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 خالل فترة ما قبل الحملة االنتخابية  تقرير التعددية السياسية
 2019جويلية  17و16

 

 تقديم عام
تكتس ي عملية رصد التعّددية السياسّية خالل الفترات االنتخابية في اإلعالم السمعي والبصري أهمّية 

ل  بالغة،
ّ
حين في الّنفاذ إلى آإذ أّنها تمث

ّ
لية للتثّبت من مدى احترام مبادئ التعّدد والتنّوع وحّق كّل املترش

 واملساواة.القنوات اإلذاعية والتلفزية على أساس اإلنصاف 

  ويهدف الّرصد طيلة املسار االنتخابي إلى ضمان الحقوق األساسية لألطراف الثالثة التالية:

  ة مراحله
ّ
حّق الناخبين في الحصول على املعلومات الضرورية والكافية حول املسار االنتخابي بكاف

 وإجراءاته، وكذلك حول مجمل البرامج والخيارات السياسية.

  في الّنفاذ إلى وسائل اإلعالم السمعية والبصرّية للتعبير عن برامجهم االنتخابية حّق املترشحين

 بشكل متوازن ومنصف ودون تمييز.

  حّق وسائل اإلعالم السمعية والبصرية في تغطية الفترات االنتخابية دون ضغط من طرف السلطة

ها التحريري 
ّ
ل في خط

ّ
وتوجيهه بما يخدم  السياسية ومجمل الفاعلين السياسيين بهدف التدخ

 أجنداتهم الحزبية واالنتخابية.

فترة ما قبل الحملة  ة لالتصال السمعي والبصري في رصدوقد انطلقت الهيئة العليا املستقل

، كما 2019سبتمبر  13جويلية إلى غاية  16التي تمتّد من تاريخ  الخاصة باالنتخابات التشريعية االنتخابية

ق  2014ماي  26املؤّرخ في  2014لسنة  16عدد ون األساس يانتنّص على ذلك مقتضيات الق
ّ
واملتعل

املؤّرخ  2017لسنة  7باالنتخابات واالستفتاء، والذي تّم تنقيحه وإتمامه بمقتض ى القانون األساس ي عدد 

 .2017فيفري  14في 

 ساعات في اليوم وشمل: 6امتّد الّرصد الكّمي على 

 6 :ة الوطنية األولى، الحوار التونس ي، قناة التاسعة، قناة حّنبعل، وهي التالية: القنا قنوات تلفزّية

 قناة تونسنا، قناة قرطاج.

 8 :وهي التالية: اإلذاعة الوطنية، إذاعة موزاييك أف أم، إذاعة شمس أف أم، إذاعة  قنوات إذاعية

 كاب أف أم، إذاعة جوهرة أف أم، إذاعة الكاف وإذاعة صفاقس، وإذاعة الديوان أف ام.

مّدة مداخالت الفاعلين السياسيين بصفاتهم املؤسساتية  ستند الّرصد الكمي إلى احتسابوا

 في 
ّ
وانتماءاتهم الحزبية، وكذلك غير املنتمين في كّل البرامج املرصودة، واالقتصار على احتساب مّدة البث

 النشرات واملواجيز اإلخبارية.
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     تعاريف املفاهيم االساسية:  

  الكلمة:مّدة أخذ 

هي املّدة التي استغرقتها مداخلة فاعل سياس ي في القناة التلفزية أو اإلذاعية عبر التصريحات والحوارات،      

ل مؤشرا هاّما عن الفرص التي أتيحت للفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم وآرائهم لعرض 
ّ
وهي تمث

 الرّد من االحتساب.وجهات نظرهم بشكل مباشر، وتستثنى املّدة املخّصصة لحق 

  
ّ
 :مّدة البث

 تصريحات الصحفيين في أغلب األحيان وكذلك تصريحات الخبراء واملواطنين حول فاعل     
ّ
تعني مّدة البث

حة.
ّ

ح أو قائمة مترش
ّ

 سياس ي أو مترش

  :اإلجمالي 
ّ
.مّدة البث

ّ
 هي مجموع مّدة اخذ الكلمة ومّدة البث

 :ي املعّبر عن نشاط املؤسسات الّرسمية دون إشارة هو الفاعل السياس  فاعل سياس ي مؤّسساتي

إلى هويته الحزبّية أو بصفته مترشحا لالنتخابات )أعضاء الحكومة، رئيس مجلس النواب ونائبيه، 

 رئيس الجمهورية، املستشارون(.
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ائج العامة لرصد التعددية نتال

