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I-  للتقرير االطار العام 

 عام  تقديم -1

رغم مص   ة ة مس س اواا ايب  لى ع   س. فعدم االس  تاراا ايا  ي ف  تو     و  ،2021، مع بداية لتواص   ي

مذه  ةائه  وخي ااته . و د ازةاةل حّدة أ واص    ل ايتس تب ل ايا   ي س   ية حو   حكومة ايا   يد مب    م ا ب        تو

  ، خ ص     ة مع وائ س الحكومةايلال ة بين ائ س الجمهواية  ايتس تب ل بين ايف ع ين ايا     ي س     يين  ا      ى  و ر

ّّةب  لض ايوزااا ا احيحين    ايتيوير الحكوما اييمين اي  دس             تواي  ة أم   م            افض ائ س الجمهواي  ة أن ي

ال ببلض األسم ا ا احيحة. و إخالالل ةستواية    اعتبيه
ّ
 شبه ل فا ة تل 

بين فاه ا ايا اون ايدس تواب وذذي  بين األحااا ايا ي س ية    أاتسل اا ش  ايا ي س ية    كل مذه ايتطواال

 ااطالق   ة أةائ   بلاييمين ايدس   تواية وض   روا   حو   وا ل اض   ة يه ا ب        تو يا   يد مب    م  ايداعمة لحكومة ا

 .ايوزااا الجدة يلم هم

ما    ييال و سمل ل حاوية وس        وف ل     روج أحااا س    ي س    ية ي ب     ا   أةل مذه ايوض    لية إ   خذم   

 .كواوا ج ئية     أثييالية واالجتم عية و األزمة اال تص ة   داعي لمن  ف  م االحتا ن اياي فتو و 

، وفا   ايهيئة ايل ي  ا ا   تا ة يال ص      ايا   مي  وايبص   رب   أاسال اامن  مع مذه ا ا   تسدال ايا   ي س   ية،  

ّاخ     2011يا             ن ة   116  عدة  ه مه   ا نص             وس ع  ه      ا رس             وم  ايذب  تارير  مذا اي،  2011اوفمبي  02ا 

يين ومنح ايك مة يهم     اص        د تنطية ايانوال ايت فاية وانتاعية ياب         س ايف ع ين ايا        ي س         يتض        من ات ئ   

 .برامسه  الحوااية و براته  انخب اية خال  اينصف ايث  ا من شهر فيفرب 
 

 منهجية الرصد المعتمدة في التقرير  -2

 ذاعية املرصودةعينة القنوات التلفزية وال   -أ

 موزعة ذم  ي  :   عمومية وخ صةتاعية  إ نوال   فاية و  7ايرصد    مذا ايتارير    شم ل عينة

 :  ايت يية ه اعية  ت نوال إ 04 نوال   فاية و 03 •

 عينة القنوات التلفزية والذاعية : 1جدول عدد 

 ذاعيةقائمة القنوات ال  قائمة القنوات التلفزية

 )عمومية(  الوطنيةالذاعة  )عمومية(  ولى القناة الوطنية األ 

 )خاصة( أم . إذاعة موزاييك أف )خاصة(  قناة الحوار التونس ي

 )خاصة(  قناة التاسعة
 )خاصة( أم .إذاعة ديوان أف

 (مصادرة )خاصةأم .إذاعة شمس أف 

 

 فترة الرصد  -ب

 .2021فيفرب   28إ    15يوم  امتدل من   14شم ل فحية ايرصد    مذا ايتارير  
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 اليوميفترة الرصد   -ج

واياب       رال  اييومية     كل ايانوال ايت فاية ا رص       وةة ع   اص       د ايبيام  الحوااية    اا كال فحية ايرص       د اييوما

 انخب اية ايتو  م بثه  خال  أو  ل ايذاوة. 

