
 

 الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

 

 

 

في تقرير حول التعددية السياسية 

 ذاعيةاإلالقنوات التلفزية و

 يةرئاسال يةاالنتخاب الحملة من األول سبوعاأل خالل

 4112 نوفمبر 7 إلى 1 من

 

 اليةجمــالنتــــائج اإل



 تمهيد

ة السياسية في اإلعالم السمعي والبصري الثاني حول التعدديو بعد صدور التقرير األول 

( يعرض هذا التقرير النتائج 4104أكتوبر  44 ـ 4خالل الحملة االنتخابية التشريعية )

 . )4104نوفمبر  7 ـ 0 (اإلجمالية لرصد األسبوع األول من الحملة االنتخابية الرئاسية

لية لحضور الفاعلين السياسيين وينقسم التقرير إلى جزئين. يتناول الجزء األول النتائج اإلجما

التونسي فيما  وخاصة المترشحين منهم في القنوات التلفزية التونسية والموجهة للجمهور

 .ذاعيةالقنوات اإلالتغطية اإلعالمية في يعرض الجزء الثاني نتائج 

 مراقبة حق نفاذ الفاعلين االنتخابية إلى تهدف عملية رصد المضامين اإلعالمية خالل الحملة

 المترشحين كافة بين المساواة مبدأوفق  ،السياسيين إلى كل وسائل اإلعالم السمعية البصرية

 المستقلة العليا للهيئة المشترك القرار من 9 الفصل ذلك ىعل نص كما الرئاسية لالنتخابات

 القواعد بضبط المتعلق والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا والهيئة لالنتخابات

 5 في المؤرخ وإجراءاتها البصري و السمعي اإلتصال بوسائل االنتخابية للحملة الخاصة

 .4104 جويلية

مدى التزام التغطية  إبراز إلى السياسية التعددية رصد يهدف األهمية من الدرجة نفس وعلى

بين ذاعية بمبادئ الحياد والمساواة واإل للقنوات التلفزية للحملة االنتخابية الرئاسية اإلعالمية

 إلى مرافقة وسائل اإلعالمالمترشحين، كما يهدف هذا التقرير األولي لألسبوع األول للحملة  

 من أجل احترام المعايير والضوابط القانونية.السمعي والبصري 

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية الرصد

 ةــالعين : 

ث للجمهور كل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة واألجنبية التي تبت التلفزية : االقنو 

  التونسي

خاصة وفق مقياسي التوزيع الجغرافي و نسب إذاعات  6عمومية و إذاعات  4ذاعات : اإل

 االستماع.

 دةـــالم : 

 .بالنسبة للقنوات التلفزية من الساعة السادسة صباحا إلى حدود منتصف الليل ونصف

 .تمن الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالنسبة لإلذاعا

 المتغيرات: 

/  أعضاء الحكومة / : ويضم األحزاب السياسية والمنتمين لها الفاعل السياسي

 .الرئاسية اتلالنتخابرشحين تالم/ التشريعية رشحين لالنتخاباتتالم

المدة الزمنية التي يتناول خاللها الفاعل السياسي الكلمة سواء جاء  : مدة تناول الكلمة

 .داخلة حوارية إلى غير ذلك من األشكال الصحفية ذلك في لقاء أو تصريح أو م

 وتشمل: : مجموع المدة الزمنية المخصصة للفاعل السياسي أو للمترشح مدة البث

 مدة تقديم الموضوع والتحاليل المرافقة له.  -

 مدة الريبورتاجات والتعاليق الموجهة للفاعل السياسي -

 مدة تناول الكلمة -

على الفاعل   (jugement explicite)كم صريحح أي على يعتمد الذى:  التقييم

السياسي من المتكلم ) الصحفي في معظم الحاالت ، ولكن أيضا الخبراء ، مقابالت مع الناس 

أعرب عنها بوضوح عن التي قيمية الحكام األ االعتبار بعين وتؤخذ في الشارع ، الخ (

  . اإلشاراتوطريق الكلمات ، والعبارات ، نبرة الصوت  



 : سم التقييم إلى ثالث تصنيفاتينق

 سلبي   -

نفس فى  وسلبيةعندما يكون هناك عناصر إيجابية  )متوازنمحايد / المتوازن   -

 (الوقت

 إيجابي  -



 

 القنوات التلفزية -1
 الفاعلين السياسيين في كل القنوات المخصصة لمختلفمدة البث : 1الرسم البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التلفزية القنوات مختلف على السياسيين الفاعلين تغطية توزيع:  2 الرسم البياني رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القنوات مختلف فيمدة البث المخصصة لمختلف الفاعلين السياسيين : 1الجدول رقم 