السياسية في القنوات التلفزية 

 ذاعيةواإل 
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ذاعية لقنوات التلفزية واإل لرصد التعددية السياسية في االنتائج العامة   

 اإلذاعية حجم التغطية اإلعالمية للتعّددية السياسية في القنوات التلفزية و  -1
% النسبة املئوية   القنوات التلفزية واالذاعية الحيز الزمني 

 القنوات االذاعية 07:14:08 74,3

 التلفزيةالقنوات  02:30:12 25,7

 املجموع العام 9:44:20 100
 

 

 حجم التغطية  في القنوات التلفزية  -2
 القنوات التلفزية الحيز الزمني

 الحوار التونس ي 01:10:46

 التاسعة 00:50:54

 1الوطنية  00:19:52

 حنبعل 00:08:40

 قرطاج + 00:00:00

 تونسنا 00:00:00

 املجموع العام 2:30:12

 

 

القنوات االذاعية
74%

ةالقنوات التلفزي
26%



 
 

 
9 

 

 في القنوات االذاعية التغطيةحجم  -3

 القنوات االذاعية الحيز الزمني

 ديوان أف أم 02:22:45

 موزاييك أف أم 01:21:27

 جوهرة أف أم 00:54:29

 االذاعة الوطنية 00:47:11

 كاف أف أم 00:39:34

 صفاقس :أف أم 00:33:29

 شمس أف أم 00:31:30

 كاب أف أم 00:03:43

 العاماملجموع  07:14:08

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

00:43:12

00:50:24

00:57:36

01:04:48

01:12:00

الحوار التونس ي التاسعة  1الوطنية  حنبعل  + قرطاج  تونسنا 

01:10:46

00:50:54

00:19:52

00:08:40

00:00:00 00:00:00

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

ديوان أف أم موزاييك أف 

أم

جوهرة أف أم  االذاعة 

الوطنية 

كاف أف أم أف:صفاقس 

أم

شمس أف أم كاب أف أم 

02:22:45

01:21:27

00:54:29
00:47:11

00:39:34
00:33:29 00:31:30

00:03:43
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حجم التغطية اإلعالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي في القنوات  -4

 التلفزية والقنوات اإلذاعية

 النوع االجتماعي القنوات االذاعية  القنوات التلفزية 

 رجل 06:51:45 01:43:06

 امرأة 00:15:09 00:46:16

 املجموع العام 7:06:54 2:29:22

 

 

التغطية اإلعالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي  في القنوات حجم  -5

 التلفزية

 القنوات التلفزية رجل امرأة املجموع العام

 الحوار التونس ي 00:26:20 00:44:26 01:10:46

 التاسعة 00:50:54 - 00:50:54

 1الوطنية  00:17:12 00:01:50 00:19:02

 حنبعل 00:08:40 - 00:08:40

 قرطاج + - - 00:00:00

 تونسنا - - 00:00:00

 املجموع العام 1:43:06 0:46:16 2:29:22

 

 

01:43:06

06:51:45

00:46:16

00:15:09

00:00:00 01:12:00 02:24:00 03:36:00 04:48:00 06:00:00 07:12:00 08:24:00

القنوات التلفزية 

القنوات االذاعية

امرأة رجل 



 
 

 
11 

 

 

النوع االجتماعي  في القنوات  حجم التغطية اإلعالمية للتعددية السياسية من منظور  -6

 ذاعية اإل 

 القنوات االذاعية  رجل امرأة املجموع العام

 ديوان أف ام 02:22:45 - 02:22:45

 موزاييك أف ام 01:19:17 00:00:27 01:19:44

 جوهرة اف أم 00:46:11 00:07:06 00:53:17

 االذاعة الوطنية 00:45:23 00:01:48 00:47:11

 كاف أف ام 00:36:52 00:01:52 00:38:44

 صفاقس أف ام 00:31:19 00:00:14 00:31:33

 شمس أف أم 00:27:43 00:02:47 00:30:30

 كاب أف ام 00:02:15 00:00:55 00:03:10

 املجموع العام 06:51:45 00:15:09 07:06:54

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الحوار التونس ي التاسعة 1الوطنية  حنبعل 

امرأة رجل 

0%
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ديوان أف ام موزاييك أف 

ام

جوهرة اف أم االذاعة 

الوطنية 

كاف أف ام صفاقس أف 

ام

شمس أف أم كاب أف ام

امرأة رجل 
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 ترتيب األحزاب واالئتالفات وغير املنتمين حسب املدة الزمنية في القنوات التلفزية -7
 )باستثناء النشرات واملواجيز االخبارية(

