض املنستري

0:06:03 قامئة  املستقلة النرص )صفاقس(

1:17:19 املجموع
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4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الرسم البياين رقم 64: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

الجدول رقم 45: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل  )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث
الفاعلون السياسيون غري 

املرتشحني

30,0 00:34:22 00:27:50 00:06:32 حركة النهضة

29,2 00:33:27 00:24:40 00:08:47 نداء تونس

21,3 00:24:20 00:21:27 00:02:53 الجبهة الشعبية

10,0 00:11:29 00:09:10 00:02:19 حركة مروع تونس

4,7 00:05:25 00:04:19 00:01:06 حراك تونس اإلرادة

1,8 00:02:00 00:01:52 00:00:08 أفاق تونس

1,4 00:01:37 00:00:29 00:01:08 التيار الدميقرطي

0,7 00:00:50 00:00:00 00:00:50 الحركة الدميقراطية

0,6 00:00:44 00:00:00 00:00:44 املستقلون

0,1 00:00:08 00:00:00 00:00:08 حزب االنفتاح و الوفاء
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0,1 00:00:04 00:00:00 00:00:04 االتحاد الوطني الحر

0,1 00:00:04 00:00:00 00:00:04 حركة نداء التونسيني بالخارج

100,0 1:54:30 1:29:47 0:24:43 املجموع

5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

السياســية

الرسم البياين رقم 65: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. التقييم اإلعالمي للمرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 66:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايد محايد

سلبي

سلبي سلبي

إيجايب

إيجايبإيجايب
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1. ملخّص عاّم لنتائج رصد إذاعة جوهرة آف آم

ــل،  ــة ناب ــات التالي ــة ســنة 2018 الوالي ــة البلدي ــة االنتخابي ــت إذاعــة جوهــرة آف آم خــالل الحمل غطّ

سوســة، املنســتري، املهديــة، القــريوان وصفاقــس. و بلغــت املــّدة الزمنيــة اإلجامليــة للبــث، التــي 

خّصصتهــا اإلذاعــة يف تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة املخّصصــة للفاعلــني السياســيّني املرتّشــحني، 16 ســاعة 

ــة.  ــة و14 ثاني و25 دقيق

من خالل قراءة الرسوم البيانية الخاصة بهذه القناة ميكن إبداء املالحظات التالية:

• غيــاب التــوازن بخصــوص نفــاذ مختلــف أصنــاف املرتّشــحني إىل الربامــج املهتّمــة بالحملــة االنتخابية 

البلديــة 2018، وذلــك حســب القيمــة املرجعيــة التــي تــّم تحديدهــا يف القــرار املشــرتك. حيــث تــّم 

تخصيــص وقــت أقــّل، بصفــة ملحوضــة بالنســبة للمســتقلنّي، يليهــم يف ذلــك مرتّشــحني آخريــن، مثل: 

ــل  ــرتك. مقاب ــرار املش ــّددة يف الق ــم املح ــة بحّصته ــدم، مقارن ــرض للتق ــزب الخ ــعب وح ــة الش حرك

تجــاوز بعــض املرتّشــحني اآلخريــن النســبة املخّصصــة لهــم، مثــل حركــة النهضــة والجبهــة الشــعبية...

وقــد أشــعرت اإلذاعــة الهيئــة بالصعوبــات التــي تعرضــت لهــا بســبب تغيــب بعــض املرتشــحني الذين 

متــت دعوتهــم لربامجهــا. كــام حرصــت اإلذاعــة عــى ضــامن تغطيــة القامئــات التــي خّصهــا القــرار 

املشــرتك بحكــم متكينهــا بنســبة تغطيــة ضئيلــة. 

• ويف كل الحاالت، متيزت تغطية املرتشحني يف هذه اإلذاعة بالحياد التام.

• اكتفــاء إذاعــة جوهــرة آف آم بتخصيــص 09 دقائــق و39 ثانيــة فقــط، كحيّــز بــث إجــاميل للفاعلــني 

السياســيّني غــري املرتّشــحني، وهــو حيّــز زمنــّي ضعيــف جــّدا مقارنــة بالحيّــز الزمنــي الــذي خّصصتــه 

للفاعلــني السياســيّني املرتّشــحني. ويعكــس هــذا الفــارق الكبــري الرتكيــز شــبه املطلــق لهــذه اإلذاعــة 

ــذا  ــة له ــا املخّصص ــاذ لربامجه ــحني للنف ــة للمرتش ــح األولوي ــة ومن ــة البلدي ــة االنتخابي ــى الحمل ع

الحــدث. 

• ومــن بــني غــري املرتشــحني، حظيت بعــض األحــزاب، كالجبهة الشــعبية والنهضــة والحزب الدســتوري 

الحــر واملبــادرة الوطنيــة الدســتورية وحــزب البديــل التونــيس مبــدة أخــذ كلمــة محــدودة. وقــد تــم 

التعاطــي مــع هــذه األحــزاب أيضــا بحياد.
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• محدوديـّـة الحيّــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــني املؤسســاتيني بصفتهــم السياســية )انتامءهــم الحــزيب( 

ــزت اإلذاعــة عــى  ــا، إذ ركّ ــرب مــؤرشا إيجابي ــة بظهورهــم بصفتهــم املؤسســاتية وهــو مــا يعت مقارن

ــامء  ــب اإلنت ــايت، ال حس ــة املؤّسس ــاء الحكوم ــاس دور أعض ــى أس ــي ع ــاط الحكوم ــة النش متابع

ــز زمنــي ضئيــل مل يتجــاوز 41 ثانيــة.  الحــزيب، مــا عــدى حيّ

• تخللــت تغطيــة الفاعلــني املؤسســاتيني نســبة مــن التقييــم الســلبي )6,9 باملائــة( وتعلقــت أساســا 

برئيــس الجمهوريــة والحكومة. 

• الحظنــا تشــابها بــني هــذه اإلذاعــة واإلذاعــات العموميــة مــن حيــث املواضيــع املطروحــة خــالل 

الحملــة حيــث هيمنــت املواضيــع املتعلقــة باألنشــطة االنتخابيــة )92,1 باملائــة(، ويعــود ذلك إليــالء 

األولويــة لتغطيــة الحملــة االنتخابيــة وتقديــم القامئــات املرتشــحة.

