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 -Iعامة مقدمة 

على  راهنت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري منذ تأسيسيها على اإلذاعات الجمعياتية و 

ماي   20غاية    إلى  . وقد بلغ عدد اإلذاعات املرخص لهاهامشاغلالجهات املحلية و   دورها املحوري في إيصال صوت

،  أف.أم ، إذاعة نفزاوة  أف.أمل، اذاعة الجريد  ا ، إذاعة أم6راديو    إذاعة  إذاعات حمعياتية وهي    7مجموع    2020

املناجم.  أف.أم، إذاعة دريم  أف.أم  سيليومإذاعة   جمعيات من املجتمع    إلى وتعود هذه اإلذاعات    وإذاعة صوت 

 ونشر ثقافة حقوق االنسان وترسيخ الديمقراطية. عن الحقوق والحرياتتعنى بالدفاع املدني 

مضامينها من خالل البحث عن كل الهيئة بدورها على ضمان ديمومة هذه اإلذاعات وجودة    حرصتكما  

جل دعمها ماديا ومرافقتها من خالل برامج التكوين املستمر خاصة وأنها مؤسسات  ليات والسبل املتاحة من أاآل

 إعالمية غير ربحية.

إ إجازة  منح  املستقلة  يتم  العليا  الهيئة  بين  اتفاقية  بمقتض ى  جمعياتية  إذاعية  قناة  واستغالل  حداث 

جمعياتية. إذاعة  وكل  والبصري  السمعي   و  لالتصال 
 
هذه  تمث قانونيا    االتفاقيةل  تنظيم   إلىأساسا    فديهإطارا 

عة  االلتزام  االتفاقية ضرورة عليها هذه  تنص. ومن أهم الضوابط التي  وضمان جودته قطاع ال بضمان برمجة متنو 

 البرامج 
 
ة والتقليص قدر اإلمكان من إعادة بث ي، أي اإلنتاج الوالعمل على وثري 

 
تونس ي، ملا في  اإلنتاج الخاص واملحل

 لثقافة الوطنية. ذلك من تشجيع ل

العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري، من خالل وحدة  الهيئة  ة، قامت  التعديلي  ها  وفي إطار مهام 

ة من    6الرصد التابعة لها، بعملية مسح شامل للبرمجة، لـ     2  إلى جانفي    27اذاعات جمعياتية، خالل الفترة املمتد 

ا2020فيفري   في  عليها  املنصوص  بالضوابط  التزامها  مدى  لرصد  اإلجازة،  ،  قبلو تفاقية  من  الجمعية    املمضاة 

 والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري.  الحاصلة على إجازة

عرف  
ُ
داف الصالح تحقيق أه  إلىمحلية وغير ربحية تسعى    متخصصةإذاعة    على أنها  اإلذاعة الجمعياتيةت

ترسيخ الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق االنسان وتنمية  نتاج وبث البرامج التي من شأنها  العام، وذلك من خالل إ

فات األخرى، كما تعمل  روح التسامح وتحقيق التنمية املستدامة ودعم الثقافة الوطنية بتنوعها والتفتح على الثقا 

 عالم القرب. على تنمية إ

ملواثيق واملعاهدات الدولية املتعلقة او   لدستور ملقتضيات اوتلتزم الجمعية الحاصلة على االجازة باالمتثال  

 بحقوق االنسان والحريات العامة املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة. 
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 -IIالمعتمدة المنهجية 

 الرصد:  عينة -1
 اإلذاعات الجمعياتية التالية:  برمجة   التقرير رصدشمل هذا 

 

 اإلذاعةإسم  مركز البث  مجال البث 
 أف.ام إذاعة الجريد  (1 مدينة توزر  مناطق والية توزر 

 )أمل(ل اإذاعة أم (2 مدينة تونس  مناطق واليات تونس الكبرى 

 إذاعة دريم أف. أم (3 مدينة حاجب العيون  مناطق والية القيروان 

  إذاعة سيليوم أف.أم (4 مدينة القصرين  القصرين مدينة 

 إذاعة نفزاوة أف. ام  (5 مدينة قبلي  مناطق والية قبلي 

   تونس  6راديو (6 مدينة تونس  مناطق واليات تونس الكبرى 

 

 الرصد: فترة   -2

حد يوم األ  إلىجانفي  27يوم االثنين أيام متتالية وذلك بداية من  07 مضامين اإلذاعات الجمعياتية ملدةتم رصد  •

 . 2020فيفري  02

ملدة   • الجمعياتية  اإلذاعات  عينة  بث  رصد  السادسة    24تم  الساعة  من  بداية  وذلك  اليومي،  البث  من  ساعة 

   صباحا.

  : التقرير منهجية -3
التقرير على املنهج ارتكزت منهجية   شامل  السح  امل  االعتماد على خالل    الكمي والكيفي وذلك من  العمل في هذا 

لجميع الو  الجمعياتية،    دقيق  اإلذاعات  تبثها  التي  ا  إلىإضافة  البرامج  األساسية  لنتائج  تحليل  التوجهات  من  انطالقا 

 الواردة في اتفاقية االجازة والخاصة بكل إذاعة جمعياتية.

 الرصد الكمي  •

،  خاصة بكل إذاعةجازة الاإل اتفاقية  املضمنة في  الفصول  ارتكز الرصد الكمي على املؤشرات الكمية الواردة في  

 الجمعياتية: اإلذاعات   مشتركة بين كل باعتبارها فصوال 

) -3-الفصل   %( من اإلنتاج التونس ي، وأن ال  80يعمل صاحب االجازة بأن تتضمن برامجه ثمانين باملائة 

%( من مجموع األغاني التي يقع بثها )األغنية التونسية هي التي يكون  50األغنية التونسية عن )  نسبة تقل

 (.ملحنها تونسيا

واللهجة    - 4-الفصل   العربية  باللغة  البرامج  التقديم    ويتم  التونسية.تقدم  أجنبيةبرنامج  بعض    بلغات 

 . ذاعةحسب اتفاقية كل إ
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%( من مجموع  50يعمل صاحب اإلجازة على أن ال تتجاوز نسبة إعادة البث خمسين باملائة ) -9-الفصل  

 . البرمجة

 الرصد الكيفي  •

ختالف  االجازة والذي يختلف بامن اتفاقية    5التي تضمنها الفصل    النوعيةالرصد الكيفي على املؤشرات    ارتكز

 التوجهات العامة لكل إذاعة. 

 لكل إذاعة:   ساسية ال التوجهات    

 إذاعة 

 أف.أم دريم 

 إذاعة 

 أف.أم سيليوم 

 إذاعة 

 تونس  6راديو 

 إذاعة 

 أف.أم  الجريد 

 إذاعة 

 أف.أم   نفزاوة

 إذاعة 

 )أمل(  لاام

مجة المضمنة بملف ترشحه للحصول عىل إجازة إذاعة جمعياتية   -5-الفصل  م صاحب اإلجازة بالتوجهات األساسية للتر ز ي تتعلق بـــــــ : يلت 
 والت 

والبعب ببل  البوطبنبي  البببعببد 

مبجبباالت   البي  إيبجببا بيببا 

التر يبة والتعليم والتن يبة  

اةعب مبيببة  والبتبر بيببة 

 واالجت اع والثقاالة.

 إع م القرب 

حببريببة   عببن  الببدالبباع 

والب بريببات  البتبعبببيبر 

 العامة.

االهت ام  التن ية  

 ال  لية 

التن ية الي جهة 

 قبلي

إيصببال تببوت 

ال عباقين والفابات 

 ال ه شة

اعت اد مبادئ ال سببباواة 

البببابببة   وإعببب بببائ  بببل 

البي  حبقبهببا  اجبتب بباعبيببة 

والبببرامب    األنشببببب ببة 

 ال وجهة منها وإليها.

ترسيخ التواتل  

 ين متسا ني  

 األحيائ الشعبية 

عبببلببب    االعبببتببب ببباد 

مؤسببببسببببات ال جت   

البببي  بببل  الببب بببدنبببي 

ال جاالت وال واضببي  

 التي يتم طرحها.

التعريف   خزون  

 وثقاالة الجهة 

حبببريبببة  دعبببم 

البببتبببعبببببببيبببر  

 وال ريات العامة 

تن يبة الوعي البياي لبدى 

البب ببجببتبب بب    قبب بباعببات 

ال ختلفبة حت  تشبببببار   

تب بويبر  البي   بفبباعبلبيببة 

السببببيباسببببات والتبدا ير  

 البياية.

التر وية الجوانب 

والتثقيفية والتعلي ية 

 واالجت اعية 

 

البببي  بببل   البببتبببنبببوع 

ال جباالت   با الي ذلب  

 االقتصادي والسياسي

لنقاش وال وار ا

حول ال واضي  

 ال  لية والوطنية

الببب ببب ببب بببات  

اةخببببببببباريببببة 

مبخصببببصببببببة  

خباتببببة ألخببار 

وهبي  الب بعبباقبيبن 

عببلبب    مببوزعببة 

عشبببر سببباعات 

 ب  مببدايبا ا تبدائ  

السبببببباعببة   مبن 

الثبامنبة تبببببباحبا 

  عدل موجز  ل 

 ساعتين.