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة 

 مبادرة عيش تونس ي 00:43:36

 بني وطني 00:25:10

 حزب البديل التونس ي 00:21:41

 حركة النهضة  00:15:04

 الجبهة الشعبية  00:12:47

 تحيا تونس 00:00:44

 املجموع العام  01:59:02
 

 ترتيب األحزاب واالئتالفات وغير املنتمين حسب املدة الزمنية في القنوات االذاعية  -8
 االخبارية()باستثناء النشرات واملواجيز 

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة املدة االجمالية للبث

 غير املنتمين 01:06:47 01:06:47

 حزب البديل التونس ي 00:31:18 00:31:18

 نداء تونس 00:25:47 00:25:47

 الجبهة الشعبية 00:24:00 00:24:06

 حركة النهضة 00:22:20 00:22:20

 الجمهوريالحزب  00:21:48 00:21:48

 تحيا تونس 00:20:46 00:20:46

 مبادرة عيش تونس ي 00:09:58 00:09:58

 التيار الديمقراطي 00:00:53 00:00:53

 بني وطني 00:00:08 00:00:08

 املجموع العام 03:43:45 03:43:51

 التغطية اإلعالمية للتعددية السياسية في النشرات واملواجيز اإلخبارية  -9

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة مدة البث للبث املدة االجمالية

 تحيا تونس 00:01:37 00:00:13 00:01:50

 حركة مشروع تونس 00:00:46 00:00:42 00:01:28

 الجبهة الشعبية 00:00:59 - 00:00:59

 حركة النهضة 00:00:25 00:00:08 00:00:33

 املجموع العام 00:03:47 00:01:03 00:04:50

 التغطية اإلعالمية للتعددية السياسية في النشرات واملواجيز اإلخبارية  -10

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة مدة البث املدة االجمالية للبث

 حركة النهضة 00:02:58 00:04:48 00:07:46

 الجبهة الشعبية 00:01:35 00:05:01 00:06:36
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 تحيا تونس 00:02:51 00:02:41 00:05:32

 ائتالف قادرون - 00:01:35 00:01:35

 املستقلون  00:00:41 00:00:49 00:01:30

 حركة مشروع تونس 00:00:28 00:00:34 00:01:02

 التيار الديمقراطي 00:00:37 00:00:13 00:00:50

 نداء تونس 00:00:23 - 00:00:23

 أفاق تونس - 00:00:13 00:00:13

 املجموع العام 00:09:33 00:15:54 00:25:27
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 القنوات التلفزية

  

 

 
 

 

 الوطنية األولى

  

  مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين   مدة أخذ الكلمة 

 الحكومة  00:07:51

 األحزاب السياسية  00:03:47

 رئاسة الجمهورية  - 

 املجموع العام  00:11:38
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 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

 املدة االجمالية للبث

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 األحزاب السياسية   البرامج

 تحيا تونس 00:01:37 00:00:13 00:01:50

 حركة مشروع تونس 00:00:46 00:00:42 00:01:28

 الجبهة الشعبية 00:00:59 -  00:00:59

 حركة النهضة  00:00:25 00:00:08 00:00:33

 املجموع العام 00:03:47 00:01:03 00:04:50

 

 

 

الحكومة 
68%

األحزاب 
السياسية 

24%

رئاسة الجمهورية
8%
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 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 املدة االجمالية للبث

 الدور املؤسساتي

 مدة أخذ الكلمة  مدة البث   

 الحكومة  00:07:51 00:05:32 00:13:23

 رئاسة الجمهورية   - 00:01:39 00:01:39

 املجموع العام  00:07:51 00:07:11 00:15:02

 

 

 

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة مدة البث املدة االجمالية للبث

 موجز / نشرة اخبارية  00:11:38 00:08:14 00:19:52

00:00:00

00:00:17

00:00:35

00:00:52

00:01:09

00:01:26

00:01:44

00:02:01

تحيا تونس حركة مشروع تونس الجبهة الشعبية حركة النهضة 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 

00:00:00

00:02:53

00:05:46

00:08:38

00:11:31

00:14:24

الحكومة  رئاسة الجمهورية 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5
 املحاور  الحيز الزمني

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:05:41

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:05:41

 األمن والدفاع الوطني/اإلرهاب 00:03:26

ق بالبنية التحتية 00:03:14
ّ
 التنمية الجهوية مشاريع تتعل

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:01:39

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:00:11

 املجموع العام 00:19:52

 االجتماعياملدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع  -6

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني

 امرأة 00:01:50

 رجل 00:17:12

 املجموع العام 00:19:02

 