2. شكل التغطية خالل الحملة االنتخابية

خصصــت إذاعــة جوهــرة لتغطيــة الحملــة اإلنتخابيــة برنامــج »بوليتيــكا« إضافــة إىل مواعيدهــا 

اإلخباريــة. 
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3. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين املرتشحن

الرسم البياين رقم 67: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

الجدول رقم 46: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني املرتشحني

القيمة املرجعية 
املحددة يف القرار 

املشرتك )%(

القيمة 
املرجعية 

الواقعية )%(

املجموع 
العاّم للبّث

مّدة أخذ 
الكلمة

مّدة البّث الفاعلون السياسيون املرتشحون

43,0 28,5 04:41:03 03:55:20 00:45:43 املستقلون

17,2 20,9 03:25:52 03:03:54 00:21:58 حركة النهضة

17,2 17,4 02:51:00 02:29:58 00:21:02 نداء تونس

5,4 6,1 01:00:32 00:52:53 00:07:39 الجبهة الشعبية

3,6 5,7 00:56:24 00:50:22 00:06:02 التيار الدميقرطي

3,6 6,0 00:59:21 00:52:34 00:06:47 حركة مروع تونس
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3,1 1,3 00:13:08 00:11:48 00:01:20 حركة الشعب

1,6 2,2 00:21:44 00:20:04 00:01:40 حراك تونس اإلرادة

1,1 4,1 00:40:38 00:36:23 00:04:15 أفاق تونس

1,1 2,6 00:25:11 00:22:51 00:02:20 الحزب الدستوري الحر

0,8 1,7 00:17:13 00:15:16 00:01:57 اإلتحاد املدين

0,6 0,6 00:05:50 00:05:13 00:00:37 الحزب اإلشرتايك

0,4 1,1 00:10:35 00:09:24 00:01:11 حركة البناء الوطني

0,4 0,8 00:07:48 00:06:52 00:00:56 بني وطني

0,3 0,5 00:05:17 00:04:40 00:00:37 املبادرة الوطنية الدستورية

0,3 0,3 00:03:25 00:02:56 00:00:29 حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0,1 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب الخرض للتقدم

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب املستقبل

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب صوت التونيس

0,0 0,0 00:00:13 00:00:00 00:00:13 حزب اللقاء الدميقراطي

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 الحركة الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة الدميقراطيني االجتامعيني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ائتالف القوى الدميقراطية

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة  النضال الوطني

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حزب تنظيم أجيال

0,0 0,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 حركة تونس أوال

100,0 100,0 16:25:14 14:20:28 2:04:46 املجموع

جدول رقم 47: القامئات املستقلة العر األوىل يف إذاعة جوهرة

حجم التغطية القامئة

0:04:33 قامئة مستقبل سيدي بنور املنستري

0:04:30 قامئة التقدم املهدية

0:04:25 قامئة االمانة قرص هالل املنستري

0:04:21 قامئة موطني املهدية 
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0:04:10  قامئة اخدم بالدك املهدية

0:04:00 قامئة االنطالقة بوعرقوب نابل

0:03:24 قامئة األجيال الجديدة منزل حياة املنستري

0:03:15 قامئة مروعنا لتنمية

0:03:11 قامئة زهور الغد

0:03:11 قامئة أحرار سوسة

0:39:00 املجموع

4. الحّيز الزمني املخّصص للفاعلن السياسين غي املرتشحن

الجدول رقم 47: مّدة البّث ومّدة أخذ الكلمة املخّصصة للفاعلني السياسيني غري املرتشحني

نسبة البّث 
اإلجاميل )%(

املجموع العام 
للبّث

مّدة أخذ الكلمة مّدة البّث
الفاعلون السياسيون غي 

املرتشحن

23,1 00:02:14 00:01:50 00:00:24 الجبهة الشعبية

19,9 00:01:55 00:01:35 00:00:20 حركة النهضة

15,9 00:01:32 00:00:00 00:01:32 نداء تونس

12,4 00:01:12 00:01:00 00:00:12 الحزب الدستوري الحر

10,2 00:00:59 00:00:56 00:00:03 املبادرة الوطنية الدستورية

9,8 00:00:57 00:00:47 00:00:10 حزب البديل التونيس

4,3 00:00:25 00:00:00 00:00:25 حراك تونس اإلرادة

3,6 00:00:21 00:00:00 00:00:21 أفاق تونس

0,7 00:00:04 00:00:00 00:00:04 اإلتحاد املدين

100 0:09:39 0:06:08 0:03:31 املجموع
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5. الحّيــز الزمنــي املخّصــص للفاعلــن السياســين حســب صفتهــم املؤسســاتية أو 

السياســية

الرسم البياين رقم 68: الحيّز الزمني املخّصص للفاعلني السياسيني حسب صفتهم املؤسساتية أو السياسية 

يف نطاق مهامهم الوظيفيّة أو السياسيّة
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6. تقييم املرتشحن وغي املرتشحن والفاعلن املؤسساتين

الرسم البياين رقم 69:

تقييم املرتشحنيتقييم غري املرتشحني

تقييم الفاعلني املؤسساتيني

محايد

محايد محايد

سلبي

سلبي سلبي
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الرصـد الكيفي : مؤرشات الضوابط املهنيّة خالل الحملة االنتخابيّة

الرصـد الكيفي
مؤرشات الضوابط املهنّية

خالل الحملة االنتخابّية
متهيد:

تــّم تطبيــق منهجيــة الرصــد الكيفــي عــى مائتــني وســتة برامــج )206( تــّم بثّهــا يف 16 وســيلة 

ــري  ــا للمعاي ــك بهــدف رصــد مــدى احرتامه ــة( وذل ــاة إذاعي ــة و12 قن ــوات تلفزي ــة )4 قن اعالمي

ــة. ــة االنتخابي ــة للحمل ــة اإلعالميّ ــة األساســية خــالل التغطي الصحفي

تم اعتامد 4 مؤرشات للتقييم الكيفي للتغطية وهي كاآليت:

• التــوازن: يف كل برنامــج، احــرتام مبــدأ التــوازن يعنــي رضورة نقــل كل جوانــب الخــرب وذلــك 

بتقديــم وجهــات النظــر املختلفــة و بطريقــة منصفــة.

ــد ايل كشــف الحقيقــة وتقديــم الوقائــع  • الحقيقــة والدقــة: يهــدف العمــل الصحفــي الجيّ

واآلراء بطريقــة واضحــة ودقيقــة.

• اإلنصــاف والحيــاد: تجّنــب اتخــاذ موقــف لفائــدة أّي طــرف ســيايّس كان بالّنســبة للمســائل 

املتعلقــة بالحملــة االنتخابية.

• املســؤولية، الوضــوح واملالءمــة، نقــل وإهــال الحقائــق: تتمثــل يف مــدى تحمــل الوســيلة 

ــّث معلومــات  ــا بب ــد االقتضــاء ومــدى إلتزامه ــا باألخطــاء عن ــة ملســؤوليتها واعرتافه االعالمي

واضحــة و تنــّوع املواضيــع واآلراء واملصــادر باإلضافــة ايل نقــل كامــل الخــرب.
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 1: مدى احرتام املعايري الصحفية يف كل القنوات املرصودة

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، 

نقل واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

ــم  ــك يف شــكل رس ــي جســّمنا ذل ــل الكيف ــج التحلي ــتخراج نتائ ــارص يف اس ــذه العن ــة ه ــعيا لرتجم • س

بيــاين مربــع أيــن نجــد املــؤرشات التــي تــم اعتامدهــا يف تحليلنــا الكيفــي متجســدة يف الزوايــا األربعــة 

للمربــع.