إعبببب م   تببببقببببديببببم 

 وموسيق   ديلة  ديل

البببرمبجببة   تبتمببببب بن 

مواعيد إخبارية   عدل 

إخبببباريببا    امبوجبز  12

يوميا  داية من السباعة  

السبببادسبببة والنصبببف  

حبدود    إل تبببببباحبا و

السبببباعة السببببادسببببة  

مسببببببائ.  والبنصببببف 

وي كن إضبباالة مواعيد 

إخبارية أخرى حسببب 

 األحداث.
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-IIIللرصد النتائج العامة 
 ( االلتزام بمبدأ القرب 1

خبار املحلية  تضيات مبدأ القرب أثناء تغطية األحداث ونقل األ اإلذاعات الجمعياتية املرصودة بمق  نصفلم تلتزم   -

إذاعة  حاولت  املتعلقة بوالية قبلي أساسا، و خبار  في برامجها على األحداث واأل إذاعة نفزاوة    بينما ركزت  ،والجهوية

إذاعة سيليوم كما اهتمت  الجريد تثمين املخزون الثقافي لجهة الجريد،  

املجال    أف.أم وفسحت  برامجها  مختلف  في  للجهة  املحلية  بالشؤون 

 ملستمعيها ملناقشة املواضيع املطروحة.  

نية املتعلقة حداث اآل الوطنية واملوسيقى األجنبية واأل   خبار هيمنت األ  -

العام أغلب  بالشأن  أهميةمقابل    اإلذاعات  في  لألحداث    أقل  إيالء 

 واملوسيقى املحلية. 

اإلشكاليات املحلية في والية قبلي، إضافة    الرصد، لطرحكثر من برنامج، خالل أسبوع أنفزاوة"  إذاعة "  خصصت -

تثقيفية    إلى قبليبتاريخ  سواء    تعلقتبرامج  النساء    والية  لدى  الناجحة  والتجارب  األطفال،  مواهب  بتنمية  أو 

 والشباب.  

االجتماعية واالقتصادية املطروحة على املستوى املحلي، إضافة  " القضايا  أف.أمإذاعة "سيليوم    شملت تغطيات -

 التي تشغل الجهة وغطت كل املستجدات اآلنية.  القضايا إلى

 حول املواضيع املطروحة.  آرائهم"املجال ملستمعيها إلبداء   أف.أم و"سيلوم  "أف.أمفسحت كل من إذاعة "نفزاوة  -

 ( االلتزام بشبكة البرامج 2 

عدم بث اإلعادات املبرمجة ألكثر   إلىالجمعياتية بعدد البرامج املضمنة في الشبكة، إضافة   كل اإلذاعاتلم تلتزم  -

 من برنامج،  

األسبوع    البرمجة خاللضمن شبكة البرامج رغم استالم الهيئة للنسخة األخيرة من   لم تدرجبث برامج جديدة تم   -

 .2020األخير من شهر جانفي 

يتم  - اإلذاعات  لم  كل  في  البرامج  ونهاية  بداية  بتوقيت   االلتزام 

 املرصودة. 

البرامج اليومية، إذ تم رصد غياب    بعض  بثفي    عدم انتظامتم رصد   -

املوالية   الحلقة  في  يومي وعدم اإلشارة  برنامج  التي    إلىبث  األسباب 

 حالت دون ذلك.

  ملنشطين في بعض البرامج والفقرات.ذكر أسماء املقدمين وا لم يتم -

 جازة  المضمنة في اتفاقية اإل ساسيةاأل االلتزام بالتوجهاتمدى ( 3 

في حين التزمت كل  جازة  ات العامة املحددة في اتفاقية اإل ذاعات الجمعياتية املرصودة بالتوجهمن اإل   3لم تلتزم   -

 " بذلك.. أف.أمسيليوم إذاعة و" "أف.أم" وإذاعة الجريد أف.أم"إذاعة نفزاوة  من 

الذاعـــــــــات   نصــــــــــــــــــــ   ــتـــــــــزم  ــلـــــــ تـــــــ لـــــــــم 

املرصـــــــودة بمقتضـــــــيات    الجمعياتية

مبـــدأ القرب أءنـــاة اغحيـــة االحـــدا   

 ونقل االخبار املحلية والجهوية...

الذاعــــــــــات  تــــــــــلــــــــــتــــــــــزم  ــــــــــل  لــــــــــم 

مــ     الـــجـــمـــعـــيــــــاتـــيــــــة عــــــدد  بـــعــــــث 

البرامج املضــــــــــــمنــة في الشــــــــــــبكــة 

خالل املوســـــم الشـــــتو   مقابل 

 بث برامج جديدة....
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توفر - "ام  لم  ذوي  )أمل(  ل"  ا إذاعة  لفائدة  البث  من  مساحة 

مواقفهم   للتعبير عن  أو  للتدخل  الخصوصية سواء  االحتياجات 

 ، رغم ثراء شبكة البرامج. وأراءهم

للبرامج التي "  أف.أمو "دريم  "  6إذاعة "راديو  كل من  برمجة    افتقرت  -

أن تعكس التوجهات العامة لإلذاعة، مقابل تخصيص    امن شأنه

 مساحة كبيرة من البث لألغاني األجنبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذاعـــــــــــات   جـــــــــــل  تـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــزم  لـــــــــــم 

الجمعياتية املرصودة بالتوجهات  

املحــددة في اتفــاقيـة    االســـــــــــــاســــــــــــيــة

االجــازة بــاســــــــــــتونــاة  إذاعــة نفزاوة 

الـجـريــــــد  أف.أم    أف.أم   وإذاعــــــة 

  .أف.أمو سيليوم 
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IV- النتائج التفصيلية 

 6راديو 

 

ة بإذاعة  .1  تونس 6راديو البرمجة الخاص 

 البرمجة  المدة الزمنية  % المائويةالنسبة 

 موسيقى  161:39:55 96,23%

 البرامج  6:09:50 3,67%

 االشهار 0:10:15 0,10%

 املجموع  168:00:00 100%

 

 

 

ت    6باملائة من البرمجة الخاصة بإذاعة راديو    95استأثرت املوسيقي بأكثر من  
 
حيث أنه وخالل فترة الر صد بث

ة البث التي بلغت  162 قرابةاإلذاعة   ساعة. 168ساعة موسيقي من مجموع مد 

ة زمنية بلغت  4في املقابل لم تتجاوز نسبة البرامج في اإلذاعة   ساعة    168من أصل    ئقادق09و ساعات   6 باملائة بمد 

 من الرصد. كامل دقائق طيلة أسبوع  10شهارية الومضات اإل وبلغت  .جملي بث

 

96%

4% 0%

موسيقى  البرامج االشهار 
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 توزيع الحيز الزمني املرصود حسب نوع البرامج .2

 نوع البرنامج املدة الزمنية %النسبة املائوية

 ترفيهي  2:17:50 37,27%

 سياسي  1:34:46 25,62%

 أخبار 2:17:14 37,11%

 المجموع  6:09:50 100%

 

 

 

برامج، برنامج سياس ي وهو برنامج "بالسياسة" وبرنامجْين ترفيهيين وهما    3" طيلة فترة الرصد،  6بثت إذاعة "راديو  

"6 air   ."و "كون أنت " 

اإل   إلىو  بثت  البرامج  هذه  مواجيزجانب  السادسة    ذاعة  الساعة  من  الساعة  مدار  وعلى  يومية  بصفة  إخبارية 

 الساعة السادسة والنصف مساء". إلىوالنصف صباحا  

  باملائة أي بحيز زمني بلغ ساعتين وسبعة عشرة دقيقة  37وقد تساوت املواجيز اإلخبارية والبرامج الترفيهية بنسبة 

 . لكل منها

 . واملواجيز البرامجإجمالي من  باملائة 25بنسبة أي   ن ساعة ونصفألكثر مفقد تواصل  "بالسياسة"أما برنامج 

37,27% 37,11%

25,62%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ترفيهي أخبار  سياسي
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وكانت برمجة اإلذاعة بذلك محدودة وغير متنوعة حيث لم يتجاوز مجموع املدة الزمنية للبرامج الثالثة واملواجير  

لتها فواصل موسيقية تجاوزت الساعة والنصف.  إلىساعات طيلة أسبوع كامل، مع اإلشارة   6اإلخبارية 
 
 أن البرامج تخل

 

 لنتاج مصدر اتوزيع الحيز الزمني املخصص للبرامج حسب  .3

 اةنتاج  مصدر ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 تونسي  6:09:50 100%

 المجموع  6:09:50 100%

 

 

أي برامج أجنبية اإلنتاج حيث أن البرامج التي قامت ببثها واملواجيز اإلخبارية كانت بنسبة    6لم تبث إذاعة راديو  

الفصل    ينصنتاجها أجنبي حيث  بث برامج إمن  إلذاعة  ال تمنع اوللتذكير فإن اتفاقية اإلجازة  .  باملائة تونسية اإلنتاج  100

ن البرمجة  هامن 3  باملائة من اإلنتاج التونس ي. 80على أن يعمل صاحب االجازة أن تتضم 

 توزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 نوع البث

 نوع الب   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 مباشر  6:09:50 100%

 المجموع  6:09:50 100%

 

100%
تونسي
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فقط على البث املباشر حيث قامت ببث برامجها واملواجيز اإلخبارية بطريقة مباشرة دون   6اعتمدت إذاعة راديو  

ر نسبة    إلىاللجوء   لة أو إعادات لبعض البرامج وهو ما يفس  لجدول والرسم البياني  باملائة في ا  100بث مواد إعالمية مسج 

 املصاحبين. 