 

 النشرات الخبارية املرصودة في القنوات التلفزيةقائمة البرامج الحوارية و : 2جدول عدد 

 البرنامج الحواري/النشرة االخبارية القناة التلفزية 

 النشرة الرئيسية لألخبار -برنامج تونس هذا املساء القناة الوطنية االولى -1

 برنامج تونس اليوم  قناة الحوار التونس ي -2

 RDV 9برنامج  قناة التاسعة  -3

 

بداية من    ، وتي خب اي موجاا إ  12  ويومي   حوااي   تاعية برا مسفحية ايرص    د اييوما    ايانوال ان ذم  ش    م ل  

 ايا عة ايا  لة صب ح  إ   ايا عة ايا  لة ما ا طي ة فحية ايرصد. 

 ذاعية ال قائمة البرامج الحوارية والنشرات الخبارية املرصودة في القنوات  : 3جدول عدد 

 البرنامج الحواري/النشرة االخبارية ذاعية ال القناة 

 الذاعة الوطنية -1
صباحا إلى  07النشرات/املواجيز االخبارية من الساعة  -برنامج البالد اليوم

 مساء  19الساعة 

 إذاعة موزاييك أف أم  -2
صباحا إلى  07النشرات/املواجيز االخبارية من الساعة  -برنامج ميدي شو

 مساء  19الساعة 

 إذاعة ديوان أف أم  -3
صباحا إلى  07االخبارية من الساعة   النشرات/املواجيز  -برنامج هنا تونس

 مساء  19الساعة 

 إذاعة شمس أف أم  -4
صباحا إلى  07النشرات/املواجيز االخبارية من الساعة  -برنامج هنا شمس

 مساء  19الساعة 
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II - ذاعية لسياسية في القنوات التلفزية واإلالنتائج العامة لرصد التعددية ا 

 للتعددية السياسية في القنوات التلفزية النتائج العامة  -1

 في القنوات التلفزية  حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية  -أ

   القنوات التلفزية 
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %38,36 09:16:13 قناة التاسعة 

 %33,22 08:01:41 قناة الحوار التونس  

 %28,42 06:52:09 القناة الوطنية األوىل

  اإلجماىل  
ز الزمنز  %100 24:10:03 الحي 

 

 

ص     ل ايانوال ايت ف ثوان يتنطية أ ب     طة ايف ع ين ايا     ي س     يين    03ة  ئق و 10س      عة و 24اية مستملة  خص     ّ

. و   د  ا   او  ل ا   دة 2021فيفرب    28فيفرب إ      15خال  ايفحية ا مت  ّدة من  م ت ف أص             ن   فهم ومنح ايك م  ة يهم  ب

ص  ة      ه   ن ة    ،ب   ئة  38ح  ن ة ايت س  لة باا  بة  ايانوال ايت فاّية ايثالث مع أفض   ّية  ا   ية يص   ل    يذي املخص  ّ

 ب   ئة. 28ب   ئة ثّم أخييا ايان ة ايوطنية األو   باابة   33الحواا ايتو ستو ا 

: برا م  حوااب  وعدةم      كل ايانوال ايت فاية و سدا انش         اة إ   اي ب         ب     طبيلة ايبيام  ايتو  ّم اص        دم 

   
ّ
  ان ة ايوطنية األو  .ب ياابة يايابرة ايرئ اية يألاب ا  و ألحد ب ستثن ا يوما ايا ل وا  يومي يتّم بث

 

 حسب الصنف في القنوات التلفزية  للفاعلين السياسيينمدة البث الجمالية املخصصة  -ب

 

 

 

 

 

 

38,36 

33,22 

28,42 

قناة التاسعة

قناة الحوار التونسي

القناة الوطنية األولى

   لمتدخلون حسب الصنف ا 
ز الزمنز  النسبة المائوية  االجماىل   الحي 

 %65,81 15:54:14 أحزاب سياسية وشخصيات سياسية غي  منتمية 

 %17,88 04:19:13 الحكومة 

 %13,13 03:10:23 رئيس الجمهورية ومستشاروه 

 %3,19 00:46:13 ونائباه مجلس النواب   رئيس

  اإلجماىل  
ز الزمنز  %100 24:10:03 الحي 
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ا             م
ّ
ص             ة بين األحااا واية             خص             ي ل ايا             ي س             ية غيي ا نتمية    ات ايف ع ون  و من جهة   وزيع ا ّدة املخص             ّ