مــع العلــم أّن املربــع الخارجــي )حيــث يعــادل مســتوى املــؤرشات 1.00( يعتــرب النمــوذج املثــايل لجــودة 

برامــج قنــاة مــا.

أما املربع ذو اللون األزرق فهو ميثّل معّدل املؤرشات األربع يف القنوات املرصودة.

الرسم البياين رقم 2: التغطية االعالمية للحملة االنتخابية يف كل القنوات املرصودة

حضور املرأة يف أدوار مهمة 

صحفية، ضيفة/ضيفة قارة

حضور املرأة يف أدوار مهمة 

صحفية، ضيفة/ضيفة قارة

تحسيس / توعية الناخبني



146

• كــام نجــد رســام بيانيــا ثانيــا وهــو ثــاليث الشــكل ميكننــا مــن تســليط الضــوء عــى جوانــب أخــري يف 

التّغطيــة االعالميــة للحملــة االنتخابيــة .

ــور ومشــاركة  ــة – ظه ــة االنتخابي ــرأة يف الحمل ــور ومشــاركة امل ــا يف ظه ــل أساس ــب تتمث هــذه الجوان

ــة  ــة...( خــالل الحمل ــة - متســاكنو املناطــق الريفي ــة )الشــباب - املســنون - ذوو اإلعاق ــات التالي الفئ

ــج املرصــودة. ــني خــالل الربام ــة الناخب ــة تحســني وتوعي االنتخابي

تتمثل عمليّة الرصد يف اإلجابة عى األسئلة التالية:

ــات أو كشــخصيات  ــم وجــوه نســائية يف أدوار أساســية بالرنامــج ســواء كصحفي ــم تقدي - هــل ت

ــّم اإلقتصــار عــى أدوار هامشــّية؟ ــورة أم ت مســتجوبة أو مذك

ــة-  ــة )الشــباب – املســنون - ذوو االعاق ــات التالي ــور الفئ ــا لظه ــزا زمنّي ــح الرنامــج حي - هــل من

ــة...(؟ ــق الريفي ــاكنو املناط متس

- هل اهتم الرنامج بتوعية الناخبن وتحسيسهم بأهمّية االنتخابات؟

وقــد اعتمدنــا هــذه النتائــج لنجّســدها مــن خــالل رســم بيــاين ثــاليث الشــكل حيــث نجــد يف كّل زاويــة 

املثلــث الربتقــايل والــّذي يعكــس املعــدّل بالنســبة لــكّل ســؤال مــن األســئلة الثــالث مــن خــالل نتائــج 

الراصديــن.

وكــام هــو الشــأن بالنســبة للرســم البيــاين الســابق، فــان املثلــث الخارجــي )حيــث تكــون القيمــة يف كل 

زاويــة مــن زوايــاه معادلــة ل1.00( يعتــرب النمــوذج املثــايل لجــودة برامــج قنــاة مــا مــن خــالل األجوبــة 

عــن األســئلة الثالثــة املطروحــة.

ميثل املثلث األزرق مستوى مقبوال من املؤرشات الثالث.

ــودة:  ــوات املرص ــة للقن ــة اإلعالمي ــة التغطي ــى مقارن ــة ع ــة املوالي ــة األربع ــوم البيانيّ ــاعدنا الرس تس

ــة. ــا واإلذاعي ــة منه التلفزي

إجــامال، ميكننــا القــول بــأّن القنــوات اإلذاعيــة تعاملــت بأكــر حرفيّــة يف تغطيتهــا للحملــة مــن القنــوات 

ــز زمنــّي كبــري لظهــور املرتّشــحني.  وعــى عكــس ذلــك نجــد أن ثــالث  التلفزيّــة وقامــت بتخصيــص حيّ

قنــوات تلفزيـّـة تــّم رصدهــا )ثــالث قنــوات مــن مجمــوع أربعــة( قــد قامــت بتغطيــة محــدودة للحملــة 

دون تخصيــص حيّــز زمنــّي للمرتشــحني بينــام تولـّـت بــّث ومضات/دعــوات تحسيســية للّناخبــني.

الرصـد الكيفي : مؤرشات الضوابط املهنيّة خالل الحملة االنتخابيّة
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 3: مدى احرتام املعايري الصحفية يف القنوات التلفزية

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، 

انقال واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

التوازن

الرسم البياين رقم 4: التغطية االعالمية للحملة االنتخابية يف القنوات التلفزية

حضور املرأة يف أدوار مهمة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
تحسيس / توعية الناخبني
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الرسم البياين رقم 5: مدى احرتام املعايري الصحفية يف القنوات اإلذاعية

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

التوازن

الرسم البياين رقم 6: التغطية االعالمية للحملة االنتخابية يف القنوات اإلذاعية

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

الرصـد الكيفي : مؤرشات الضوابط املهنيّة خالل الحملة االنتخابيّة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

نتائج الرصد الكيفي 
للتعدديّة السياسّية يف 

القنوات التلفزية
• الجنوبّية 

• آم تونيزيا 

• تونسنا 



150

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية

الرسم البياين رقم 7

املسؤولية، الوضوح، املالءمة، 

نقل واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

الحقيقة والدقة

التوازن

ــات  ــة باالنتخاب ــات خاّص ــّث معلوم ــّم ب ــام مل يت ــة، ك ــة االنتخابي ــة الحمل ــاة بتغطي ــذه القن ــم ه مل تق

البلديــة أو باملرتشــحني ومل يتــم كذلــك بــّث ومضــات أو برامــج لتحســيس وتوعيــة الناخبــني طــوال فــرتة 

ــة. ــة االنتخابي الحمل

ــن  ــك م ــّى ذل ــا ويتج ــى نتائجه ــارشة ع ــة مب ــر بصف ــة أثّ ــاة الجنوبي ــه قن ــذي اعتمدت ــار ال ــذا الخي ه

خــالل مــؤرش: املســؤولية، »الوضــوح، املالمئــة، نقــل وإهــامل الحقائــق« حيــث بلغــت مــؤرشات التقييــم 

36/100 ونفــس الــي بالنســبة ملــؤرّش تحســيس / توعيــة الناخبــني )معــدل 0.17/1.00(.)انظــر الرســم 

ــاين رقم8( البي
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 8

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

الرسم البياين رقم 9

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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مل تقــم قنــاة آم تونيزيــا بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة، وتــّم االقتصــار عــى مــّد املشــاهدين مبعلومــات 

تهــّم االنتخابــات بصفــة عاّمــة هــذا باإلضافــة إىل ومضــات تحسيســية وتوعويــة للناخبــني. مــن خــالل 

ــم  ــد تقدي ــوازن عن ــدأ الت ــا مل تحــرتم مب ــاة أم تونيزي ــي وقــع رصدهــا نجــد أن قن مختلــف الربامــج الت

مختلــف وجهــات النظــر، وعــى خــالف ذلــك فإنّنــا نجــد أن هــذه القنــاة قــد منحــت حيّــزا هاّمــا لظهــور 

املــرأة يف أدوار هامــة مبعــّدل )0.83( باإلضافــة ايل الظهــور الهــاّم للفئــات الّضعيفــة )أطفــال، مســّنون، 

ــّث ومضــة تحسيســيّة للمشــاركة يف  ــا قامــت بب ــاة أم تونيزي ــر أّن قن ــام يجــدر بالّذك ــة...( ك ذوو إعاق

االنتخابــات البلديــة خاصــة بــذوي االعاقــة.