غة توزيع البرامج املرصودة حسب  .5
 
 الل

 اللغة المدة الزمنية  النسبة المائوية 

 عربية  6:09:50 100%

 المجموع  6:09:50 100%

 

 

 

راديو   إذاعة  التي    6اعتمدت  البرامج  املواجيز  قدمتهافي  بنسبة    وفي  العربية  اللغة  على  مع    100اإلخبارية  باملائة 

اإل   إلىاإلشارة   اتفاقية  من  الرابع  الفصل  على  أن  ينص  ل    إمكانية جازة  بمعد  الفرنسية  باللغة  برنامج  ساعات    3تقديم 

 أسبوعيا. 

 

100%

مباشر 

100%

عربية
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 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 ال وسيق  نوع  ال دة الزمنية %النسبة ال ااوية

 موسيقى أجنبية 159:53:01 98,90%

 موسيقى تونسية 1:46:54 1,10%

 المجموع 161:39:55 100%

 

 

 

بت إذاعة "راديو   من املدة الزمنية التي  باملائة فقط    1نسبة  لم تحظى إال ب" األغنية التونسية في برمجتها حيث  6غي 

ز زمني بلغ حوالي ساعة وخصصت للموسيقى    161دقيقة من أصل أكثر من    47وفق ما ُيظهره الرسم البياني، وذلك بحي 

 . من مجموع البثساعة 

الخاصة  جازة  تعارض مع ما نصت عليه اتفاقية اإل تباملائة، وهي نسبة    99ية األجنبية  وفي املقابل بلغت نسبة األغن

لزم صاحبها و  6 راديوب
ُ
 باملائة من مجموع األغاني التي يقع بثها.  50  عن  أال تقل نسبة األغنية التونسيةبالتي ت

 

 

 

 

 

99%

1%

موسيقى أجنبية  موسيقى تونسية 
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 6راديو إذاعةوجهات الساسية لبرمجة الت .7

ب  تفاقيةاالتنص   راديو  الذاعية  ال قناة  الاستغالل  الخاصة  فصلتونس6جمعياتية  في  ها    

ال  صاحب  يلتزم  أن  على  املضالخامس   للبرمجة  الساسية  بالتوجهات  حه  جازة 
 
ترش مل   في  منة 

 جازة. للحصول على ال 

التوجهات الدفاع ع  حرية التعبير والحريات العامة واالعتماد على مؤسسات   بين هذه  وم  

املجتمع املدني في  ل املجاالت واملواضيع التي يتم طرحها والتنوع في  ل املجاالت بما في ذلك االقتصاد   

ل د إخبارية بيلسياس ي وأيضا بث مواع وا  خباريا يوميا. موجزا إ 12معد 

ة أسبوع   وبعد رص   2  إلى  2020جانفي    27تحديدا في الفترة املمتدة م   د الذاعة املذكورة ملد 

فقد  2020فيفر    الخبارية   باملواعيد  قة 
 
املتعل بالنقحة  التزمت  الذاعة  أن  ن  تبي  بث   املواجيز    تم 

ا وبصفة منتظمة على مدار الساعة  م  الساعة السادسة والنص  صباحا الخبارية يوم الساعة   إلىي 

 السادسة والنص  مساة.   

أما في عالقة ببقية التوجهات فقد اكتفت الذاعة على مدى أسبوع بعث ءالءة برامج فقط وهي  

 . برنامج كون أنت و  air 6 برنامج بالسياسة وبرنامج

ا  بالسياسة   برنامج  أو ان  القول  يمك   الذ   الوحيد  جزة لبرنامج  احترم  االلتزامات    انه  م  

قة أساسا بالتنوع في  
 
عة.     ل املجاالت  باعتبارهاملنصوص عليها في االتفاقية واملتعل تضم   محاور متنو 

بالد وأيضا تخصيص  فقد تم خالل البرنامج التحر ق لظاهرة  البرا اجات  والوضاع االقتصادية في ال

الشأن    كما تم تناول   جزة م  البرنامج للحديث ع  أيام سينما املقاومة واستضافة مخرج أحد الفالم.

 . مسار اشكيل الحكومةالسياس ي م  خالل اغحية  
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)أمل( لاإذاعة أم  

 

ة بإذاعة  .1  ل اأم البرمجة الخاص 

 

  14ساعة، مقابل    143باملائة أي ما يفوق    85فاقت    ل بنسبة ا املوسيقى على البرمجة الخاصة بإذاعة أم  هيمنت 

محدودية البرمجة  و وهو ما يفسر نقص    ساعة،   24ما يعادل  أي  تحتوي على مضمون اعالمي  باملائة فقط من البرامج التي  

 في اإلذاعة. 

 توزيع الحيز الزمني املرصود حسب نوع البرامج  .2

 

 نوع البرنام   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 ترفيهي  10:36:45 44,28%

 اجتماعي  9:04:21 37,86%

 ثقافي  2:49:19 11,77%

86%

14%

موسيقى برامج

 البرمجة  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى  143:34:43 85,71%

 برامج  23:57:58 14,29%

 المجموع  167:32:41 100%
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 أخبار 1:27:33 6,09%

 المجموع  23:57:58 100%

 

الترفيهية    طغت "أم على  البرامج  اذاعة  أساسا  44  نسبتها  فاقت  حيث ل"  ابرمجة  وتمثلت  البرنامج   في  باملائة، 

 وبرنامج "غناية ليك"... وبرنامج "نجوم في القايلة"، ،" الصباحي "صباح الخير تونس " وصباحكم ويكاند

،  "هات نحكيو"االعاقة" وبرنامج    سيسيولوجيا " برنامج تمثلت في  و باملائة،    38تلتها البرامج االجتماعية بنسبة قاربت  

أم  إلى "بسمة  برنامج  وبرنامجاجانب  العمر" ل"  "فرحة  وبرنامج  النجاح" "تنسنيسة"  "استوديو  البرامج  وبرنامج  وتعتبر   .

جمعياتية  إذاعة  في  الزمنية    االجتماعية  املدة  حيث  من  محدودة  لإلذاعة    املخصصةمتخصصة  العام  التوجه  ألن  لها، 

 اجتماعي باألساس. 

 باملائة  12قاربت    على برنامج "العشوية" وبرنامج "أهل الفن" بنسبةتم االقتصار  أما بالنسبة للبرامج الثقافية فقد  

ما يعادل ساعة ونصف أي  باملائة    6  األخبارساعات خالل املدة املرصودة. فيما لم تتجاوز    3حوالي  ما يعادل  أي    من البرمجة

تقريبا وهو حيز زمني خصص للمواجيز اإلخبارية وأخبار "البراكاجات"، وتجدر اإلشارة في هذا السياق أنه لم يتم تخصيص  

جازة بـمعدل موجز كل ساعتين موزعة على  اإل  من اتفاقية  5نص الفصل  املحددة حسب و محطات إخبارية ألخبار املعاقين  

 عشر ساعات بث ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.  
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 النتاج  توزيع الحيز الزمني املخصص للبرامج حسب نوع .3

 

 

 

 

 

باملائة، وهي نسبة تعبر عن التزام املؤسسة اإلعالمية    100على اإلنتاج املحلي التونس ي بنسبة  ل  ا اعتمدت إذاعة أم

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري وصاحب االجازة الذي   املبرمة بين  الثالث من نص االتفاقية  بالفصل 

 من اإلنتاج التونس ي. ألقل على انين باملائة ينص على ضرورة أن تتضمن برامج هذه اإلذاعة ثما

 توزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 نوع البث

باملائة، حيث لم تعتمد على برامج    100ل" بالبث الحي املباشر لبرامجها بنسبة  ا تميزت نوعية البث في إذاعة "أم 

 باملائة من مجموع البرمجة. 50جازة بنسبة من نص اتفاقية اإل  9حددها الفصل  اإلعادة طيلة الفترة املرصودة والتي

 نوع البث  املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 مباشر 23:57:58 100%

 املجموع  23:57:58 100%

 

100%

تونسي

 نوع النتاج  املدة الزمنية  النسبة املائوية

 تونس ي 23:57:58 100%

 املجموع  23:57:58 100%
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غة توزيع البرامج املرصودة حسب  .5
 
 الل

 اللغة املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 عربيةال 23:57:58 100%

 املجموع  23:57:58 100%

 

 

"أم الجمعياتية  اإلذاعة  الفصل  ا التزمت  يتم تقديم    4ل" بنص  أن  الذي ينص على ضرورة  االجازة  اتفاقية  من 

 العربية. باملائة من البرامج باللغة  100نسبة  بية واللهجة التونسية حيث رصدنا تم تقديمالبرامج باللغة العر 

 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 نوع املوسيقى  املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 موسيقى أجنعية  70:49:02 49,32%