 التلفزية

ن والمترشح القناة

 للرئاسة
سياسيين 

غير 

 مترشحين

المجلس الوطني  الحكومة

 التأسيسي

 دور مؤسساتي

وطني المجلس ال

التأسيسي  دور 

 سياسي

رئيس 

 الجمهورية

 دور مؤسساتي

 المجموع

 % 100.0 - - - - 7.0 93.0 اإلنسان 

 % 100.0 - - - 95.7 4.3 - الجنوبية

 % 100.0 - - - - 3.77 96.23 المستقلة

 % 100.0 - 0.12 0.3 1.45 70.39 27.74 المتوسط 

 % 100.0 1.78 - 0.07 1.7 78.35 18.11 الزيتونة

 % 100.0 0.37 0.01 0.07 1.21 49.89 48.44 الحوار التونسي

 % 100.0 0.01 - 0.1 1.81 10.25 87.83 حنبعل

 % 100.0 0.05 - - 0.49 25.35 74.11 نسمة

 % 100.0 0.02 - 0.04 0.06 19.13 80.76 تلفزة تيفي

شبكة تونس 

 اإلخبارية
39.11 58.04 1.75 0.14 - 0.96 100.0 % 

 % 100.0 0.06 - 0.05 1.77 40.18 57.94 تونسنا

 % 100.0 0.36 - - 2.75 12.36 84.53 1الوطنية 

 % 100.0 0.43 - - 3.61 83.86 12.1 2الوطنية 

 



 

 للمترشحينالمخصصة  مدة تناول الكلمةومدة البث توزيع  : 2الجدول رقم 

 التلفزية القنوات كل في 

 المجموع   مدة تناول الكلمة  مدة البث  المترشح
 36:07:26 09:48:51 26:18:35 محمد الهاشمي الحامدي

 15:24:48 10:36:04 04:48:44 كلثوم كنو

 13:49:52 09:17:33 04:32:19 منذر الزنايدي

 08:46:40 06:45:15 02:01:25 سالم الشايبي

 08:13:34 06:27:40 01:45:54 حمة الهمامي

 08:08:55 06:10:30 01:58:25 نور الدين حشاد 

 07:48:31 03:07:12 04:41:19 الباجي قايد السبسي

 07:02:50 04:52:39 02:10:11 علي الشورابي

 06:19:23 04:23:26 01:55:57 عبد الرزاق الكيالني 

 05:50:48 04:01:25 01:49:23 حمودة بن سالمه

 05:21:30 03:16:28 02:05:02 عبد الرؤوف العيادي

 05:19:32 04:03:55 01:15:37 مدي امحمد الح

 05:06:26 03:26:07 01:40:19 عبدالقادر لباوي

 04:26:12 02:32:31 01:53:41 مصطفى بن جعفر

 03:58:30 02:27:21 01:31:09 أحمد نجيب الشابي

 03:43:31 02:21:40 01:21:51 ياسين الشنوفي 

 02:38:29 00:22:17 02:16:12 منصف المرزوقي 

 02:31:44 01:28:28 01:03:16 محرز بوصيان  

 02:22:19 01:45:23 00:36:56 محمد فريخة 

 02:10:47 01:10:25 01:00:22 مختار الماجري

 02:06:24 01:21:56 00:44:28 عبد الرحيم الزواري

 02:05:07 01:09:21 00:55:46 الصافي سعيد

 02:02:40 01:10:14 00:52:26 العربي نصرة 

 01:58:49 01:09:20 00:49:29 كمال مرجان

 01:58:27 01:23:47 00:34:40 سمير عبدلي 

 01:28:50 00:46:59 00:41:51 مصطفى كمال النابلي 

 00:37:34 00:00:06 00:37:28 سليم الرياحي

 167:29:38 95:26:53 72:02:45 المجموع 

 

 

 

 

 

 



 

 للمترشحينالمخصصة  مدة تناول الكلمةو مدة البث  : 3الرسم البياني رقم 

 التلفزية القنوات كل في 

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00

33:36:00

38:24:00

Base de 167h 29m 38sمدة تناول الكلمة  

  

 القنوات كل في للمترشحينالمخصصة  اإلعالمية التغطية نوعية  : 4الرسم البياني رقم 

 التلفزية

00:00:00

04:48:00

09:36:00

14:24:00

19:12:00

00:00:00

04:48:00

09:36:00

14:24:00

سلبي محايد  ي ابي
Base de 166h 12m 36s

33.36.00

28.48.00

24.00.00

 