ا      ي ا    ى  ةا ّس    ّ
ّ
ألحااا باا    بة ب نل إجم  ّ  ا ّدة ي  إت  ّم   ص    يث أذني من اص    ف  ، لدم ايتوازن    ا ّدة وايا

ص   ة يكّل من ائ س الجمهواّية وما    ب    اوه    ،ب   ئة 65.58 ب   ئة( واياا   بة   17.88   حين  ا اول اياا   بة املخص   ّ

 ب   ئة(.  13.13الحكومة   املخّصصة ألعض ا

ص           ة يألحااا ايا           ي س           ّية ب حتاليه  م ض           من ايلم ية ك اة مرذاّية  ويمكن  فا           يي اا ف   اياا           بة املخص           ّ

 ذنية أ ب        طة األحااا خال  فحية ايرص        د إ   مذا إض         فة  ،ة ما ااة ب يف ع ين ا ّس        ا          يينة ب يبال يايا        ي س         

راع ل الحاوية و ب ين  و  ش      هدل ايا       حة  و د .  ما       ئل س      ي س      ّيةوعدة أوض         ايبالة  ب ص      وس    وا فا ايص      ّ

  مل   ش         لبية ألحااا واجتم ع لال  ما         يي و ب ه    2021فيفرب   27وم ي خ ص         ةيا         ي س         ية ما         ييال حاوّية  ا

 ب يّتي يل وايتل يق.  ع  ه  و ن ويه   صريي ل ايا ئمينبتنطيته  ومت  لة أ بطة و   ايانوال

يل ا ر بة ايث اية    كّل ايانوال ايت فاية ايتو  ّم اص            دم  إ   الحكومة ي  ه  ائ س الجمهواية وما             ب             اوه  آ 

ابو    ا ّدة املخّصصة يتنطية  .وا ئب ها ائ س مس س اّواا ايبلى  وأخيي 
ّ
أ بطته  ومنح   ويلوة  اّدم الحكومة ايا

 ايك مة ألعض ئه  إ    واصل الجد  حو  ايتيوير ايوزااب وحو  اةائه .

ذم     رهر الج  داو  ا رافا  ة إ   أّن اا ف     اياا             ب  ة ا منوح  ة يرئ س مس س اواا ايب             ل  ى ما   اا  ة بباي  ة  

ا           ّيين     نيي ص         فت  ا ّس         ا           ية و يديدا بص         فت  الحاوّية ائ ا              ايف ع ين ا ّس         ّ
ّ
لحرذة اينهض         ة إ    دخ

يذي   ّم إض      فة ا ّدة املخص     ص     ة     ب يص     فة     أب ايص     فة  2021فيفرب   27بت ايخ    خص     وص       يوم ما     ييته 

 الحاوية وفص ه  عن ا ّدة املخصصة يرئ س مس س اّواا ايبلى أب عن ايصفة ا ّسا  ية.

 في القنوات التلفزية مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين  -ج

   األحزاب السياسية والشخصيات السياسية غي  المنتمية 
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %24,21 03:51:01 حزب حركة النهضة 

 %17,92 02:50:59 حزب التيار الديمقراط  

ز   %13,63 02:10:01 غي  المنتمي 

 %7,86 01:15:03 حزب حركة الشعب 

 %5 00:47:43 حزب أمل تونس 

 %4,25 00:40:33 حزب افاق تونس 

وع تونس   %4 00:38:09 حزب حركة مشر

 %3,82 00:36:29 حزب قلب تونس 

 %3,41 00:32:35 حزب تحيا تونس 

 -
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ز الموحد ز الديمقراطيي   %3,39 00:32:20 حزب الوطنيي 