 موسيقى تونسية  72:45:41 50,68%

 املجموع  143:34:43 100%

 

100%

مباشر 

100%

عربية
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في   األجنبية  االغنية  "أمطغت  بنسبة  اإذاعة  مجمو   49ل"  من  مقابل  باملائة  بثها،  يقع  التي  األغاني  باملائة   51ع 

التونسية.  إذاعة    للموسيقى  أن  االغنية    3بالفصل    التزمت   لاأم نالحظ  نسبة  تقل  ال  أن  على  تنص  التي  االتفاقية  من 

 غنية الشرقية باألساس.  يقى األجنبية حسب عملية الرصد األ التونسية عن خمسين باملائة، وقد شملت املوس

 ل الجمعياتية اذاعة أمبرمجة إالتوجهات الساسية ل  .7

ل   وبعد املعاينة  اجمعياتية  أم الذاعية  ال قناة  التضمنته اتفاقية إحدا  واستغالل    وفقا ملا

م    أسبوع  طيلة  رصد    2020فيفر     02  إلى  2020جانفي    27للبرمجة  مستوى  تم  على  اغيير جوهر  

طيلة     حيث لم يتم لجازةوالتي تم بموجبها إسناد ا  ذاعةلل ساسية  اعلق أساسا بالتوجهات ال لبرمجة   ا

غياب  جانب    إلىأ  برمجة خاصة ليصال صوت املعاقين والفئات املهمشة  هذا      اسجيلفترة الرصد

عات بث  تتوزع على عشر سا والتي م  املفترض أن  ححات الخبارية املخصصة لخبار املعاقين  للم  تام

م  نص   5وجز  ل ساعتين مثلما ينص على ذلك الفصل  ابتداة م  الساعة الثامنة صباحا بمعدل م

خبارية تتعلق االتفاقية  وهو ما يعني عدم االلتزام بمقتضيات هذا الفصل. في املقابل تم رصد مواجيز إ

  النشرات الخبارية ياسة كمحور رئيس ي وال تختل  عبالشأن العام والس  تهتم و باملستجدات اليومية  

الذاعية القنوات  بقية  املتخصصة  في  كذلك  غير  ال    م   جديدة  نوعية  رصد  بالجريمة   تهتم خبار  تم 

 وهي أخبار  البرا اجات .   ر رئيس يكمحو 

غياب تام لصوت الفئات ذو  االحتياجات الخاصة في البرامج اليومية    تم رصدفي نفس الطار  

مواضيع ذات    تناول لبرمجة  المساحات ضم     يتم تخصيصل طيلة فترة الرصد حيث لم  الذاعة أم

 الفئات الخرى املهمشة. جانب  إلىهذه الفئة  االهتمام ل واحتياجاتهم بهدف إيالة صلة بمشاغلهم 

اعكس  ل  اغياب مؤشرات واضحة وجلية في أغلب البرامج املرصودة في إذاعة أم  تم رصد   كما

مباشرة. حيث   بصفة  العامة  والحريات  التعبير  مدعم حرية  واملعلومات  املعحيات  أغلب  تعلقة  انت 

ا الشأن  في  اليومية  ...  باملستجدات  والثقافي  واالجتماعي  تم  لسياس ي  أنه  املجالرغم  بعض     فسح  في 

49%51%
موسيقى أجنبية 

موسيقى تونسية 
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بداة آرائهم بكل حرية للتفاعل أو إ لمواطنين  ل   البرامج الخرى على غرار برنامج  سوسيولوجيا العاقة 

 االنتحار.تتمثل في   اجتماعيةطرح ظاهرة  إطار وذلك في 

 

 

 

 أف.أم  الجريد

 

ة بإذاعة .1  أف.أم جريد  البرمجة الخاص 

 البرمجة  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى  133:36:04 83,78%

 برامج  25:52:23 16,22%

 المجموع  159:28:27 100%
 

 

تم  رصدها التي  الفترة  ال، تمت معاينة  خالل  املوسيقى على  إذاعة  هيمنة  البرامج على  ببقية  بث اإلذاعي مقارنة 

ز الزمني املخصص للموسيقى أكثر من    ،  "جريد اف.أم" باملائة. يعني أكثر بخمس    84ساعة، أي بنسبة    133حيث بلغ الحي 

 قرابة 
 
ص لها إال ص للبرامج اإلذاعية، التي لم يخص  ز الزمني املخص   باملائة. 16أي بنسبة  ساعة، 26مرات من الحي 

 مجانوع البر توزيع الحيز الزمني املرصود حسب  .2

 نوع البرامج  املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 قرآن  15:21:40 59,37%

84%

16%

موسيقى برامج
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 اخبار  ترفيهي  4:18:32 16,65%

 رياض ي  1:55:15 7,42%

 اجتماعي  1:43:19 6,66%

 برنامج ديني 0:56:14 3,62%

 متفرقات  0:49:52 3,21%

 ءقافي  0:47:31 3,06%

 املجموع  25:52:23 100,00%

 

 

  

أيام االثنين    يبث  وهو برنامجباملائة    17  قاربتخباري الترفيهي "صباح الزهى" املرتبة األولى بنسبة  البرنامج اإل تصدر  

 يوم االثنين ألسباب خارجة عن نطاق اإلذاعة، حسب  )والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة،  
 
 أن  هذا البرنامج لم يبث

 
إال

طه توفيق منصور(. يدوم هذا البرنامج الصباحي ساعتين، من الساعة الثامنة  
 
الساعة العاشرة صباحا )وليس    إلىقول منش

حتوي  الساعة العاشرة صباحا(، وي  إلىة  الهيئة: ثالث ساعات، من الساعة السابع  إلىكما هو موجود في البرمجة املرسلة  

البرنامج على عدة فقرات الجهة    منها فقرات  هذا  توزر  كتعنى بشؤون  بأحياء والية  بالتعريف  تعنى  التي  فقرة "حومتنا"، 

ة امليزات  
 
وعادات وتقاليد جهة الجريد )التراث العمراني(. ويتم  االتصال في كل حصة بأحد السكان املحليين ليصف بدق

ه )البيوت والشوارع واألزقة واللباس واألولياء الصالحين املعروفين والصناعات التقليدية...(. وفقرة "القفة"، امل عمارية لحي 

 التي يتم  فيها تقديم أسعار املنتوجات املعروضة للبيع في أسواق والية توزر.  

لت في برنامج "فوت مونديال  باملائة و   8املرتبة الثانية بنسبة قاربت    الرياضية  واحتلت البرامج  
 
 سبور"، "فالش  وتمث

ي"، و ل  ا أموهو برنامج » باملائة    6االجتماعية بنسبة فاقت    البرامج  تهاتل   باملائة من خالل   4نسبة قاربت  ب  البرامج الدينيةوتحد 

 برنامج "إحياء القلوب".
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لت في برنامج "املقهى الثقافي". )رغم اإلعالن على أن  باملائة و   3في املرتبة األخيرة بنسبة    الثقافية البرامج  وجاءت   
 
تمث

    19  إلى  17توقيت البرنامج من  
 
 أنه لم يبث إال

 
ة إال تم  خالل هذه الحلقة استدعاء أستاذ  و   (،18إلى  17ساعة واحدة من    ملد 

 ع الفلسفية. فلسفة من أبناء الجهة للخوض في بعض املواضي

 

 

 مصدر النتاج الحيز الزمني املخصص للبرامج حسب توزيع  .3

 نوع اةنتاج  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 تونسي  25:52:23 100%

 المجموع  25:52:23 100%

 

 

انت جميع  ك تتم معاينة أي  برنامج من إنتاج أجنبي، بل ام، لم .إذاعة الجريد افبث على  ساعة  25خالل أكثر من 

نتاج تونس ي. وهو ما يعني التزام هذه اإلذاعة بالفصل الثالث من اتفاقية اإلجازة الذي ينص  على أن "يعمل  البرامج من إ

ن برامجه ثمانين  نتاج التونس ي". باملائة من اإل  صاحب اإلجازة بأن تتضم 

 توزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 نوع البث

 نوع البث  املدة الزمنية  النسبة ال ااوية 

 مباشر 9:41:44 37,47%

 مسجل  16:10:39 62,53%

 املجموع  25:52:23 100%

 

100%

انتاج تونسي 
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ت على موجات إذاعة الجريد  تتم، خالل فترة الرصد، معاينة  لم  
 
.  أف.أمأي  إعادة ألي  برنامج من البرامج التي بث

بالتالي، تكون هذه اإلذاعة قد التزمت بالفصل التاسع من اتفاقية اإلجازة الذي ينص  على أن "يعمل صاحب اإلجازة على  

 خمسين باملائة من مجموع البرمجة.
 
 أال تتجاوز إعادة البث

غة ودة حسب توزيع البرامج املرص .5
 
 الل

 اللغة ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 عربية  25:52:23 100%

 المجموع  25:52:23 100%

 

 

لم   تم  رصدها،  التي  الفترة  استخدامخالل  أي  معاينة  الفصحى   للغات  تتم  العربية  غة 
 
الل أخرى، عدى  أجنبية 

" بالفصل الرابع من اتفاقية اإلجازة الذي  أف.أميعني التزام إذاعة "الجريد    وهو ماواللهجة التونسية واملحلية ألهالي الجريد.  