الرسم البياين رقم 10

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(



153

التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 11

املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

الحقيقة والدقة

التوازن

ــام مل  ــة. ك ــات البلدي ــحني لالنتخاب ــطة املرتش ــة وأنش ــة االنتخابي ــة الحمل ــنا بتغطي ــاة تونس ــم قن مل تق

يتــّم بــّث معلومــات هاّمــة يف عالقــة باالنتخابــات ومل يتــّم بــّث ومضــات أو برامــج لتحســيس وتوعيــة 

ــة. ــة االنتخابي الناخبــني طــوال مــّدة الحمل

ــل أو  ــة، نق ــؤرش املســؤولية، الوضــوح، املالءم ــق مب ــا يتعلّ ــتوى 39/100 يف م ــى مس ــت ع ــد تحصل وق

ــاة مــن  ــه القن ــذي تحّصلــت علي اهــامل الحقائــق. تجــدر اإلشــارة ايل أن معــدل )0.00 مــن واحــد( ال

مــؤرّش »تحســيس / توعيــة الناخبــني« يؤكّــد الغيــاب الــكيّل ألي مجهــود يذكــر مــن قبــل قنــاة تونســنا 

ــاين رقــم 12( يف جميــع الربامــج التــي وقــع رصدها.)الرســم البي
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الرسم البياين رقم 12

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات التلفزية

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

نتائج الرصد الكيفي 
للتعدديّة السياسّية يف 

القنوات اإلذاعّية
اإلذاعات الخاّصة:

• راديو ماد

• ابتسامة آف آم

• إذاعة الّديوان

• إكسرباس آف آم

• إذاعة أووازيس

• كاب آف آم

اإلذاعات الجمعياتّية:

• إذاعة نفزاوة 

• القرصين آف آم

• إذاعة صوت املناجم

• صربة آف آم
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نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة

الرسم البياين رقم 13

املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

الحقيقة والدقة

التوازن

قامــت إذاعــة إكســرباس آف آم تغطيــة حملــة املرتشــحني لالنتخابــات البلديــة بصفــة محــدودة 

نظــرا لنقــص يف اإلمكانيــات . وقــد أعلمــت الهيئــة بذلــك مســبقا .فاقتــرصت عــى تقديــم معلومــات 

ــى  ــار ع ــذا الخي ــر ه ــد أثّ ــني. وق ــى تحســيس الناخب ــام وع ــات بشــكل ع للمســتمعني حــول االنتخاب

النتيجــة وذلــك يف عالقــة باملــؤرش التــايل: »املســؤولية، الوضــوح، املالمئــة، نقــل وإهــامل الحقائــق«، وهــو 

ــة األخــرى.  ــج معــدالت املــؤرشات الثالث ــا أنت ــيس للمعــدل )61/100( وهــو م الســبب الرئي

ــا هامــا لظهــور املــرأة يف أدوار  ــزا زمنيّ وتجــدر االشــارة اىل أّن إذاعــة اكســرباس آف آم قــد منحــت حيّ

ــات الضعيفــة )0.85(. ــك الشــأن بالنســبة لظهــور الفئ هامــة )مبعــدل 0.92( وكذل
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 14

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

الرسم البياين رقم 15

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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ــم  ــى تقدي ــرصت ع ــة واقت ــات البلدي ــحني لالنتخاب ــة املرتش ــة حمل ــاد بتغطي ــو م ــة رادي ــم إذاع مل تق

ــظ يف  ــد لوح ــني. وق ــيس الناخب ــى تحس ــام وع ــكل ع ــات بش ــول االنتخاب ــتمعني ح ــات للمس معلوم

ــة يف اآلراء.  ــة التعددي ــن ناحي ــوازن م ــامن الت ــص يف ض ــا نق ــا أيض برامجه

بالّرغــم مــن الظهــور الهــاّم للمــرأة يف مختلــف الربامــج التــي تــّم رصدهــا حيــث تحّصــل هــذا املــؤرّش 

ــات  ــت االنتخاب ــي تناول ــج الت ــة و مشــاركتها يف الربام ــات الضعيف ــور الفئ ــإّن ظه عــى معــدل 0.92 ,ف

تبقــى ضعيفــة مبعــدل مل يتجــاوز 0.38.

الرسم البياين رقم 16

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 17

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

قامــت إذاعــة ديــوان آف آم بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة بواليــة صفاقــس وقــد بذلــت مجهــودا 

ملحوظــا لتحقيــق مســتوى عــال مــن الحرفيــة. وقــد تــم تخصيــص برنامــج خــاص بحملــة املرتشــحني 

يتــم بثــه مرتــني يوميــا.

وهــو مــا يبــني احــرتام مبــدأ التــوازن والدقــة باإلضافــة ايل منــح حيــز زمنــي هــام لظهــور املــرأة يف أدوار 

ــز بصفــة كبــرية عــى  ــّم الرتكي ــات الضعيفــة. مــن جهــة أخــرى مل يت مهمــة والحــرص عــى ظهــور الفئ

تحســيس و توعيــة الناخبــني حيــث مل يتجــاوز املعــدل 0.38.)الرســم البيــاين رقــم 22(
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الرسم البياين رقم 18

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

الرسم البياين رقم 19

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

مــن خــالل الربامــج التــي تــم رصدهــا، تحّصلــت إذاعــة نفــزاوة آف آم عــى نتائــج ايجابيــة حيــث تجــاوز 

معــدل الدقــة والحقيقــة 0.97 وفيــام يخــص مــؤرش االنصــاف والحيــاد فقد تجــاوز املعــدل 0.80.