 

  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7
  الحيز الزمني

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار...( 00:00:46

 الوطني/اإلرهاباألمن والدفاع  00:00:42

 قضايا اجتماعية :شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:22

 املجموع العام  00:01:50

 

 

 الحوار التونس ي

 

10%

90%

امرأة رجل 
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 مدة أخذ الكلمة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين  مدة أخذ الكلمة

 أحزاب سياسية 01:08:46

 الحكومة 00:01:00

 املجموع العام 01:09:46

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين  -2

 أحزاب سياسية  مدة أخذ الكلمة 

 بني وطني  00:25:10

 مبادرة عيش تونس ي  00:43:36

 املجموع العام  01:08:46

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 الفاعلين السياسيين  مدة أخذ الكلمة

 الحكومة 00:01:00

 

أحزاب سياسية 

99%

الحكومة 

1%

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

بني وطني  مبادرة عيش تونسي 

مدة أخذ الكلمة 
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 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -4
 املحاور  الحيز الزمني

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 01:07:45

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:00:35

 اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة...قضايا  00:00:25

 مواضيع أخرى  00:01:01

 املجموع العام  01:09:46

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -5

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني 

 امرأة 00:44:01

 رجل  00:25:45

 املجموع العام 01:09:46

 

 

  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املتناولةاملواضيع  -6

 املحاور  الحيز الزمني

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:43:36

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:25

 املجموع 00:44:01

 

 

 التاسعة 

 

63%

37%

امراة رجل 
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  مدة أخذ الكلمة للفاعلين السياسيين   -1

 الفاعلين السياسيين  مدة أخذ الكلمة

 الحكومة 00:00:38

 األحزاب السياسية 00:50:16

 املجموع العام 00:50:54

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير النتمين -2

 األحزاب السياسية   مدة أخذ الكلمة

 البديل التونس يحزب  00:21:41

 حركة النهضة  00:15:04

 الجبهة الشعبية  00:12:47

 تحيا تونس 00:00:44

 املجموع العام  00:50:16

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

الحكومة
1% األحزاب 

السياسية
99%

00:00:00

00:02:53

00:05:46

00:08:38

00:11:31

00:14:24

00:17:17

00:20:10

00:23:02

حزب البديل التونسي حركة النهضة  الجبهة الشعبية  تحيا تونس

مدة أخذ الكلمة
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 دور املؤسساتي

 مدة أخذ الكلمة الفاعلين السياسيين  

 الحكومة 00:00:38

 املجموع العام  00:00:38

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -4
 املحاور  الحيز الزمني

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:42:29

 األمن والدفاع الوطني/اإلرهاب 00:00:55

استثمار...االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة  00:04:49  

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:38

 مواضيع أخرى  00:02:03

 املجموع العام  00:50:54

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -5

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني

 رجل 00:50:54

 املجموع العام  00:50:54

 

 
حنبعلقناة   

 

  مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين  مدة أخذ الكلمة

 الحكومة 00:04:14

 املجموع العام 00:04:14

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -2

 املدة االجمالية للبث 

 الدور املؤسساتي 

 مدة أخذ الكلمة  مدة البث  الفاعلين السياسيين  



 
 

 
22 

 الحكومة  00:04:14 00:04:26 00:08:40

 املجموع العام  00:04:14 00:04:26 00:08:40

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -3

  مدة أخذ الكلمة مدة البث املدة االجمالية للبث

 موجز / نشرة اخبارية  00:04:14 00:04:26 00:08:40

 املجموع العام  00:04:14 00:04:26 00:08:40

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -4
  املحاور  الحيز الزمني 

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:03:48

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:02:30

 ثقافة 00:01:05

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:00:34

 األمن والدفاع الوطني/اإلرهاب 00:00:27

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:16

 املجموع العام  00:08:40

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -5

 النوع االجتماعي  الحبز الزمني 

 رجل  00:08:40

 املجموع العام  00:08:40

  

 

 

ذاعية القنوات اإل   
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ذاعة الوطنية اإل   

 

 مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة

 أحزاب السياسية 00:30:10

 الحكومة 00:05:16

 املجموع العام 00:35:26
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 لألحزاب السياسيةمّدة البث اإلجمالية املخصصة  -2

 املدة االجمالية للبث

مدة البث في كل 

النشرات واملواجيز 

 األحزاب السياسية مدة أخذ الكلمة في كل البرامج االخبارية

 نداء تونس 00:22:51 - 00:22:51

 تحيا تونس 00:06:09 00:00:44 00:06:53

 حركة النهضة 00:01:10 00:01:03 00:02:13

 املجموع العام 00:30:10 00:01:47 00:31:57

 