 ينص  على أن "تقدم البرامج باللغة العربية واللهجة التونسية..." 

 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 نوع ال وسيق   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى أجنبية  112:20:05 84,08%

 موسيقى تونسية  21:15:59 15,92%
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 المجموع  133:36:04 100%

 

 

ز زمني  فاق  أف.أمطغى على أمواج إذاعة "الجريد   ،  ساعة  112" بث املوسيقى األجنبية، التي استأثرت لوحدها بحي 

،  بقليل  ساعة   21باملائة، مقارنة باملوسيقى من ألحان تونسية، التي لم تحظى سوى بحيز زمني فاق  84أي بنسبة تجاوزت  

تم اقراره في الفصل الثالث من اتفاقية  . وهو ما يعني عدم التزام اإلذاعة بما من مجموع األغاني باملائة 16حوالي أي بنسبة 

ها".          االجازة، الذي ينص  على "أال تقل  نسبة األغنية التونسية عن خمسين باملائة من مجموع األغاني التي يتم  بث 
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 م .أفبرمجة إذاعة الجريد أ اسية ل التوجهات الس .7

والذ  ينص على انه  يلتزم صاحب    أف.أم م  اتفاقية إجازة إذاعة الجريد    5تقتض ي احكام الفصل  

الجازة بالتوجهات الساسية للبرمجة املضمنة بمل  ترشحه للحصول على إجازة إذاعة جمعياتية وهي  

خاصة   املحليةبتتعلق  بالتنمية  الجهةو   االهتمام  وءقافة  بمخزون  والحو و   التعري   حول  النقاش  ار 

 .املواضيع املحلية والوطنية

ملدة أسبوع تبين ان البرامج التي تم بثها    أف.أمالجريد    إذاعةوبعد عملية مسح شاملة لشبكة برمجة  

تضم      فقدوءقافتها  الجهة  والتعري  بمخزوناالهتمام بالتنمية املحلية    إلىتحرقت في بعض فقراتها  

  حياة بأالبرنامج الصباحي  صباح الزهى  فقرة قارة يومية تحت عنوان   حومتنا   خصصت للتعري   

كما تضم  هذا البرنامج فقرة قارة أخرى بعنوان   القفة   يتم    الجريد والية تورز وعادات وتقاليد جهة  

  فيها تقديم مختل  أسعار املنتوجات املعروضة للبيع في أسواق والية توزر م   غالل وخضر ولحوم . 

   لاام  وبرنامج  تحد كما أظهرت نتائج املسح ان إذاعة الجريد تحرقت في برامجها  برنامج صباح الزهى  

التظاهرات الجهوية   واغحية مختل الوطنية  الخبار خالل مواكبة   وطنية م محلية  ععدة مواضي إلى

 .رياضية .....( ءقافية وتنوع املواضيع املحروحة )سياسية  
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 أف.أم نفزاوة إذاعة 

 

ة بإذاعة  .1  أف.أم نفزاوة البرمجة الخاص 

 البرمجة  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى  114:24:50 69,98%

 برامج  48:24:50 29,61%

 االشهار  0:39:51 0,41%

 المجموع  163:29:31 100%

 

 

ة  طيلة أسبوع الرصد،    ، باملائة من شبكة البرامج باإلذاعة  70بنسبة    أف.أم في إذاعة نفزاوة    ى استأثرت املوسيق بمد 

ة البث التي بلغت أكثر من    114زمنية تجاوزت ال   ز بث األغاني في إذاعة نفزاوة    ساعة.  163ساعة من مجموع مد 
 
،  أف.أموترك

ة من السادسة مساء   السابعة صباحا.  إلىفي الفترة املمتد 

من   بأكثر  البرامج  املقابل حظيت  مئوية    ساعة  48في  بنسبة  البث.  30  قاربتبث  ة  مد  من مجموع  الومضات    باملائة  أما 

 ل من الرصد.ا باملائة طيلة أسبوع كام 1دقيقة أي بنسبة مئوية أقل من  40شهارية فقد تجاوزت اال 
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 امجنوع البر توزيع الحيز الزمني املرصود حسب  .2

 نوع البرنام   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 قرآن  17:08:41 35,41%

 اجتماعي  15:31:38 32,07%

ترفيهي اخباري  11:28:42 23,71%  

 رياضي  1:38:18 3,38%

 تعليمي  1:00:52 2,10%

 ثقافي  0:52:48 1,82%

 ديني  0:43:51 1,51%

 المجموع العام  48:24:50 100%

 

 

 

ترفيهية،   دينية،  اجتماعية،  دة  متعد  مجاالت  شملت  حيث  ع،  بالتنو  "نفزاوة"  بإذاعة  ة  الخاص  البرمجة  زت  تمي 

 وتعليمية.رياضية، إخبارية، ثقافية 

ز زمني    البرامج االجتماعيةوحازت   البث    حيث تم،  باملائة  35فاقت    بنسبة  على أكبر حي  برامج وهي مجموعة من 

مجموعة من امللفات    إلىتم التطرق خاللها  ،  "، "علمني" و"ذاكرة الجنوب"مشاغل نفزاوة"،  "فوروم"، "مرا وعليها الكالم"

قت  
 
رات في الوسط املدرس ي، البراكاجات، الترفيع في سن التقاعد، الوالدين    علىاالجتماعية تعل سبيل املثال بظاهرة املخد 

 ومكانتهم لدى األبناء...

يا    كل من برنامج، وشملت  باملائة  24قاربت  بنسبة  املرتبة الثانية    الترفيهيةالبرامج اإلخبارية    واحتلت "صباحك 

برنامج  و " وبرنامج املسابقات "ناس زمان" يوم األحد، bon weekend" يا من االثنين الي السبت وبرنامج قبلي" الذي يبث يوم
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نت فقرات إخبارية مثل فقرة "أسمعو آش   إلىمع اإلشارة  سبوع" األ  أحداث " صار" في برنامج "صباحك    أن هذه البرامج تضم 

 ."bon weekendيا قبلي"   وفقرة "صار كيما اليوم" في برنامج "

صت إ  برنامج "نفزاوة سبور".باملائة من خالل    3فقد حظيت بنسبة تجاوزت    البرامج الرياضيةأما   ذاعة  كما خص 

زا زمنيا متقاربا   من خالل برنامجين أسبوعيين هما  ة لكل صنف  باملائ  2بنسبة حوالي    للبرامج الثقافية والتعليمية نفزاوة حي 

و تاريخية"  الباكالوريا".""صفحات  نسبته  و   نبض  ما  ل  1.5خصصت  البرمجة  خالل  من  من  ة  الديني  ي  لبرامج  "قو  برنامج 

 ُيبث يوم الجمعة.الذي ايمانك" 

 النتاج توزيع الحيز الزمني املخصص للبرامج حسب مصدر   .3

 نوع اةنتاج  الزمنيةال دة  النسبة ال ااوية 

 تونسي  48:24:50 100%

 المجموع  48:24:50 100%

 

 

ن برمجة اإلذاعة ما ال يقل   الثالث من اتفاقية اإلجازة التي يبالفصل    أف.أمالتزمت إذاعة نفزاوة   نص على أن تتضم 

 نتاج تونس ي. ، حيث كانت جميع البرامج من إ باملائة من اإلنتاج التونس ي 80عن 

 توزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 نوع البث

 نوع الب   ال يز الزمني  النسبة ال ااوية 

 مباشر  26:22:16 54,47%

 مسجل  17:08:41 35,41%

 اعادة  4:53:53 10,12%

 المجموع العام  48:24:50 100%

 

100%

تونسي
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  نصت احترمت اإلذاعة ما    بالتاليو .  أف.أمفي إذاعة نفزاوة    باملائة من مجموع البرمجة  12لم تتجاوز نسبة اإلعادة  

 باملائة. 50جازة بأن ال تتجاوز نسبة إعادة البث عليه اتفاقية اإل 

غة توزيع البرامج املرصودة حسب  .5
 
 الل

 اللغة ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 عربية  48:24:50 100%

 المجموع  48:24:50 100%

 

 

جازة في عالقة باللغة حيث تم تقديم جميع البرامج باللغة العربية بما تنص عليه اتفاقية اإل   نفزاوة  التزمت إذاعة 

 واللهجة التونسية. 
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 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 نوع ال وسيق   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى أجنبية  94:12:27 82,34%

 موسيقى تونسية  20:12:23 17,66%

 المجموع  114:24:50 100%

 

 

باملائة من    50ص على أال تقل األغنية التونسية عن  اعة بالفصل الثالث من اتفاقية اإلجازة الذي ينلم تلتزم اإلذ

ها. ة زمنية هامة تجاوزت    طغتحيث    مجموع األغاني التي يقع بث   باملائة 82  فاقتبنسبة  أي  ساعة،    94األغنية األجنبية بمد 

التي تم بثها ب  . من مجموع األغاني  املقابل كان حضور األغنية التونسية ضعيفا  من مجموع    باملائة   18نسبة لم تتجاوز  في 

 في بث األغاني التونسية بين املوروث املوسيقي الوطني واملوروث املوسيقي املحلي.  راوحت إذاعة نفزاوةوقد  األغاني.