ــّم  ــام ت ــيل.  ك ــة قب ــحي والي ــدة مرتّش ــاعة لفائ ــوايل الس ــدوم ح ــي ي ــج يوم ــص برنام ــّم تخصي ــد ت وق

تخصيــص حيّــز زمنــي هــاّم لفائــدة الشــباب ولــذوي االعاقــة )حيــث تجــاوز املعــدل 0.92( يف املقابــل مل 

ــة الناخبــني حيــث مل يتجــاوز املعــدل 0.38. تبــد االذاعــة اهتاممــا كبــريا بتحســيس و توعي

الرسم البياين رقم 20

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(
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القرصين آف آم

الرسم البياين رقم 21

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

ــوم 23  ــام )ي ــعة أي ــا بتس ــد انطالقه ــة بع ــة االنتخابي ــة للحمل ــا االعالمي ــة تغطيته ــذه االذاع ــدأت ه ب

أفريــل( وقــد ركــزت اذاعــة القرصيــن آف آم عــى املرتشــحني يف الدوائــر البلديــة لواليــة القرصيــن حيــث 

خصصــت االذاعــة برنامجــا خاصــا باالنتخابــات البلديــة وقــد اســتطاعت مــن خاللــه أن تحقــق مســتوى 

جيــدا مــن حيــث التــوزان والدقــة.و يجــدر بالذكــر أيضــا أن اإلذاعــة قــد تحّصلــت عــى العالمــة الكاملــة 

فيــام يخــص ظهــور الفئــات الضعيفــة كــام أظهــرت اهتاممــا كبــريا مبســـألة التحســيس وتوعيــة الناخبــني 

حيــث فــاق املعــدل 0.91.

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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التقرير التحلييل: رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات البلدية 2018 - من 14 أفريل إىل 4 ماي 2018 -

الرسم البياين رقم 22

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(

الرسم البياين رقم 23

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد
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قامــت إذاعــة أووازيــس آف آم أيضــا بتغطيــة جيــدة للحملــة االنتخابيــة البلديــة ولظهــور املرتشــحني 

وذلــك بتخصيــص برنامــج يومــي )مــن االثنــني ايل الجمعــة( وبرنامــج ثــان )يتــم بثــه نهايــة األســبوع( 

ــة يف مجملهــا حيــث  ــج ايجابي هــذه الربامــج مكنــت إذاعــة أووازيــس آف آم مــن التحصــل عــى نتائ

ــوازن. تجــاوز املعــدل 0.98 بالنســبة ملــؤرش الحقيقــة والدقــة وتجــاوز 0.87 ملــؤرّش احــرتام مبــدأ التّ

وتحّصلــت هــذه اإلذاعــة عــى العالمــة الكاملــة فيــام يخــّص ظهــور الفئــات الّضعيفــة خــالل الحملــة 

االنتخابيــة وتجــاوز املعــّدل 0.85 بالنســية لظهــور املــرأة يف أدوار مهمــة.

ــز و  ــس آف آم هــو عــدم الرتكي ــم تســجيله بالنســبة إلذاعــة أووازي ــذي ت ــد ال ويبقــي االشــكال الوحي

ــاوز 0.54. ــدل مل يتج ــني مبع ــة الناخب ــامم مبســألة تحســيس وتوعي االهت

الرسم البياين رقم 24

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة...(

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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الرسم البياين رقم 25

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

ــك  ــة وذل ــن الحرفيّ ــرية م ــة كب ــة درج ــة االنتخابي ــا للحمل ــالل تغطيته ــة كاب آف آم خ ــرت إذاع أظه

بتخصيــص برنامــج يومــي لفائــدة املرتشــحني. تعتــرب النتائــج التــي تحّصلــت عليهــا كاب آف آم ايجابيــة 

ــات  ــام يخــّص ظهــور الفئ ــة 1.00 في جــّدا حيــث نجــد أّن اإلذاعــة قــد تحّصلــت عــى العالمــة الكامل

ــة. الّضعيف

الرسم البياين رقم 26

تحسيس / توعية الناخبني ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة..(

حضور املرأة يف أدوار مهمة



166

 

الرسم البياين رقم 27

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

قامــت إذاعــة الشــباب بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة وســارت عــى خطــى اإلذاعــة الوطنيــة وبقية 

اإلذاعــات الجهويــة باختيــار واليــات دون أخــرى يف اطــار اســرتاتيجية التغطيــة التــي اعتمدتهــا مؤسســة 

اإلذاعــة التونســية للقيــام بالتغطيــة لــكل الدوائــر البلديــة دون اســتثناء بكامــل تــراب الجمهوريــة عــرب 

مختلــف االإذاعــات التابعــة لهــا.  وقــد ركّــزت إذاعــة الشــباب عــى التغطيــة االعالميــة لواليتــي مّنوبــة 

ــه مرتــني وهــو مــا يجعلهــا تتحّصــل عــى نتائــج جــّد  ونابــل وذلــك بتخصيــص برنامــج يومــي يتــم بثّ

ايجابيــة.

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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الرسم البياين رقم 28

تحسيس / توعية الناخبني ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة(

حضور املرأة يف أدوار مهمة

الرسم البياين رقم 29

املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

التوازن

الحقيقة والدقة
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ــرصت  ــة واقت ــة الوطني ــه اإلذاع ــذي اعتمدت ــة ال ــط التغطي ــة يف مخطّ ــس الدولي ــة تون ــرط إذاع مل تنخ

ــة. ــة مــن الحرفي ــة بدرجــة عالي ــا العادي ــة يف برامجه ــم معلومــات خاصــة بالحمل ــا عــى تقدي تغطيته

الرسم البياين رقم 30

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة(

حضور املرأة يف أدوار مهمة

تحسيس / توعية الناخبني

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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الرسم البياين رقم 31: إذاعة ابتسامة آف آم

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

قامــت إذاعــة ابتســامة آف آم بتغطيــة إعالميــة للحملــة االنتخابيــة البلديــة مــن خــالل تخصيــص برنامج 

يومــي ملــدة ســاعة وقــد تحّصلــت هــذه اإلذاعــة عــى نتائــج جيدة.

جديــر بالّذكــر أن ابتســامة آف آم قــد تحصلــت عــى معــدالت مرتفعــة بخصــوص ظهــور املــرأة يف أدوار 

هامــة )تحصلــت عــى العالمــة الكاملــة 1.00( و بلــغ معــّدل ظهــور الفئــات الضعيفــة ومشــاركتها يف 

الربامــج املتعلقــة باالنتخابــات 0.92 بينــام مل يرتــق مــؤرّش التّحســيس والتوعيــة  ايل املعــّدل املطلــوب 

حيــث تحّصلــت اإلذاعــة عــى 0.38 فقــط.
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الرسم البياين رقم 32: إذاعة ابتسامة آف آم

حضور املرأة يف أدوار مهمة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة(
تحسيس / توعية الناخبني

الرسم البياين رقم 33: إذاعة صوت املناجم

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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خّصصــت إذاعــة صــوت املناجــم برنامجــا يوميــا يــدوم ســاعة مــن الزمــن لتغطيــة الحملــة االنتخابيــة 

البلديــة ويتــّم خاللــه تقديــم املرتشــحني عــى الدوائــر االنتخابيــة البلديــة لواليــة قفصــة, وقــد تحّصلــت 

عــى نتائــج جيــدة إجــامال رغــم تســجيلنا نقصــا يف ظهــور املــرأة يف أدوار هامــة مبعــدل 0.43 وعــدم 

الرتكيــز عــى تحســيس وتوعيــة الناخبــني حيــث مل يتجــاوز املعــدل 0.50.