 

  مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 املدة االجمالية للبث

 دور مؤسساتي

 الحكومة 

 مدة أخذ الكلمة في كل البرامج مدة البث في كل النشرات واملواجيز االخبارية

00:15:14 00:09:58 00:05:16 

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة مدة البث املدة االجمالية للبث

أحزاب سياسية
68%

الحكومة 
32%

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

نداء تونس تحيا تونس حركة النهضة 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 موجز/ نشرة اخبارية 00:05:21 00:11:45 00:17:06

 

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5
 املحاور  الحيز الزمني

 الحكومةنشاط املؤسسات :نشاط  00:24:26

 األمن والدفاع الوطني/اإلرهاب 00:07:28

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:06:27

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:04:37

 ااستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:01:21

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:01:12

 مواضيع سياسية عاّمة 00:00:53

 ثقافة 00:00:47

 املجموع العام 00:47:11

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6
 النوع االجتماعي الحيز الزمني

 رجل 00:45:23

 امرأة 00:01:48

 املجموع العام 00:47:11

  

 

  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7

 املحاور  الحيز الزمني

 االقتصاد سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:01:21

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:27

 املجموع العام 00:01:48

  

 

 

96%

4%

رجل  امرأة
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 صفاقس أف أم

 

 أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيينمدة  -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة في كل البرامج

 أحزاب سياسية 00:23:58

 الحكومة 00:02:00

 املجموع العام 00:25:58
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 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

 املدة االجمالية للبث 

النشرات مدة البث في كل 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في 

 األحزاب السياسية   كل البرامج

 الجبهة الشعبية  00:23:58 00:02:18 00:26:16

 حركة النهضة  -  00:01:35 00:01:35

 تحيا تونس  - 00:00:21 00:00:21

 املجموع العام  00:23:58 00:04:14 00:28:12

 

 

  املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتيةمّدة البث اإلجمالية  -3

 املدة االجمالية للبث 

 دور مؤسساتي

  

مدة البث في كل النشرات واملواجيز 

 االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 البرامج

 الحكومة  00:02:00 00:03:17 00:05:17

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث

 موجز/ نشرة اخبارية 00:03:35 00:07:31 00:11:06

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5

ة أحزاب سياسي
84%

الحكومة 
16%

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

الجبهة الشعبية  حركة النهضة  تحيا تونس

مدة البث مدة أخذ الكلمة 
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 املحاور  الحيز الزمني 

 وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويتااستحقاقات انتخابية  00:23:16

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:04:22

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:01:59

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:01:50

 االإنسانالعدل/العدالة االنتقالية/حقوق  00:01:09

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:00:39

 التربية والتعليم 00:00:14

 املجموع العام  00:33:29

 املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6

 النوع االجتماعي الحبز الزمني 

 رجل  00:31:19

 امرأة 00:00:14

 املجموع العام  0:31:33

 

  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7

 املحاور  الحيز الزمني 

 التربية والتعليم 00:00:14

 املجموع العام  00:00:14

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

رجل  امرأة
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ذاعة الكاف إ  

 

 مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين   -1
 الفاعلين السياسيين  مدة أخذ الكلمة

 الحكومة 00:04:20

 رئاسة الجمهورية -

 أحزاب سياسية -

 املجموع العام 00:04:20

 

 

 

الحكومة 
74%

رئاسة 
الجمهورية 

23%

أحزاب 
سياسية 

3%



 
 

 
30 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

 املدة االجمالية للبث
مدة البث في كل النشرات واملواجيز 

 االخبارية
 األحزاب السياسية مدة أخذ الكلمة في كل البرامج

 الجبهة الشعبية  - 00:00:35 00:00:35

00:00:11 00:00:11 
- 

 تحيا تونس

00:00:05 00:00:05 
- 

 حركة النهضة 

00:00:05 00:00:05 
- 

 حركة مشروع تونس 

00:00:56 00:00:56 
- 

 املجموع العام 

 

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 املدة االجمالية للبث

 الدور املؤسساتي

 الفاعلين السياسيين 

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 البرامج

 الحكومة 00:04:20 00:25:04 00:29:24

 رئاسة الجمهورية - 00:09:14 00:09:14

 املجموع العام 00:04:20 00:34:18 00:38:38

 

00:00:00

00:00:09

00:00:17

00:00:26

00:00:35

00:00:43

الجبهة الشعبية  تحيا تونس حركة النهضة  حركة مشروع تونس 

مدة البث

TA



 
 