 القنوات كل في مترشح كل معارضي و لمساندي المخصصة البث مدة  : 5الرسم البياني رقم 

 التلفزية

00:00:00 00:14:24 00:28:48 00:43:12 00:57:36 01:12:00 01:26:24 01:40:48

الزواريالرحي عبد

العياديالر وفعبد

الكيالنيالرزا عبد

الشابين ي  حمد

السبسي ايدالبا ي

ال ماميحمة

مر انكمال

الحمديمحمد

الحامديال اشميمحمد

المرزو يمنصف

الزنايديمن ر

 عفربنمصطفى

النابليكمالمصطفى

الشا بيسال 

الرياحيسلي 

الشنوفيياسين

المعارضة المساندة
Base de 06h 52m 54s

 



 

 

 التلفزية القنوات كل في المترشحين يرغ السياسيين الفاعلين تغطية :3الجدول رقم 

 

 % مدة البث  الحزب

 21.33 20:27:37 حركة النهضة

 16.76 16:04:49 نداء تونس

 11.13 10:40:21 الجبهة الشعبية

 7.22 06:55:47 الحزب الجمهوري

 6.05 05:48:01 ر الديمقراطيالتيا

 5.87 05:37:56 المؤتمر من أجل الجمهورية

 5.31 05:05:38 المسار الديمقراطي االجتماعي

 3.41 04:53:57 مستقل 

 3.67 03:31:08 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

 2.73 02:37:06 االتحاد الوطني الحر

 1.83 01:45:32 تيار المحبة

 1.79 01:43:03 صالح و التنميةحزب اال

 1.42 01:21:38 الحركة الوطنية للعدالة والتنمية

 1.19 01:08:33 حزب المجد

 1.19 01:08:19 آفاق تونس

 1.17 01:07:18 حركة الشعب

 1.13 01:04:54 التحالف الديمقراطي

 1.12 01:04:40 حركة الربيع العربي

 1.0 00:57:31 حركة وفاء

 0.71 00:40:48 لوطنية الدستوريةالمبادرة ا

 0.59 00:34:00 حزب األمان 

 0.52 00:30:09 حزب التحرير 

 0.38 00:21:40 اإلتحاد من أجل تونس

 0.27 00:15:32 جبهة اإلصالح

 0,47 00:27:35 أحزاب أخرى

 100.0 95:55:32 المجموع 

 



 

 رالمترشحين لفاعلين السياسيين غيل مدة البث : 6الرسم البياني رقم 

 التلفزية القنوات كل في اإل تماعي  النوع حس 

10,5

89,5

ر ل مر ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لفاعلين السياسيين غيرالمترشحين ل مدة البثتوزيع  : 7الرسم البياني رقم 

 التلفزية القنواتمختلف  على اإل تماعي  النوع حس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القنوات االذاعية -4

 جماليةإلالنتائج ا

في كل مدة البث المخصصة لمختلف الفاعلين السياسيين  : 8الرسم البياني رقم 

 اإل اعات

 

  اإل اعات مختلف على السياسيين الفاعلين تغطية توزيع  : 9الرسم البياني رقم 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   اعةل كلبالنسبة البث المخصصة لمختلف الفاعلين السياسيين  مدة : 4الجدول رقم 

 

المترشحون  القناة

 للرئاسة
سياسيين غير 

 مترشحين   
المجلس الوطني  الحكومة

 التأسيسي

 دور مؤسساتي

المجلس الوطني 

 التأسيسي  

 سياسي دور

رئيس 

 الجمهورية

 -دور مؤسساتي 

 المجموع

 % 100.0 2.3 0.05 1.79 7.46 35.98 52.43 كاب أف أم

إذاعة  

 إكسبراس
57.29 33.96 8.17 - - 0.59 100.0 % 

إذاعة  

 جوهرة 
78.89 13.4 7.15 0.1 - 0.46 100.0 % 

إذاعة 

 الشباب
62.71 34.71 2.17 - - 0.41 100.0 % 

إذاعة  

 موزاييك
73.11 19.59 6.58 0.05 - 0.66 100.0 % 

اإلذاعة 

 الوطنية 
50.7 38.07 10.61 0.07 - 0.55 100.0 % 

إذاعة  

 صراحة
43.29 42.01 13.19 0.08 0.09 1.34 100.0 % 

إذاعة  

 شمس
52.97 30.23 8.5 7.55 - 0.74 100.0 % 



 

 للمترشحينالمخصصة  مدة تناول الكلمةومدة البث توزيع  :5الجدول رقم 

 اإل اعات كل في

 المجموع  مدة تناول الكلمة   مدة البث  المترشح
 03:51:49 02:49:41 01:02:08 عبد الرزاق الكيالني 