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

موسيقى أجنبية  موسيقى تونسية 
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 أف.أم نفزاوة  إذاعةبرمجة التوجهات الساسية ل  .7

والبصر     5الفصل    يلزم السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  بين  املبرمة  االتفاقية  م  

تتعلق خاصة بالتنمية بجهة قبلي     للبرمجةصاحب الجازة بتوجهات أساسية     أف.أموإذاعة نفزاوة  

أنها التزمت في أغلب     ساعة  24  ل وعلى مدى ال ا امطيلة أسبوع  بعد رصد برامج الذاعة     وقد ال حظنا

اغحية لبعض االحتجاجات )مثال: مواكبة الحتجاجات العاطلين ع   خالل  البرامج بهذه التوجهات م   

اسليط الضوة على عدة مشا ل يومية )مثال: مشا ل  و يا قبلي(  خالل برنامج صباحك    العمل بقبلي

. كما  (للمواطنين للحديث حول املوضوعملجال النقل والبحالة ومشا ل البنية التحتية حيث تم فسح ا

مختل  أنشحتهم بالجهة )مثال:    للحديث حول ممثلين ع  عدة جمعيات ومنظمات  الذاعة    ت استضاف

استضافة مجموعة م  النساة في برنامج   فوروم   يمثل  منظمة   نح  الشباب   تحدء  ع  مشروع  

سفيرات  ( نساة  استضافت.  املنظمة    أيضا  كما  قارة    الذاعة  فقرة  خالل  الجهة  م   مواهب  عدة 

 . تشجيعهم على اعزيز موهبتهم )مواهب في الغناة والشعر...(لببرنامج   فوروم   

نفزاوة   إذاعة  ركزت  على  و  برنامج  م   أكثر  الموضوع  في  السرقة  انتشار  بالذكر  نخص  بالجهة  جريمة 

اقع الءرية خو   البرا اجات و  أحدا    و   برنامجي  مشاغل نفزاوةل  ال موضوع سرقة االءار وتخريب املو

خل خالل البرنامج الخير رئيس جمعية الترا  بالجهة السبوع    . وذلك بعد خلع ملتح  في قبلي وقد تد 
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 مأف.أ  دريم

 

ة بإذاعة .1  أم .دريم أف  البرمجة الخاص 

 البرمجة  املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 موسيقى  166:11:03 98,92

 برامج  1:48:57 1,08

 املجموع  168:00:00 100%

 

 

 

" حيث بثت خالل فترة الرصد ما  أف.أماستأثرت املوسيقى بالنسبة األكبر من البرمجة الخاصة بإذاعة "دريم                       

البرامج في اإلذاعة    168  بلغت  مدة بث  ساعة من املوسيقى من مجموع   166يفوق   ة بث  املقابل لم تتجاوز مد  ساعة. في 

للموسيقى مقارنة ببقية االذاعات الجمعياتية    األكثر بثا   أف.أمدريم    إذاعة   هو ما يجعلو   باملائة فقط.  1أي بنسبة  ساعتين  

 موسيقية.  إذاعة إلىالتي تم رصدها ما يجعلها أقرب 

 توزيع الحيز الزمني املرصود حسب نوع البرامج  .2

 نوع البرام   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 اجتماعي  1:48:57 100%

 المجموع  1:48:57 100%

99%

1%

موسيقى برامج
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.  "صوت وصورة"بعنوان  2020  جانفي  31و  30وحيد بث يومي  " على برنامج  أف.أماقتصرت برمجة إذاعة "دريم                        

.  ، للحديث عن تاريخ تكوينها وأهدافها واالنشطة التي تقوم بها88يستضيف البرنامج جمعيات تونسية، في فقرة مرسوم  

وتعتبر برمجة اإلذاعة محدودة وغير   . واستضاف أيضا مجموعة من الضيوف للحديث حول البطالة وأهمية التكوين املنهي

واكتفت اإلذاعة   من الرصد ساعتين طيلة أسبوع كامل امين االعالميةللمض متنوعة حيث لم يتجاوز مجموع املدة الزمنية 

 .ببث املوسيقى على مدار األسبوع 

 النتاج  توزيع الحيز الزمني املخصص للبرامج حسب مصدر  .3

 نوع اةنتاج  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 تونسي  1:48:57 100%

 المجموع  1:48:57 100%

 

 

باملائة، وهي نسبة تعبر عن التزام املؤسسة    100" على اإلنتاج املحلي التونس ي بنسبة  أف.أماعتمدت إذاعة "دريم                       

اإلعالمية بالفصل الثالث من نص االتفاقية املبرمة بين الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري وصاحب االجازة  

باملائة من اإلنتاج التونس ي. ولكن يبقى االلتزام منقوصا في ظل    80أن تتضمن برامج هذه اإلذاعة  الذي ينص على ضرورة  

 نقص البرمجة واالكتفاء ببث املوسيقى في أغلب األوقات. 

 توزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 نوع البث

 نوع الب   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 مباشر  1:48:57 100%

 المجموع  1:48:57 100%

 

100%

انتاج تونسي 
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ال    بالتالي. و ذاعةفي هذه اإل   شبه كلي للبرمجةغياب  نظرا ل  برامجلعادة  إل  يسجيتم، خالل فترة الرصد، تلم                             

يمكن القول بأن هذه اإلذاعة قد التزمت بالفصل التاسع من اتفاقية اإلجازة الذي ينص  على أن "يعمل صاحب اإلجازة على  

 أال تتجاوز إعادة الب
 
 باملائة من مجموع البرمجة".  50ث

غة توزيع البرامج املرصودة حسب  .5
 
 الل

 اللغة ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 عربية  1:48:57 100%

 المجموع  1:48:57 100%

 

 

الفصل الرابع من  وبالتالي التزمت بما جاء في  باملائة    100" على اللغة العربية بنسبة  أف.أماعتمدت إذاعة "دريم                    

 ينص على وجوب أن تقدم البرامج باللغة العربية واللهجة التونسية. والذي اتفاقية االجازة 

 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 نوع املوسيقى  املدة الزمنية  النسبة املائوية 

 موسيقى أجنعية  141:49:19 85,34%

 موسيقى تونسية  24:21:44 14,66%

 املجموع  166:11:03 100%

 

  باملائة   15  الحيز املخصص لها  تجاوز ولم يالتونسية في برمجتها   على األغنيةكثيرا    "أف.أم"دريم    إذاعة تركز لم                        

بلغت املدة    في املقابل  وسيقي.بث للمساعة    166من أصل أكثر من  فقط    ساعة   25، فقد خصت بمن مجموع األغاني

 .من مجموع األغانيباملائة  85اوزت ساعة أي بنسبة تج 142الزمنية املخصصة لألغنية األجنبية قرابة 

100%

عربية
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أال تقل نسبة األغنية    التي تنص علىجازة  بمقتضيات اتفاقية اإل   "أف.أم"دريم  هو ما يعني عدم التزام إذاعة  و                       

 باملائة من مجموع األغاني التي يقع بثها.  50التونسية 

 

  أف.أمدريم  إذاعةبرمجة التوجهات الساسية ل  .7

ها الخامس  على أن  في فصل   أف.أمجمعياتية  دريم الذاعية ال قناة الاستغالل إجازة إحدا  و تنص اتفاقية  

حه للحصول على االجازة يلتزم صاحب ال 
 
 ب: تتعلق  والتي جازة بالتوجهات الساسية للبرمجة املضمنة في مل  ترش

 ع والثقافة. البعد الوطني والعمل إيجابيا في مجاالت التربية والتعليم والتنمية والتربية العالمية واالجتما  -

 اعتماد مبادئ املساواة وإعحاة  ل فئة اجتماعية حقها في النشحة والبرامج املوجهة منها وإليها. -

تح   - في  بفاعلية  اشارك  حتى  املختلفة  املجتمع  قحاعات  لدى  البيئي  الوعي  والتدابير  تنمية  السياسات  وير 

 البيئية. 