 
31 

 

 حجم التغطية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة مدة البث املدة االجمالية للبث

 موجز/ نشرة اخبارية 00:04:20 00:34:24 00:38:44

 برنامج اخباري ترفيهي - 00:00:50 00:00:50

 املجموع العام 00:04:20 00:35:14 00:39:34

 املطروحة خالل فترة الرصداملواضيع  -5
 املحاور  الحيز الزمني

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:18:04

 ااستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:10:48

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:05:18

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:04:20

 التربية والتعليم 00:00:35

 مسائل النوع االجتماعي 00:00:23

 العدل/العدالة االنتقالية/حقوق االإنسان 00:00:06

 املجموع العام 00:39:34

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6

 النوع االجتماعي الحيز الزمني

 رجل 00:36:52

 امرأة 00:01:52

 املجموع العام 00:38:44

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

الحكومة  رئاسة الجمهورية 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7

 املحاور  الحيز الزمني

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:54

 التربية والتعليم 00:00:35

 مسائل النوع االجتماعي 00:00:23

 املجموع العام 00:01:52

  

 

 

 

 

ذاعة موزاييك اف أم إ  

 

 مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة

 الحكومة 00:38:16

 أحزاب سياسية 00:36:58

 رئاسة الجمهورية -

 املجموع العام 01:15:14

 

95%

5%

رجل امرأة
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  السياسية وغير املنتمينمّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب  -2

 املدة االجمالية للبث 

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية 

مدة أخذ الكلمة في كل 

 أحزاب سياسية  البرامج 

 حزب البديل التونس ي  00:31:18 -  00:31:18

 تحيا تونس  00:01:56 00:00:15 00:02:11

 الجبهة الشعبية  00:01:14 00:00:43 00:01:57

 حركة النهضة  00:01:23 00:00:33 00:01:56

 نداء تونس  00:01:07 -  00:01:07

 ائتالف قادرون  -  00:00:32 00:00:32

 حركة مشروع تونس  -  00:00:17 00:00:17

 املجموع العام  00:36:58 00:02:20 00:39:18

 

 

 

 

الحكومة 
51%

أحزاب سياسية 
48%

رئاسة الجمهورية 
1%

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

حزب البديل 

التونس ي 

تحيا تونس  ية الجبهة الشعب حركة النهضة  نداء تونس  ائتالف قادرون حركة مشروع 

تونس 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 السياسيين بصفتهم املؤسساتيةمّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين  -3

 املدة االجمالية للبث 

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية 

مدة أخذ الكلمة في كل 

 الفاعلين السياسيين  البرامج 

 الحكومة  00:38:16 00:03:34 00:41:50

 رئاسة الجمهورية  -  00:00:19 00:00:19

 املجموع العام  00:38:16 00:03:53 00:42:09

 

 
 

 

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

 - مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 موجز/ نشرة اخبارية 00:08:12 00:06:13 00:14:25

 

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5
 املحاور  الحيز الزمني 

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:37:09

 التربية والتعليم 00:31:25

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:03:39

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:02:49

 االنتقالية/حقوق االإنسانالعدل/العدالة  00:01:30

ق بالبنية التحتية 00:01:28
ّ
 التنمية الجهوية،مشاريع تتعل

 األمن والدفاع الوطني/اإلرهاب 00:00:58

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:00:57

 ثقافة 00:00:48

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:27

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:00:17

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

00:43:12

00:50:24

الحكومة  رئاسة الجمهورية 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 املجموع العام  01:21:27

 املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6
 النوع االجتماعي  الحيز الزمني 

 رجل  01:19:17

 امرأة  00:00:27

 املجموع العام  01:19:44

  

 
 من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7

 املحاور  الحيز الزمني 

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:27

  

 
 

 ذاعة شمس أف أمإ

 

  مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين   -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة في كل البرامج

 أحزاب السياسية 00:16:01

 الحكومة 00:06:10

 رئيس مجلس النواب ونائبيه -

 رئاسة الجمهورية -

 املجموع العام 00:22:11

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

99%

1%

رجل  امراة 
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 املدة االجمالية للبث 

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 األحزاب السياسية   البرامج

 تحيا تونس  00:14:00 00:00:34 00:14:34

 الجبهة الشعبية  -  00:01:04 00:01:04

 التيار الديمقراطي  00:00:37 00:00:13 00:00:50

 حركة النهضة  00:00:25 00:00:24 00:00:49

 حركة مشروع تونس 00:00:28 00:00:12 00:00:40

 نداء تونس 00:00:23  - 00:00:23

 بني وطني 00:00:08  - 00:00:08

 املجموع العام  00:16:01 00:02:27 00:18:28

 