الرسم البياين رقم 34: إذاعة صوت املناجم

حضور املرأة يف أدوار مهمة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة(
تحسيس / توعية الناخبني
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الرسم البياين رقم 35: صربة آف آم

التوازن

الحقيقة والدقة
املسؤولية، الوضوح، املالءمة، نقل 

واهامل الحقائق

االنصاف والحياد

متيّــز عمــل صحفيّــي إذاعــة صــربة آف آم خــالل تغطيتهــم للحملــة االنتخابيــة البلديــة بواليــة القــريوان 

بدرجــة عاليــة مــن الحرفيــة حيــث تــم تخصيــص برنامــج يومــي لالنتخابــات ومــن خاللــه تــّم تقديــم 

ــة املذكــورة وهــو مــا خــّول إلذاعــة صــربة آف آم  كل املعلومــات التــي تهــّم مســتمعي اإلذاعــة بالوالي

الحصــول عــى نتائــج جيــدة اجــامال.

نتائج الرصد الكيفي للتعدديّة السياسيّة يف القنوات اإلذاعيّة
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الرسم البياين رقم 36: صربة آف آم

حضور املرأة يف أدوار مهمة

ظهور الفئات الضعيفة 

)املسّنون - ذوي اإلعاقة(
تحسيس / توعية الناخبني
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رصد املخالفات
رصــدت الهيئــة بعــض املخالفــات التــي تخلّلــت التغطيــة االعالميــة خــالل الحملــة االنتخابيــة يف بعــض 

القنــوات االذاعيــة والتلفزيــة، وتتعلــق هــذه املخالفــات بعــدم االلتــزام ببعــض الضوابــط التــي جــاءت يف 

القانــون االنتخــايب والقــرار املشــرتك بــني الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة املســتقلة لالتصــال 

الســمعي والبــرصي املــؤرخ يف 14 فيفــري 2018 كــام تــم تنقيحــه بالقــرار املشــرتك املــؤرخ يف 18 أفريــل 

2018 واملتعلــق بضبــط القواعــد الخاصــة بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة والجهويــة ويف املرســوم 

عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــرب 2011.

املخالفات املرتكبة:

ــاة نســمة عــى موقعهــا االلكــروين الرســمي وعــى صفحــة الفايســبوك الرســمية التابعــة  • نــرت قن

ــداء تونــس يف إطــار  ــة ن ــو يتضمــن ومضــة إشــهارية لحــزب حرك ــا بفيدي ــا مصحوب ــا، مقــاال إخباري له

حملــة اعالنيــة لالنتخابــات البلديــة وذلــك بتاريــخ 10 أفريــل 2018 أي خــالل فــرتة مــا قبــل الحملــة 

ــون األســايس عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ يف 26 مــاي 2014 كــام  واســتنادا إىل الفصــل 57 مــن القان

ــق  ــري 2017 واملتعل ــؤرخ يف 14 فيف ــنة 2017 امل ــدد 7 لس ــايس ع ــون األس ــه بالقان ــه وامتام ــم تنقيح ت

باالنتخابــات واالســتفتاء والفصــل 45 مــن املرســوم 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــرب 2011، تــم 

ــار. ــاة نســمة قدرهــا عــرة آالف دين تســليط خطيــة ماليــة عــى قن

ــرة  ــا لوزي ــار  ترصيح ــف النه ــار منتص ــرة أخب ــل 2018  بن ــخ 14 أفري ــك بتاري ــة موزايي ــت إذاع • بثّ

الشــباب والرياضــة الســيدة  »ماجدولــني الشــارين« تضّمــن دعايــة انتخابيــة لحــزب حركــة نــداء تونــس 

ــا املســتقلة  ــة العلي ــني الهيئ ــرار املشــرتك ب ــن الق ــات الفصــل 27 م ــة ملقتضي ــة، يف مخالف ــة منوب ببلدي

ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــرصي وإجراءاتهــا واملــؤرخ يف 14 فيفــري  ــة العلي لالنتخابــات والهيئ

ــه »مينــع بــث خــالل الحملــة االنتخابيــة أي خطــاب رســمي أو تدخــل إعالمــي  2018 والــذي ينــص أنّ

ــة  ــواب الشــعب أو املجالــس الجهوي ــة أو الحكومــة أو أعضــاء مجلــس ن صــادر عــن رئاســة الجمهوري

ــكال  ــن أش ــكل م ــن أي ش ــرى يتضّم ــة أخ ــلطة عمومي ــة أو أي س ــات الخصوصي ــة أو النياب أو البلدي

ــل  ــه لفــت نظــر لإلذاعــة يف 16 أفري ــم توجي ــة ». واســتنادا عــى الفصــل املذكــور ت ــة االنتخابي الدعاي

2018 ودعوتهــا إىل االلتــزام بقواعــد الحملــة االنتخابيــة البلديــة واجراءاتهــا حســب القوانــني والرتاتيــب 

الجــاري بهــا العمــل. 
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• حضــور الســيد »عصــام املــردايس« كمحلــل ريــايض يف الربنامــج الريــايض »باملكشــوف« يف الحلقــة التــي 

ــاة حنبعــل، وهــو مرتشــح لالنتخابــات البلديــة ضمــن قامئــة  تــم بثهــا بتاريــخ 01 مــاي 2018 عــى قن

حــزب حركــة النهضــة بصفاقــس، وهــو مــا يعتــرب مخالفــة ملقتضيــات الفصــل 23 مــن القــرار املشــرتك 

الــذي يلــزم املنشــآت االعالميــة بعــدم دعــوة املرتشــحني يف الربامــج غــري املخّصصــة للحملــة االنتخابيــة«.  

وملقتضيــات الفصــل 28 يف فقرتــه األوىل مــن القــرار املشــرتك ســالف الذكــر، الــذي يلــزم وســائل اإلعــالم 

الســمعي والبــرصي« مبنــع ظهــور كل مــن ترشــح مــن املنشــطني ومحــّرري األخبــار ومقدمــي الربامــج 

والصحفيــني واملســؤولني التابعــني لهــا، ســواء بالصــورة أو بالصــوت ، بربامجهــا االذاعيــة والتلفزيــة خــالل 

الحملــة االنتخابيــة ، وذلــك يف غــري املســاحات املخّصصــة للقامئــات املرتشــحة«، وتــم توجيــه لفــت نظــر 

للقنــاة ودعوتهــا إىل االلتــزام بالقواعــد الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة البلديــة حســب النصــوص والقوانــني 

الجــاري بهــا العمــل. 