حد بعنوان  صوت  ا ملدة أسبوع لم نسجل سوى برنامج اجتماعي و   أف.أمدريم    لذاعةوبعد عملية مسح شاملة  

على أهمية التكوي  املنهي وكيفية إدماج العاطلين ع  العمل في    2020جانفي  30في حصته ليوم  حيث سلط     وصورة

ضمان   و  الشغل  سوق  في  لالندماج  املنهي  التكوي   أهمية  حول  العالمي  اليوم  بمناسبة  ذلك  و  العملية   الحياة 

املنقحع ع  الدراسة  ع  فئة الشباب العاطل ع  العمل و ءال  ضيوف للحديث  استضاف البرنامج وقد  ملستقبل. ا

عليه الفصل    ما ينصهو  و يجابيا في مجال التكوي  املنهي   بجهة القيروان و كيفية إدماجهم في سوق الشغل و العمل إ

 . الخامس م  االتفاقية في نقحته الولى 

البرنامج    2020فيجان  31يوم  أما حصة   استضافة محيث      أوالدنا جمعية    ت تناولد  فقم   الجمعية  تمت  ؤسسة 

  إلى البرنامج  تحرق  كما    .  88  فقرة  مرسوم  في   أنشحتها  إلى والتحرق  للحديث ع  أسباب بعث هذه الجمعية وأهدافها  

مقدم البرنامج    وجه  االجتماعي  وقد  التضام   إلى املساعدة و   إلى الحديث ع  حالتين اجتماعيتين بالقيروان احتاجتا  

 الحالتين. املسؤولين بالجهة لنقاذ هاتين   إلى نداة 

حين غابت  في    االتفاقية النقحة الولى و الثانية م  الفصل الخامس املدرج في نص    إلى استجاب هذا البرنامج في جزئيه  و 

 . البيئيةتحوير السياسات    إلى موضوع البيئة او    إلى النقحة الثالثة املتعلقة بتنمية الوعي البيئي حيث لم يتحرق البرنامج  

فاقية املمضاة  لفصول االت   اخرق  ما يعتبر وهو  البرامج    وغابت فيهااملوسيقى    على   أف.أمإذاعة دريم    عموما ارتكز بثلك   

 جازة. إسناد ال والتي تم بموجبها 
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 أف.أم ليوميسإذاعة 

 

ة بإذاعة .1  أف.أم ليوم يس  البرمجة الخاص 

 البرمجة  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى  120:30:36 75,61%

 برامج  36:58:52 23,20%

 اشهار 1:54:09 1,19%

 المجموع  159:23:37 100%

 

 

بين املوسيقى و البرامج بنسب متفاوتة فيما بينها مقابل نسبة ضئيلة جدا   أف.أمتتوزع برمجة إذاعة سيليوم                         

 من اتفاقية إحداث و استغالل قناة إذاعية جمعياتية بخصوص معدل زمن اإلشهار.   12من اإلشهار وهو ما يفسره الفصل  

في برمجتها على بث األغاني بصفة مسترسلة لساعات متتالية خاصة في الفترة املسائية    أف.أميليوم  سو ترتكز                     

متواضعة  ، أما  نسبة البرامج فقد كانت  %76عند انتهاء بث البرامج و األخبار وهو ما توضحه النسبة املائوية التي قاربت   

 أنواع البرامج األخرى. ومختلفشملت كل املواجيز اإلخبارية و  % 23

  28دقيقة و    31وساعات    7انقطاع في البث ملدة    تسجيلتم  خالل الفترة الزمنية املرصودة    وتجدر االشارة أنه                  

 ثانية.

 

76%

23%

1%

موسيقى برامج اشهار
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 توزيع الحيز الزمني املرصود حسب نوع البرامج  .2

 نوع البرمجة  الحيز الزمني  النسبة املائوية 

 اخبار   11:20:29 30,67%

 ترفيهي اخبار   7:46:04 21,00%

 قرآن  7:25:24 20,07%

 برنامج ديني 5:46:49 15,63%

 رياض ي  2:29:47 6,75%

 اجتماعي  2:10:19 5,87%

 املجموع العام  36:58:52 100%

 

 

املواعيد اإلخبارية    %30الترتيب بأعلى نسبة تجاوزت    تصدرت البرامج اإلخبارية بإذاعة سيليوم                      أبرزها  ونذكر 

جانب نشرتي أخبار مفصلة عند    إلىحدود الساعة السادسة مساء    إلىعلى رأس كل ساعة بداية من الساعة الثامنة صباحا  

 منتصف النهار وعند السادسة مساء.

اإلذاعة خالل أيام األسبوع البرنامج الصباحي "نهارك    باملائة حيث تبث   21بنسبة    ها البرامج الترفيهية اإلخباريةوتلت                     

 . )زهرك اليوم، أحوال الطقس... ،revue de presse (زين" يجمع بين األخبار والترفيه من خالل فقرات متنوعة على غرار 

وذلك من خالل بث البرنامج الديني "اعرف دينك"    %15القناة حيزا هاما للبرامج الدينية بنسبة    في حين خصصت               

موضوع التسول    إلىبرنامج "زاوية أخرى" الذي تطرق  الدينية و   املسائل  بخصوص  املواطنين  لتدخالت  املجال  الذي يفسح

 من منظور ديني. 
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با  أف.أمسيليوم    أولتكما                  البياني،  لاهتماما  الرسم  يبينه  مثلما  قليلة  بنسبة  لكن  االجتماعي  و  الرياض ي  جانب 

وهو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على أسباب تعطل بعض املشاريع بالجهة،    "mise au point"ونذكر من بين هذه البرامج  

باملستجدات الرياضية الجهوية    ين يهتمانامجنو هما بر   "un deux"و    "esprit sportif"برنامجين رياضيين     إلىباإلضافة  

 والوطنية . 

 نتاج زمني املخصص للبرامج حسب مصدر ال توزيع الحيز ال .3

 نوع اةنتاج  ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 تونسي  36:58:52 100%

 المجموع  36:58:52 100%

 

 

من    3نها التزمت على ما نص عليه الفصل  وبالتالي فإ  سيليوم  إذاعةضمن برمجة  لم نسجل أي انتاج أجنبي                        

 االتفاقية. 

  نوعتوزيع البرامج املرصودة حسب  .4
 
 البث

 نوع الب   ال دة الزمنية ال ااوية النسبة 

 مباشر  25:40:52 69,44%

 مسجل  7:25:24 20,07%

 إعادة  3:52:36 10,48%

 المجموع  36:58:52 100%

 

100%

انتاج تونسي 
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على غرار النشرات    باملائة  70بما يقارب  اإلذاعة الجمعياتية سيليوم أف.أم أغلب برامجها بصفة مباشرة    تبث                 

 " وكذلك البرنامج الصباحي "نهارك زين". Esprit sportifاإلخبارية والبرنامج الرياض ي "

نسبة البرامج التي يعاد بثها واملتمثلة في إعادة بث البرنامج الديني "اعرف دينك"، في حين    من   %10في املقابل نجد                 

 ن خالل البث اليومي لتالوة القرآن الكريم على موجات اإلذاعة.م %20أن البرامج املسجلة بلغت نسبة  

غة توزيع البرامج املرصودة حسب  .5
 
 الل

 اللغة ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 عربية  36:58:52 100%

 المجموع  36:58:52 100%

 

 

رغم أن الفصل     %100بنسبة    و اللهجة التونسية  العربيةاللغة  في كل برامجها    إذاعة سيليوم أف.أم  استعملت                     

 ساعات أسبوعيا.  4بلغات أجنبية )فرنسية وانقليزية( بمعدل الرابع من اتفاقية إجازة يسمح لها بتقديم برامج 

 توزيع الحيز الزمني املخصص لبث املوسيقى حسب النوع   .6

 نوع ال وسيق   ال دة الزمنية النسبة ال ااوية 

 موسيقى أجنبية  107:38:54 89,33%

 موسيقى تونسية  12:51:42 10,67%

 المجموع  120:30:36 100%

 

100%

عربية
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هي موسيقى اجنبية تجمع ما بين املوسيقى    على موجات إذاعة سيليوم أف.أم  بثتتبين النتائج أن املوسيقى التي                  

بما تم التنصيص    ذاعةهو ما يعني عدم التزام اإل و   التونسية.  للموسيقى   باملائة11  مقابل   باملائة  89الشرقية والغربية بنسبة  

 جازة. ه في الفصل الثالث من اتفاقية اإل علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

موسيقى اجنبية موسيقى تونسية
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 أف.أم سيليوم   إذاعةبرمجة التوجهات الساسية ل  .7

ة أسبوع  نالحظ سعي ال أف.أمسيليوم    إذاعةم  خالل عملية مسح شاملة لشبكة برامج   االلتزام    إلى  ذاعة  ملد 

م     سواةبالتوجهات الساسية للبرمجة في مختل  برامجها. حيث غحت املواضيع املتعلقة بالشؤون املحلية للجهة  

 بقية برامجها.  و أ خالل املواجيز والنشرات االخبارية 

ات بالجهة واسليط الضوة على القضايا    ذاعة وخصصت ال   زا زمنيا هاما لتغحية املستجد  في هذا الطار  حي 

   وحديث قصارنية. samedi show  و  saisons 4التي اشغل الرأ  العام املحلي والتي نذكر م  بينها برنامج  

ق مثال باعتداةات طالت السرة التربوية في  وتم في هذه البرامج وغيرها  تناول عديد القضايا املحلية والتي  
 
تتعل

حدى مدارس الوالية و تحر  ات احتجاجية لعوان الستاغ وأعوان  وفاة طفل اعر ض لصعقة كهربائية بإالجهة وبحادءة  

 . 16السج  املدني بالقصري  ووضعية أعوان اآللية 

البرامج الرياضية  خاصة م  خالل البرنامج      بالتوجهات الساسية في أف.أمسيليوم    إذاعة ويبرز أيضا  التزام  

القصري   un deuxالرياض ي السبوعي   الجهة والذ   ان محوره وضعية مستقبل  في  الرياضة  اقع  لو « املخصص 

 ووضعية الشبان. 

ال  التزام  ى كذلك 
 
الذ     ذاعة وتجل أخرى   زاوية  برنامج  م   الدينية على غرار  البرامج  في  بالتوجهات الساسية 

ق لظاهرة التسول في صفوف الطفال بالقصري  م  منظور ديني وطرح الحلول لهذه الظاهرة مع فسح املجال  تحر  

 للمواطنين لبداة آرائهم والنقاش حول هذه الحلول. 