 %3,17 00:30:15 عادل حركة وطن 

 %2,53 00:24:11 الحزب الدستوري الحر 

 %2,13 00:20:22 حزب البديل التونس  

 %1,45 00:13:50 حزب الورقة 

 %1,21 00:11:30 حزب العمال التونس  

اك  
  الديمقراط  االشير

 %1,09 00:10:26 الحزب الوطنز

 %0,51 00:04:54 ائتالف الكرامة 

 %0,10 00:00:59 اإلرادة حزب حراك تونس 

 %0,09 00:00:52 حزب تونس الزيتونة 

 %0,09 00:00:52 حزب الوطن الجديد 

 %0,06 00:00:32 حزب نداء تونس 

 %0,03 00:00:20 حزب االتحاد الشعن   الجمهوري 

  التونس  
 %0,02 00:00:13 حزب االئتالف الوطنز

 %0,01 00:00:05 حزب التيار الشعن   

ز    اإلجماىل  الحي 
 %100 15:54:14 الزمنز

 

 

 رهر اينت ئ  ايل ّمة الخ ص    ة ب يانوال ايت فاية وذذي  اينت ئ  ايتفص    ي ّية الخ ص    ة بكّل  ن ة   فاّية أّن مذه   

ل أ ب          طة  
ّ
ال بمس س اّواا ايب          لى 31ايانوال غط

ّ
ذم  أّنه  غطل أيض            أ ب          طة أحااا غيي ممث ة   ،حاو  ممث

أحااا إض     فة إ   اية    خص    ي ل ايا    ي س    ية غيي ا نتمية. وايل ا ر بة األو    9وو غ عدةم   بمس س اواا ايب    لى  

 17ب   ئة وحاا ايتي ا ايديماراطا باا           بة   24حرذة اينهض           ة باا           بة ب نل  إ     ايانوال ايت فايةكل  ايث اية     و 

ن ا  ن ة ايت س             لة ايتو ايل ف ه  مذه  ب   ئة،    حين ح فظ غيي ا نتمين ع   ا ر بة ايث يثة    كل ايانوال ب س             تث

 ا ر بة لحاا  يي   و س.
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 في القنوات التلفزية املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين -د

   المحور
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %33,70 08:08:41 التحوير الوزاري 

ز   سياسية وانشطة استحقاقات ز السياسيي   %16,04 03:52:38 والعالقات بينهم الفاعلي 

 %10,38 02:30:32 فالحة صناعة استثمار...(  االقتصاد )سياحة،

 %8,61 02:04:51 مواضيع سياسية عاّمة 

 %7,85 01:53:53 العدل/حقوق اإلنسان 

ابات،  بطالة،  شغل،  قضايا اجتماعية:   %6,95 01:40:48 الهجرة...  نقابات إضز

 %2,54 00:36:51 والعالقات الدوليةالشؤون الخارجية 

 %2,17 00:31:26 الصحة/ كورونا 

ق بالبنية التحتية  التنمية الجهوية، 
ّ
 %2 00:29:00 مشاري    ع تتعل

 %1,57 00:22:46 الفساد

 %1,53 00:22:10 ثقافة/ عروض فنية/ رياضة وإعالم 

 %1,16 00:16:53 البيئة والتلّوث 

 %1,15 00:16:39 أنشطة رئاسة الجمهورية 

 %1,09 00:15:52 مواضيع أخرى 

 %0,89 0:12:51 الحكومة  رئاسة  أنشطة

بية والتعليم   %0,74 00:10:40 الير

 %0,52 00:07:29 شؤون دينية 

/اإلرهاب   
 %0,49 00:07:02 األمن والدفاع الوطنز

 %0,48 00:07:00 الصّحة والتنمية االجتماعية 

 %0,14 00:02:01 االجتماع  مسائل النوع 

  اإلجماىل  
ز الزمنز  %100 24:10:03 الحي 
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، فاد  م ايحيذيز ع   ن ايا      ي س      ّيينب ص      وس ا واض      يع ا طروحة خال  تنطية ايانوال ايت فاية ي ف ع ي أم 