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 املدة االجمالية للبث 

 الدور املؤسساتي

 الفاعلين السياسيين  

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 البرامج

 الحكومة  00:06:10 00:06:08 00:12:18

 رئيس مجلس النواب ونائبيه   - 00:00:25 00:00:25

 رئاسة الجمهورية   - 00:00:19 00:00:19

 املجموع العام 00:06:10 00:06:52 00:13:02
 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

تحيا تونس  ية الجبهة الشعب التيار 

الديمقراطي 

حركة النهضة  حركة مشروع 

تونس

نداء تونس بني وطني

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

   مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 موجز/ نشرة اخبارية 00:08:41 00:09:13 00:17:54

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5
 املحاور  الحيز الزمني 

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:01:55

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:14:31

ق بالبنية التحتيةالتنمية  00:03:42
ّ
 الجهوية،مشاريع تتعل

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:01:15

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:01:55

 العدل/العدالة االنتقالية/حقوق االإنسان 00:01:59

 ثقافة 00:00:58

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:03:50

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:01:25

 املجموع العام  00:31:30

 

 املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع -6

 النوع االجتماعي الحيز الزمني 

 رجل  00:27:43

 امرأة  00:02:47

 املجموع العام  00:30:30

 

00:00:00

00:02:53

00:05:46

00:08:38

00:11:31

00:14:24

الحكومة  رئيس مجلس النواب 

ونائبيه 

رئاسة الجمهورية 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7

 املحاور  الحيز الزمني 

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:01:07

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:00:50

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:00:38

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:12

 املجموع العام  00:02:47

 

 

 

 

 

 

 

 جوهرة أف أم

 

 الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين مدة أخذ -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة في كل البرامج

91%

9%

رجل  امرأة 
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 أحزاب سياسية 00:36:57

 الحكومة 00:10:02

 املجموع العام 00:46:59
.  

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

 املدة االجمالية للبث

مدة البث في كل النشرات 

 األحزاب السياسية مدة أخذ الكلمة في كل البرامج واملواجيز االخبارية

 الحزب الجمهوري 00:21:48 - 00:21:48

 مبادرة عيش تونس ي 00:09:58 - 00:09:58

 نداء تونس 00:01:49 - 00:01:49

 تحيا تونس 00:01:32 00:00:10 00:01:42

 التيار الديمقراطي 00:00:53 - 00:00:53

 الجبهة الشعبية 00:00:23 00:00:27 00:00:50

 حركة النهضة 00:00:34 00:00:15 00:00:49

 ائتالف قادرون - 00:00:30 00:00:30

 أفاق تونس - 00:00:13 00:00:13

 املجموع العام 00:36:57 00:01:35 00:38:32

 

 

أحزاب سياسية 

19%

الحكومة 

81%
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 املؤسساتيةمّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم  -3

 املدة االجمالية للبث

 دور املؤسساتي

 الفاعلين السياسيين 

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

مدة أخذ الكلمة في كل 

 البرامج

 الحكومة 00:10:02 00:05:55 00:15:57

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة مدة البث االجمالية للبثاملدة 

 موجز/ نشرة اخبارية 00:11:17 00:07:30 00:18:47

 

 
 

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -5
 املحاور  الحيز الزمني 

 ااستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:29:54

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:03:39

 التربية والتعليم 00:01:00

ق بالبنية التحتية 00:00:25
ّ
 التنمية الجهوية،مشاريع تتعل

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:01:56

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:01:38

 العدل/العدالة االنتقالية/حقوق االإنسان 00:03:28

 شؤون دينية 00:00:30

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:05:31

 مواضيع سياسية عاّمة 00:01:11

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:05:17

 املجموع العام  00:54:29

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 



 
 

 
41 

 املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6

 
 االجتماعيالنوع  الحيز الزمني 

 رجل  00:46:11

 امرأة  00:07:06

 املجموع العام 00:53:17

  

 
 

  من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7
 املحاور  الحيز الزمني 

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:02:32

 العدل/العدالة االنتقالية/حقوق االإنسان 00:01:25

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:01:16

 التربية والتعليم 00:01:00

 مواضيع سياسية عاّمة 00:00:53

 املجموع العام  00:07:06

 

 
 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

رجل  امراة 
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 كاب أف ام

 

 مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين  مدة البث

 الحكومة 00:02:54

 أحزاب سياسية 00:00:49

 املجموع العام 0:03:43

 