ــد  ــزام بقواع ــا إىل االلت ــة ودعته ــة والتلفزي ــوات االذاعي ــه مراســات لبعــض القن ــة بتوجي ــام الهيئ • قاي

ــّث  ــر ب ــل  إث ــا العم ــاري به ــب الج ــني والرتاتي ــا حســب القوان ــة  وإجراءاته ــة البلدي ــة االنتخابي الحمل

تدخــالت صــادرة عــن أعضــاء مــن مجلــس نــواب الشــعب  تتضّمــن  دعايــة انتخابيــة  لألحــزاب التــي 

ــه  ميثلونهــا. وهــو مــا يعتــرب مخالفــة ملقتضيــات الفصــل 27 مــن القــرار املشــرتك الــذي ينــّص عــى أنّ

ــة أو  ــة الجمهوري ــن رئاس ــادر ع ــي ص ــل إعالم ــمي أو تدخ ــاب رس ــث كل خط ــة ب ــالل الحمل ــع خ مين

الحكومــة أو أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب أو املجالــس الجهويــة أو البلديــة أو النيابــات الخصوصيــة 

ــة«.  ــة االنتخابي ــة أخــرى يتضمــن أّي شــكل مــن أشــكال الدعاي أو عــن أي ســلطة عمومي

• ظهــور مرتشــحن لالنتخابــات البلديــة وممثلّــن عــن أحــزاب سياســّية  خــالل الحملــة االنتخابيــة عــى  

قنــاة أجنبيــة: خّصصــت قنــاة املياديــن اللبنانيــة تغطيــة إعالميــة خاصــة باالنتخابــات البلديــة والجهويــة 

يف تونــس، ووقعــت دعــوة بعــض املرتشــحني لهــذه االنتخابــات املحليــة وغريهــم مــن ممثّــيل األحــزاب 

للظهــور يف النــرات االخباريــة لهــذه القنــاة  وهــو مــا يعتــرب مخالفــة للفصــل 66 مــن القانــون األســايس  

االنتخــايب  الــذي ينــص عــى »املرتشــحني والقامئــات املرتشــحة واالحــزاب بالنســبة لالســتفتاء، يف نطــاق 

الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء، اســتعامل وســائل االعــالم الوطنيــة ووســائل االعــالم اإللكرتونيــة. 

ــا املســتقلة لالتصــال  ــة العلي ــت الهيئ ــد تولّ ــة«. وق ــالم األجنبي ــائل االع ــم اســتعامل وس ــر عليه ويحّج

الســمعي والبــرصي مراســلة  الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يف هــذا الصــدد. 
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شبكات التواصل 
االجتامعي لوسائل 
االعالم واالنتخابات 

البلدية
عــرف اســتخدام األنرتنــت ومنصاتهــا وخوارزمياتهــا تزايــدا كبــريا يف الســنوات األخــرية. وقــد أســهم هــذا 

التطــور يف تغيــري طــرق اســتهالك وانتــاج وترويــج املعلومــة. وتلعــب شــبكات التواصــل االجتامعــي دورا 

اتّصاليــا مهــام اىل حــد أنهــا أصبحــت تنافــس وســائل االعــالم التقليديــة كالراديــو والتلفــاز والصحافــة 

املكتوبــة.

ــي  ــزو شــبكات التواصــل االجتامع ــدأت وســائل االعــالم يف غ ــة هــذه التحــوالت ب ــا بأهمي ــا منه ووعي

حيــث تســّجل أحيانــا ماليــني مــن املتابعــني  وهــي تســعى باِســِتمرار إىل تعزيــز  حضورهــا وتأثريهــا يف 

هــذه املنصــات التواصليــة.

إن هــذه التغــريات اســرتعت انتبــاه هيئــات تعديــل االعــالم التــي مــن مهامهــا مراقبــة التغطيــة االعالمية 

للحمــالت االنتخابيــة وكذلــك الهيئــات املرفــة عــى تنظيــم االنتخابــات والســاهرة عــى احــرتام قواعــد 

الدميقراطيــة. فــإن تظــّل وســائل االعــالم التقليديــة مجــال اهتــامم املرتشــحني خــالل الفــرتات االنتخابيــة 

فــان ذلــك ال يحجــب أن جــزءا كبــريا مــن الدعايــة االنتخابيــة تتـّـم عــرب املنصــات الرقميــة ولهــذا الســبب 

مــن املهــم اليــوم متابعــة مــا يحــدث فيهــا فهــي تضطلــع  بــدور متزايــد األهميــة ســواء عــى مســتوى 

ــة للمرتشــحني  ــن االســرتاتيجية الرقمي ــا م ــام، انطالق ــاش الشــأن الع ــم يف نق ــني وتريكه ــالم املواطن اع
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وتفاعلهــم مــع عمــوم املواطنــني ومــع وســائل االعــالم التقليديــة.

ــة  ــل صفحــات الفايســبوك التابعــة لوســائل اإلعــالم التونســية خــالل الحمل تحلي

ــة االنتخابّي

تــم إجــراء تقييــم كمــي وكيفــي ملنشــورات الفايســبوك التــي وقــع نرهــا عــى الصفحــات الرئيســية 

لوســائل اإلعــالم التونســية )صفحــات القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة والصفحــات الخاصــة ببعــض الربامج(. 

وقــد متــت هــذه الدراســة باالعتــامد عــى برمجيــة خاصــة أعدهــا فريــق اإلعالميــة بالهيئــة، متكــن مــن 

اســتخراج ومتابعــة البيانــات التــي تــرد يف صفحــات الفايســبوك. وتســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن 

األســئلة التاليــة: ماهــي وســائل اإلعــالم األكــر نشــاطاً عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي الفايســبوك؟ أي 

اســرتاتيجية تواصــل اعتمدتهــا خــالل الحملــة؟ أي صفحــة كانــت األكــر تأثــرياً؟ وأي نــوع مــن التفاعــل 

أنشــئ مع متابعــي الصفحة؟  

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الدراســة تســتند إىل تحليــل آيل للمحتــوى النــي للمنشــورات وأن هامــش 

الخطــأ يقدر بـــ 5 ٪.

I - املنشورات والتفاعالت املتعلقة بالحملة االنتخابية

1. النتائج العامة

 ،»Publication»خــالل فــرتة الحملــة تــم تحليــل 55 صفحــة عامــة وقــد تــم اســتخراج 40.293 منشــور

تعلــق 3.822 منهــا باالنتخابــات البلدية.  

ــون  ــت. وتتك ــتخدمي األنرتن ــالت مس ــاميل لتفاع ــدد اإلج ــاب الع ــم احتس ــور، ت ــكل منش ــبة ل وبالنس

ــن ردود  ــواع م ــة أن ــي )like( وخمس ــق )comment( وأعجبن ــر)share( والتعلي ــن الن ــالت م التفاع

ــل: الفع
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.)angry( اغضبني ،)sad(أحزنني ،)wow( واااو ،)haha( هاهاها ،)love( أحببته

الرسم البياين 1: النسبة املئوية للمنشورات املتعلقة باالنتخابات البلدية مقارنة باملنشورات األخرى

االنتخابات البلدية 2018منشورات أخرى

الرسم البياين 2: النسبة املئوية للتفاعالت يف املنشورات املتعلقة باالنتخابات البلدية مقارنة 

باملنشورات األخرى
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يظهــر الرســم البيــاين رقــم1 و2 أّن اهتــامم مســتعميل الفايســبوك يف مــا يتعلـّـق باالنتخابــات البلديــة كان 

أقـّـل مــن اهتاممهــم باملواضيــع األخرى.