   ما بل اا ف   ا ّدة  ،طة األحااا وايلال  ل فيم  بينه وذذي  موض    و  أ ب      ال  ومآموض    و  ايتيوير ايوزااب  

يانوال ايت فاية  إت يم  تس وز ا دة املخص  ص  ة يهذا املحوا    كل ا  اامنّ ت املخص  ص  ة  وض  و  ج ئية كواوا  اغم  

 ب   ئة.  2.17، أب باابة ة ياة 30مستملة  

 ذاعية اإلالنتائج العامة للتعددية السياسية في القنوات  -2

 ذاعية في القنوات ال حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية  -أ

   ذاعية إل القنوات ا 
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %32,37 11:49:58 شمس اف ام

 %26,11 09:32:39 موزاييك اف ام

 %25,95 09:29:06 ديوان اف ام

 %15,57 05:41:28 اإلذاعة الوطنية 

  
 %100 36:33:11 المجموع الزمنز

 

 

ص         ة  يل ا ر بة األو   نتاعة ش         مس آإت   انتاعية.  ي تلدةية ايا         ي س         ية    كل ايانوال ا اول ا ّدة املخص         ّ

 اا             ب ةأم ب.ب     ئ ة ثّم إتاع ة اي ديوان أف  .1126أم باا             ب ة .ب     ئ ة    ه   إتاع ة موزايي   أف  32.37أم باا             ب ة  .أف

 ب   ئة. 15.57  اابةب   ئة وأخييا انتاعة ايوطنية ب 25.95
 

 ذاعيةال حسب الصنف في القنوات    مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين -ب

   لمتدخلون حسب الصنف ا 
ز الزمنز  النسبة المائوية  االجماىل   الحي 

 %58,19 21:16:15 وشخصيات سياسية غي  منتمية أحزاب سياسية 

 %22,49 08:13:19 الحكومة 

 %11,68 04:16:14 رئيس الجمهورية ومستشاروه 

 %7,63 02:47:23 مجلس النواب ونائباه  رئيس

  
 %100 36:33:11 المجموع الزمنز

32,37 

26,11 

25,95 

15,57 

شمس اف ام

موزاييك اف ام
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اإلذاعة الوطنية
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ص      ل ايانوال انتاعية   ،نح ايك مة يهمايا      ي س      يين وميتنطية أ ب      طة ايف ع ين  ة ياة  33س       عة و  36خص      ّ

  وه  مّدة متا  اوة مع ارييته      ايانوال ايت فاية إتا أخذا   لين االعتب  ا عدة ايانوال انتاعي ة ايتو  ّم اص             دم . 

تب             ب   وزيع ا ّدة بين ايف ع ين ايا            ي س            يين بم ت ف أص            ن فهم    ايانوال انتاعية مع ايانوال   إض             فة إ  

غيي ا نتمين ع   ا ر بة األو   وايث اية ي  ه  اية      خص      ي ل ايا      ي س      ية  حااا ايا      ي س      ية و ايت فاية. حيث ج ال األ 

 الحكومة ثم ائ س الجمهواية وما ب اوه وأخييا ائ س مس س اواا ايبلى وا ئب ه.