 03:32:25 02:34:32 00:57:53 نصرة  العربي

 03:21:17 02:38:11 00:43:06 كلثوم كنو

 02:42:55 02:02:57 00:39:58 حمودة بن سالمه

 02:22:24 01:19:34 01:02:50 محمد الهاشمي الحامدي

 02:13:10 01:28:01 00:45:09 مصطفى بن جعفر

 02:07:09 01:41:58 00:25:11 كمال مرجان

 02:02:21 01:13:58 00:48:23 يديمنذر الزنا

 02:00:30 01:26:48 00:33:42 محرز بوصيان  

 01:48:23 01:10:55 00:37:28 أحمد نجيب الشابي

 01:43:36 01:15:52 00:27:44 نور الدين حشاد 

 01:31:06 00:56:15 00:34:51 علي الشورابي

 01:15:09 00:46:58 00:28:11 محمد فريخة 

 01:14:31 00:43:13 00:31:18 لعياديعبد الرؤوف ا

 01:10:39 00:41:36 00:29:03 مدي امحمد الح

 01:07:14 00:42:28 00:24:46 حمة الهمامي

 01:06:51 00:12:36 00:54:15 الباجي قايد السبسي

 01:01:36 00:11:56 00:49:40 منصف المرزوقي 

 00:55:51 00:36:29 00:19:22 بييسالم الشا

 00:50:58 00:35:50 00:15:08 عيدالصافي س

 00:43:45 00:27:25 00:16:20 سمير عبدلي 

 00:31:31 00:21:45 00:09:46 ياسين الشنوفي 

 00:30:24 00:16:53 00:13:31 مختار الماجري

 00:30:22 00:13:40 00:16:42 مصطفى كمال النابلي 

 00:29:42 00:21:14 00:08:28 عبدالقادر لباوي

 00:06:52 - 00:06:52 رياحيسليم ال

 00:03:21 00:00:25 00:02:56 عبد الرحيم الزواري

 40:55:51 26:51:10 14:04:41 المجموع 

 



 

 اال اعات كل في للمترشحينالمخصصة  مدة تناول الكلمةو مدة البث : 11الرسم البياني رقم 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

03:50:24

04:19:12

Base de 40h 55m 51sالكلمةتناولمدة

 

 في كل اإل اعات للمترشحينالمخصصة  اإلعالمية طيةالتغ نوعية :11الرسم البياني رقم 

 



 

ين في كل مترشحال ومعارضي لمساندي المخصصة البث مدة : 12الرسم البياني رقم 

 اإل اعات

 

00:00:00 00:02:53 00:05:46 00:08:38 00:11:31 00:14:24 00:17:17 00:20:10

العياديالر وفعبد

الشابين ي  حمد

السبسي ايدالبا ي

ال ماميحمة

مر انكمال

الحمديمحمد

الحامديال اشميمحمد

المرزو يمنصف

الزنايديمن ر

 عفربنمصطفى

الرياحيسلي 

المعارضة المساندة
Base de 01h 25m 53s

 



 

  في كل اإل اعات يرالمترشحينغ السياسيين الفاعلين تغطية : 6الجدول رقم 

 
 % مدة البث  الحزب

 31.23 06:43:35 النهضةحركة 

 11.8 02:32:30 نداء تونس

 32: 10 23: 13: 20 مستقل

التكتل الديمقراطي من أجل العمل 

 والحريات
02:12:23 10.24 

 8.33 01:47:42 الجبهة الشعبية

 5.1 01:05:58 التيار الديمقراطي

 4.22 00:54:30 المسار الديمقراطي االجتماعي

 3.7 00:47:51 االتحاد الوطني الحر

 3.25 00:42:04 آفاق تونس

 1.96 00:25:18 الحزب الجمهوري

 1.74 00:22:28 التحالف الديمقراطي

 1.6 00:20:41 حزب الحركة الدستورية

 1.51 00:19:28 الجبهة الوطنية لإلنقاذ 

 1.47 00:19:03 حزب المجد

 1.36 00:17:32 حزب األمان 

 0.8 00:10:21 المؤتمر من أجل الجمهورية

 0.6 00:07:47 حركة وفاء

 0.16 00:02:01 حركة الشعب

 0.11 00:01:25 المبادرة الوطنية الدستورية

 0.1 00:01:19 تيار المحبة

 0.08 00:01:02 حزب التحرير 

 0,31 00:04:03 أحزاب أخرى

 100.0 21:32:24 المجموع 

 



 

 غير المترشحين ين السياسيينعالمية للفاعلالتغطية اإل: 11الرسم البياني رقم 

 )مدة البث( في كل اإل اعات اال تماعي النوعحس   

12,3

87,7

 مر ة

ر ل

 

 

 لفاعلين السياسيين غيرالمترشحين ل مدة البثتوزيع : 12الرسم البياني رقم 

 اإل اعية القنواتمختلف  على اإل تماعي  النوع حس 

 

 