 

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

املدة االجمالية 

 للبث

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

في كل  أخذ الكلمةمدة 

 االحزاب السياسية البرامج

 ائتالف قادرون - 33: 00: 00 00:00:33

00:00:16 00 :00 :16   -  تحيا تونس 

 املجموع العام   - 0049: 00 00:00:49

 

الحكومة 
78%

أحزاب 
سياسية 

22%
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 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتية -3

 املدة االجمالية للبث

 دور املؤسساتي

          

  
 مدة أخذ الكلمة في كل البرامج

مدة البث في كل النشرات 

 واملواجيز االخبارية

 الحكومة  00:02:54 - 54: 02: 00

 املجموع العام  00:02:54 - 54: 2: 00

 

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -4

  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  مدة البث االجمالية

 موجز/ نشرة اخبارية - 43: 03: 00 00:03:43

 

 

 فترة الرصداملواضيع املطروحة خالل  -5
 املحاور  الحيز الزمني

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:52

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:47

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:00:37

 ،إجراءات التصويتاالستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات  00:00:33

ق بالبنية التحتية 00:00:31
ّ
 التنمية الجهوية،مشاريع تتعل

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:00:23

 املجموع العام 00:03:43

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -6

00:00:00

00:00:04

00:00:09

00:00:13

00:00:17

00:00:22

00:00:26

00:00:30

00:00:35

00:00:39

ائتالف قادرون  تحيا تونس 

مدة البث 
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 النوع االجتماعي الحيز الزمني

 رجل 00:02:15

 امرأة 00:00:55

 املجموع العام 0:03:10

 

 
 

 

   من طرف النساء في رصد التعددية السياسية  املواضيع املتناولة -7
 املحاور  الحيز الزمني 

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:47

 قضايا اجتماعية:شغل،بطالة،نقابات إضرابات،الهجرة... 00:00:08

 املجموع العام  00:00:55

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوان اف أم 

71%

29%

رجل  امراة 
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 مدة أخذ الكلمة املخصصة للفاعلين السياسيين -1

 الفاعلين السياسيين مدة أخذ الكلمة

 أحزاب سياسية 01:29:14

 الحكومة 00:47:24

 املجموع العام 02:16:38

 

 
 مّدة البث اإلجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -2

املدة االجمالية 

 للبث 

مدة البث في النشرات 

 واملواجيز االخبارية 

مدة أخذ الكلمة في كل 

 األحزاب السياسية  البرامج 

 املستقلون  01:07:28 00:00:49 01:08:17

 حركة النهضة  00:21:46 00:00:53 00:22:39

 تحيا تونس  -  00:00:10 00:00:10

 املجموع العام  01:29:14 00:01:52 01:31:06

 

 

أحزاب سياسية 
64%

الحكومة
36%

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

املستقلون  حركة النهضة  تحيا تونس 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفتهم املؤسساتيةمّدة  -3

 املجموع العام

 دور سياس ي دور مؤسساتي

 مدة البث مدة أخذ الكلمة مدة البث  

 الحكومة  00:00:19 00:47:24 00:03:56 00:51:39

 مّدة البث اإلجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين غير املنتمين -4

 فاعلين غير منتمين للبث املدة االجمالية

 لطفي محفوظي 00:20:52

 ناجي جلول  00:47:25

 املجموع العام 01:08:17

 

 حجم التغطية االعالمية للتعددية السياسية في املواجيز والنشرات اإلخبارية  -5

   مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 اخباريةموجز/ نشرة  00:03:18 00:06:07 00:09:25

 

 املواضيع املطروحة خالل فترة الرصد -6
 املحاور  الحيز الزمني 

 االستحقاقات انتخابية وسياسية :أنشطة املترشحين واألحزاب ،التحالفات ،إجراءات التصويت 00:52:11

 االقتصاد )سياحة،فالحة صناعة استثمار... 00:30:48

ق بالبنية  00:28:31
ّ
 التحتيةالتنمية الجهوية،مشاريع تتعل

 مواضيع سياسية عاّمة 00:16:29

 مواضيع أخرى  00:03:40

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:03:29

 التربية والتعليم 00:02:23

 البيئة والتلّوث 00:02:19

 نشاط املؤسسات :نشاط الحكومة 00:01:30

 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية 00:01:16

 الوطني/اإلرهاباألمن والدفاع  00:00:09

 املجموع العام  02:22:45

  املدة املخصصة للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي -7
 النوع االجتماعي الحيز الزمني

 رجل  02:22:45

 املجموع العام 02:22:45
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