 ذاعية في القنوات ال مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين  -ج

   األحزاب السياسية والشخصيات السياسية غي  المنتمية 
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %25,75 05:28:35 حزب حركة النهضة 

 %14,73 03:08:02 حزب التيار الديمقراط  

ز   %13,89 02:57:14 غي  المنتمي 

 %9,49 02:01:08 حزب حركة الشعب 

وع تونس   %6,02 01:16:47 حزب حركة مشر

 %5,30 01:07:35 حزب تحيا تونس 

 %4,64 00:59:13 حزب قلب تونس 

 %3,28 00:41:48 حركة وطن عادل 

 %3,20 00:40:51 الحزب الدستوري الحر 

 %2,55 00:32:33 حزب افاق تونس 

 %2,40 00:30:38 حزب أمل تونس 

  التونس  
 %2,08 00:26:32 حزب االئتالف الوطنز

 %1,66 00:21:14 حزب االتحاد الشعن   الجمهوري 

 %1,50 00:19:12 حزب العمال التونس  

 %1,34 00:17:06 حزب الورقة 

 %0,91 00:11:40 ائتالف الكرامة 

 %0,47 00:05:59 حزب التيار الشعن   

 %0,24 00:03:02 اإلرادة حزب حراك تونس 

 %0,22 00:02:47 الحزب الجمهوري 

ز   %0,21 00:02:37 حزب صوت الفالحي 

 %0,04 00:00:32 حركة تونس إىل االمام

 %0,04 00:00:30 حزب نداء تونس 

ز الموحد ز الديمقراطيي   %0,03 00:00:21 حزب الوطنيي 

 %0,01 00:00:07 حزب التكتل الديمقراط  من أجل العمل والحريات 

 -
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 %0,01 00:00:07 حزب حركة النضال الوطنز

 %0,01 0:00:05 ائتالف الوطن جديد 

  
 %100 21:16:15 المجموع الزمنز

 

 

ة لحرذ   ة اينهض               ة    ايانوال انتاعي   ة    مستمل   ة   وع   غراا ايانوال ايت فاي   ة  ّم   ص             يث أذبي م   ّدة زمني   ّ

ب       ئ  ة( وا ر ب  ة ايث   يث  ة ينيي ا نتمين 14.73ايتي   ا اي  ديماراطا   ا ر ب  ة ايث   اي  ة لحااب       ئ  ة(    حين اي  ل    25.75 

 .اا غيي ا مث ة بمس س اواا ايبلىب   ئة( مع تسجيل تنطية أ بطة األحا 13.89 

 ذاعية في القنوات ال  املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين -د

   المحور
ز الزمنز  النسبة المائوية  الحي 

 %30,04 10:58:49 التحوير الوزاري 

ز والعالقات بينهم  سياسية وانشطة استحقاقات ز السياسيي   %24,78 09:03:29 الفاعلي 

 %9,75 03:33:50 ( فالحة صناعة استثمار...  االقتصاد )سياحة،

 %9,07 03:18:57 مواضيع سياسية عاّمة 

 %7,53 02:45:07 العدل/حقوق اإلنسان 

 %4,07 01:29:16 الصحة/ كورونا 

 %2,25 00:49:26 الشؤون الخارجية والعالقات الدولية

بية والتعليم   %1,95 00:42:51 الير

ابات،  بطالة،  شغل،  قضايا اجتماعية:   %1,93 00:42:22 الهجرة...  نقابات إضز

 %1,81 00:39:43 الفساد

ق  التنمية الجهوية، 
ّ
 %1,79 00:39:19 بالبنية التحتية مشاري    ع تتعل

/اإلرهاب   
 %1,54 00:33:46 األمن والدفاع الوطنز

 %0,95 00:20:53 ثقافة/ عروض فنية/ رياضة وإعالم 

 %0,83 00:18:10 أنشطة الحكومة 

 %0,77 00:16:48 أنشطة رئاسة الجمهورية 

 %0,41 00:09:06 البيئة والتلّوث 

 %0,14 00:03:06 االجتماعية الصّحة والتنمية 
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 %0,13 00:02:54 شؤون دينية 

 %0,11 00:02:24 مواضيع أخرى 

 %0,10 00:02:06 مسائل النوع االجتماع  

 %0,04 00:00:49 مساعدات اجتماعية 

  
 %100 36:33:11 المجموع الزمنز

 

 
 