ــن مجمــوع  ــت بنســبة %9 )3822 منشــور( م ــد حظي ــات ق ــت املنشــورات املخصصــة لالنتخاب اذ كان

املنشــورات يف كل الصفحــات طــوال الحملــة، فــاّن التفاعــالت املخصصــة لهــا مل تتجــاوز %3 مــن مجموع 

التفاعــالت.

نالحظ أيضا نفس هذا التوجه يف مستوى معّدل التفاعالت مع املنشور الواحد.

الرسم البياين 3: معدل التفاعالت باملنشور
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االنتخابات البلدية 2018 منشورات أخرى

ــاه  ــم تج ــواع ردود أفعاله ــل أن ــالل تحلي ــن خ ــتخدمني م ــف املس ــعور أو موق ــة ش ــم معرف ــن امله وم

ــة. ــات البلدي ــة باالنتخاب ــورات املتعلق املنش

الرسم البياين 4: معدل ردود الفعل باملنشور حسب النوع

متثلــت اســرتاتيجية التواصــل التــي اعتمدتهــا وســائل اإلعــالم عــى صفحــات الفايســبوك يف الرتكيــز عــى 

نــر فيديوهــات وصــور ونــر روابــط ملصــادر معلومــات أخــرى )خاصــة مواقعهــا عــى الويــب(

الرسم البياين 5: اصناف املنشورات
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2. نتائج بعض الصفحات

يــربز الرســم البيــاين رقــم 6 الصفحــات التــي كانــت األكــر نشــاطاً خــالل الحملــة االنتخابيــة. يرمــز اللــون 

األزرق إىل مجمــوع املنشــورات املتعلقــة باالنتخابــات يف كل صفحــة خــالل الفــرتة التــي تــم تحليلهــا، 

ــام  ــة باملجمــوع الع ــات مقارن ــة باالنتخاب ــايل إىل نســبة املنشــورات املتعلق ــون الربتق ــز الل يف حــني يرم

للمنشــورات يف كل صفحــة.

الرسم البياين 6: الصفحات األكر تغطية للحملة االنتخابية
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حلــت صفحــة الفايســبوك الخاصــة بإذاعــة شــمس آف آم يف املرتبــة األوىل مقارنــة بالصفحــات األخــرى 

يف عــدد املنشــورات املتعلقــة باالنتخابــات والــذي بلــغ 780 منشــوراً، وهــو مــا ميثــل 30 ٪ مــن مجمــوع 

منشــوراتها. ومــع ذلــك، فــإن نســبة التفاعــالت املتعلقــة باالنتخابــات ال تتجــاوز الـــ 6 ٪، مــام يــدل عــى 

ضعــف اهتــامم مســتخدمي اإلنرتنــت بالحملــة.

الرسم البياين 7: شمس آف آم - النسبة املئوية للمنشورات املتعلقة باالنتخابات البلدية 

مقارنة باملنشورات األخرى
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الرسم البياين 8: شمس آف آم - النسبة املئوية للتفاعالت يف املنشورات املتعلقة 

باالنتخابات البلدية مقارنة باملنشورات األخرى

 

ــور  ــيل( 336 منش ــتوى مح ــى مس ــث ع ــي تب ــة كاب آف آم )والت ــمية إلذاع ــة الرس ــت الصفح خصص

ــذه  ــع ه ــالت م ــت التفاع ــد مثل ــوراتها. وق ــاميل منش ــن إج ــة، أي 33 % م ــة االنتخابي ــق بالحمل متعل

ــالت. ــوع التفاع ــن مجم ــورات 26 % م املنش

الرسم البياين 9: كاب آف آم - النسبة املئوية للمنشورات املتعلقة باالنتخابات البلدية 

مقارنة باملنشورات األخرى
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الرسم البياين 10: كاب آف آم - النسبة املئوية للتفاعالت يف املنشورات املتعلقة 

باالنتخابات البلدية مقارنة باملنشورات

 

يفــر ارتفــاع معــدل التفاعــالت املســجلة عــى صفحــة الفايســبوك الخاصــة بــكاب آف آم باســرتاتيجية 

التواصــل املعتمــدة، خاصــة اعتــامد املنشــورات مــن نــوع الفيديوهــات والصــور والتــي عــادة مــا تثــري 

تفاعــالت أكــر مــن تلــك التــي تثريهــا الروابــط.

الرسم البياين 11: شمس آف آم - اصناف املنشورات
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الرسم البياين 12: كاب آف آم - اصناف املنشورات
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II. التغطية املخصصة لألحزاب السياسية يف املنشورات

1. النتائج العامة

خصصــت صفحــات الفايســبوك لوســائل اإلعــالم )القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة( خــالل الحملــة اإلنتخابية 

ــداء  ــم املســتقلة و50 ٪ ألحــزاب: النهضــة، ن ــات 2018 إىل القوائ 26 ٪ مــن منشــوراتها املتعلقــة ببلدي

تونــس، الجبهــة الشــعبية والتيــار الدميقراطــي يف حــني حظــي باقــي األحــزاب بنســبة 24 %.

الرسم البياين 13: التغطية املخصصة لألحزاب السياسية يف مجمل املنشورات
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2. نتائج بعض الصفحات

نالحــظ مــن خــالل نتائــج التغطيــة املخصصــة لألحــزاب السياســية يف صفحة الفايســبوك الخاصة بشــمس 

آف آم تقــارب مــع نتائــج التحليــل الكمــي للربامــج التــي تقــوم ببثها نفــس املحطــة.

الرسم البياين 14: التغطية املخصصة لألحزاب السياسية يف صفحة شمس آف آم

فيــام يخــص التفاعــالت الناتجــة عــن هــذه املنشــورات، فــإن 50 % منهــا تتــم عــى املنشــورات املتعلقــة 

ــاين  ــم البي ــه الرس ــام يبين ــي، ك ــار الدميقراط ــعبية والتي ــة الش ــس والجبه ــداء تون ــة ون ــزاب: النهض بأح

التــايل.

الرسم البياين 15: التفاعالت الناتجة عن املنشورات املتعلقة باألحزاب السياسية يف صفحة شمس آف آم
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الرسم البياين 16: التغطية املخصصة لألحزاب السياسية يف صفحة كاب آف آم
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الرسم البياين 17: التفاعالت الناتجة عن املنشورات املتعلقة باألحزاب السياسية يف صفحة كاب آف آم

بالنســبة لراديــو كاب آف آم، نالحــظ أن معظــم التفاعــالت جاءت عــى املنشــورات املتعلقــة بالقامئــات 

املســتقلة )42 ٪( ثــم النهضــة )17 ٪( والحــزب الدســتوري )14 ٪(. مــع العلــم أن »LIKE« هــو نــوع 

التفاعــل األكــر اســتخداًما.
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