وكما اشترك في   أف.أمسيليوم   إذاعةوفي سياق الحديث ع  فسح املجال للمواطنين  يمك  أن نالحظ أن برامج 

على قضايا مقترحاتهم وعرض    التركيز  تقديم  و  أسئلتهم  لحرح  للمواطنين  املجال  اتاحة  في  أيضا  اشترك  فإنها  الجهة 

مشا لهم والحديث عنها وذلك في أغلب البرامج على غرار  عايشينها  و نهارك زي    أي  تم تقديم اشكيات مواطني أحد  

ر للتيار الكهربائي الحياة بمنحقة  أوالد علي  م  عدم رفع الفضالت واشكيات منحقة  ال حرايق  م  االنقحاع املتكر 

دمي البرامج تقريبا يذكرون رقم هات  ال   إلى مع االشارة  
 
ويحلبون م  املستمعين التدخل لتقديم    ذاعة أن جميع مق

 غير ذلك.  إلى مقترحات أو املشاركة في البرنامج أو للتعليق على املحتوى 

الجهوية   املسائل  ع   ال وبعيدا  اغفل  لم  املحلية  الوطنية  الهامة     ذاعةوالقضايا  املستجدات  بعض  ع  

  الذ  استضاف مجموعة  polémiqueبرنامج    ذاعة  الحديث ع  مشاورات اشكيل الحكومة والذ  خصصت له ال 

م  اتفاقية االجازة الذ  ينص على    7االلتزام بالفصل   إلى أيضا   ذاعة م  الفاعلين السياسيين وهو ما يعكس سعي ال 

 بأن يكون اعامله مع الفاعلين السياسيين على قاعدة ترسيخ مبدأ التعددية .  ذاعةأن  يلتزم صاحب ال 
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V-  الخالصة 

م    ل  نتائج الانحالقا  والكيفية  )راديو  الكمية  الجمعياتية  الذاعات    تونس6رصد 

عدة  ( تم اسجيل  أف.أمو سيليوم    أف.أم  دريم  لاإذاعة أم    أف.أم  الجريد  أف.أمنفزاوة  

استنتاجات أساسية على مستوى االلتزام بعث شبكة البرامج املحددة مسبقا وبالتوجهات  

النسبة االجمالية املخصصة لبث الغاني    إلىمنة في اتفاقية االجازة  إضافة  ضالساسية امل

 واملوسيقى:  

تلتزم بها سواة  الجمعياتية املرصودة  جل الذاعات    حيث لم  البرامج املصر ح  بشبكة 

نة في  املبرامج  م  خالل عدم بث بعض ال بث برامج أخرى غير مدرجة أو م  خالل    البرمجةضم 

 بها. 

ذاته  السياق  بث  ففي  رصد  أم  تم  ل   اإذاعة 

وهي برامجها  بشبكة  مدرجة  غير  برامج  برنامج    ءال  

القايلة  كذلك  و    العشوية  و   تنسنيسة و   نجوم 

راديو   إذاعة  م     6بث  فقط  برامج    7مجموع  ءال  

عت     أف.أمأما إذاعة نفزاوة    برامج مصر ح بها. فقد غي 

برامجها   شبكة  وهي    3م   يحكي برنامج  برامج  نظر وبرنامج     املواط   برنامج  و    وجهات 

 style story nefzewa  .    تعثكما ال  لم  يومي    أف.أم  جريدإذاعة  صباح  ا  برنامجا 

املقهى    برنامج    برامج غير مدرجة بشبكة برامجها على غرار  بشكل منتظم  مقابل بث الزهي

 .  الثقافي

عد  ورغم هذا االستنتاج
ُ
عا  ا حيث شملت تقريبا أغلب    برمجة إذاعة نفزاوة الكثر تنو 

ه  دينية  ءقافية   املجاالت )اجتماعية  ترفيهية  رياضية   دت بعث برنامج موج  اخبارية( وتفر 

 نبض البا الوريا(.   برنامج لتالميذ البا الوريا )

بالتوجهات   االلتزام  مدى  مستوى  على  أما 

للبرمجة    التزامالساسية  اسجيل  اذاعات    03  تم 

ب اجمعياتية  نسعي  الساسية  إذاعة    وهي  توجهاتها 

نفزاوة إذاعة  برمجة  األكثر    تُعد 

على مستوى المواضيع المطروحة    تنّوعا

)اجتماعية، ترفيهية،  في مختلف البرامج  

 تفردتورياضية دينية، ثقافية، اخبارية( 

 ..... ببث برنامج موّجه لتالميذ الباكالوريا

 

جتمتعتيتتتاتتيتتتة   03  التتتزمتتتت   اذاعتتتات 

بتوجهاتها األستتاستتية نستتبيّا وعي إذاعة  

وستتتتتيتلتيتوم    6وراديتو    أف.أمالتجتريتتتد  

 أف.أم....
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الذاعات  سعت  و   .  أف.أم  سيليوم  و    أف.أم  نفزاوة  و   أف.أملجريد  ا  التحر ق    إلىهذه 

بالتنمية املحلية واملشا ل    شكالياتملواضيع وإ  ق 
 
  تنص عليه   وفقا ملابالجهة    الخاصةتتعل

 اتفاقيات الجازات.   التوجهات الساسية املضمنة في

املقابل راديو     وفي  إذاعة  بها    6حرصت  املصر ح  الساسية  بالتوجهات  االلتزام  على 

ل  املواجيز اال بث  على مستوى  خاصة   ورغم العدد املحدود    موجزا في اليوم.  12خبارية بمعد 

على الخوض في مجاالت متنوعة    6برامج على مدى أسبوع( عملت إذاعة راديو    3لبرامجها )

برنامج   بث  خالل   .بالسياسةطيلة  التحر ق  تم  البرنامج    حيث  املستجدات    إلىهذا   ل 

   االقتصادية والثقافية.ملستجدات  املتعلقة بالشأن العام عالوة ع  ا

إذاعة فاأم   أما  التوجهاتل  م   ه  توج  بأ   تلتزم  في السا  لم  عليها  املنصوص  سية 

ال  الرصد  جازةاتفاقية  فترة  ذو   و    طيلة  صوت  ايصال  حول  بالساس  تتمحور  التي 

املهمشة. الخصوصية والفئات  مل  االحتياجات  ا وخالفا 

ال  اتفاقية  عليه  راديو    جازة تنص  إذاعة  ص  تخص  لم 

 مساحة زمنية لبث املواعيد الخبارية   خالل بث  ل   اأم

املتعلقة  ال  الخصوصيةخبار   االحتياجات   بذو  

االج  الفئات  أبرز  م   املستهدفة باعتبارها  تماعية 

 .ذاعةبمضامين هذه ال 

 أما على مستوى بث االغاني   
 
زا زمنيا   ا ملحوظ   هاما و   فقد خصصت  ل الذاعات حي 

   أف.أمباملائة في إذاعة دريم    99بلغ  لي   الحيز الزمني املخصص لبث البرامج مقارنة بلألغاني  

نسبة الحيز الزمني  عد واساعة بث طيلة فترة الرصد.  168ساعة م  مجموع  166 بما يعادل

نسبة   تجاوزتكما  .  ة الذاعاتقياسية مقارنة ببقي  أف.أمدريم  لألغاني في إذاعة    املخصص

ذاعة  باملائة في إ  84و  ل  اذاعة أم إفي  باملائة    85و  6في إذاعة راديو    م  البرمجة  باملائة  96  الغاني

 . أف.أموسيليوم  ذاعتي نفزاوة باملائة في  ل م  إ 76باملائة و 70حوالي  لتبلغ أف.أمجريد 

ز الزمني الكبير و  خمس   معاينة عدم التزام  تلألغاني فقد تماملخصص    رغم هذا الحي 

ت عليه اتفاقيات ال إذاعات  باملائة  50جازات بأن ال تقل نسبة الغنية التونسية ع  بما نص 

أكثر الذاعات تجاهال للمخزون املوسيقي   6إذاعة راديو  اعدو  م  نسبة الغاني التي يتم بثها.

حيّزا زمنيّا خصتتصتتت كل ااذاعات  

مقتارنتة بتالحيز    لألغتانيملحوظ  وعتامتا  

، تراوح لزمني المخصص لبث البرامجا

مجمو     70و  99بين   من  بتتالمتتانتتة 

 البرمجة،...
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ها.  باملائة 1.1 فيها الغاني التونسيةنسبة الوطني حيث لم تتجاوز 
 
 م  نسبة الغاني التي تم بث

بأكثر    أف.أمدريم  باملائة تليها إذاعة    11  في املرتبة الثانية بحواليأف.أم  سيليوم  وتأاي إذاعة  

في    .باملائة  17وإذاعة نفزاوة بأكثر م     باملائة 15بأكثر م     أف.أمجريد  الءم إذاعة  باملائة  14م   

ذاعة الوحيدة التي  باملائة م  الغاني التونسية وهي ال   50  ل أكثر م اذاعة أمإ  تقابل بوامل

 جازة. زمت بالفصل الثالث م  اتفاقية ال الت