ب   ئة ي ي   30ايتيوير ايوزااب باا    بة   ميوال تنطية ايانوال انتاعية ي ف ع ين ايا    ي س    يين حو  موض    و  

   ا ا بل وع   غراا ايانوال ايت فاية   ب   ئة،  24موض    و  ايلال  ل بين ايف ع ين ايا    ي س    يين وأ ب    طتهم باا    بة  

 ّدة.ب   ئة من إجم  ّ  ا  4كواوا  ب نل    صيث  ابة ضئي ة ملحوا ج ئية    ّم 

إت يم  تس وز    تلدةية ايا  ي س  ية من منروا اينو  االجتم   ،ية حجم ايتنطية انعالمية يآض   ذم   م تس  جيل  

ب   ئة مع تس    جيل اا ف   طفيف    إتاعة  5   كل ايانوال انتاعية    ي مرأةجم يية املخص    ص    ة ا  ئوية ان   اياا    بة

جم يية ي تنطية اياابة ا  ئوية ان حيث ب نل ، وذذي  ايبأن    ايانوال ايت فاية،   ئةب  7.81ب غ أم .شمس أف

ب   ئة.  إت ب نل مذه  4.22املخص  ص  ة ي مرأة    كل ايانوال ايت فاية، ما ااة ب يتنطية املخص  ص  ة ي رجل، حوا   

    ن ة  ، يحي فع  ب            كل طفيف      ن ة الحواا ايتو س            توب   ئة    01ب   ئة و 4.35ايان ة ايوطنية األو    اياا            بة   

يلكس  واص      ل ض      لف حض      وا ا رأة ذف ع ة س      ي س      ية    ايانوال ايت فاية    ومذا  ب   ئة.  6.99باا      بة  ايت س      لة  

   اياي سية.رصد ايتلدةية  م  ايا باة الخ صة ب ا اير  وانتاعية وايذب ك ال  د ع يات  ايهيئة من خال 
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III- ذاعية لسياسية في القنوات التلفزية واإلالنتائج التفصيلية لرصد التعددية ا 
 التلفزية لتعددية السياسية في القنوات رصد ال التفصيليةالنتائج  -1

 القناة الوطنية األولىنتائج  ❖

 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية في القناة الوطنية األولى  -أ

 اسم ايان ة  الحيز ايامنو 

 الوطنية األولى  06:52:09
 

 السياسيينمدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين  -ب

 ايف ع ون اياي سيون  الحيز ايامنو  %اياابة ا ئوية

 وشخصيات سياسية غير منتمية  أحزاب سياسية 04:53:06 71,11%

 روه رئيس الجمهورية ومستشا 00:55:20 13,43%

 الحكومة  00:52:55 12,84%

 ونائباه مجلس النواب  رئيس 00:10:48 2,62%

 املجموع العام  06:52:09 100%
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 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 األحااا اياي سية  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  ا دة االجم يية ي بث 

 حاا حرذة اينهضة  00:32:20 00:18:43 00:51:03

 ايديماراطاحاا ايتي ا  00:37:40 00:08:00 00:45:40

 غيي ا نتمين 00:35:25 00:07:57 00:43:22

 ى لحاا حرذة ايب 00:34:00 00:07:21 00:41:21

 حاا أف ق  و س  00:30:51 00:09:22 00:40:13

 حاا ايبديل ايتو ستو 00:15:10 00:05:12 00:20:22

 حاا حرذة مبرو   و س 00:14:08 00:01:00 00:15:08

 حرذة وطن ع ة  00:10:07 00:01:24 00:11:31

 االشحياكا الحاا ايوطنو ايديماراطا  00:08:30 00:01:56 00:10:26

 حاا   ى  و س  00:03:48 00:02:28 00:06:16

 الحاا ايدستواب الحر 00:00:16 00:02:50 00:03:06

 حاا ايلم   ايتو ستو  00:00:44 00:00:52 00:01:36

 حاا  يي   و س  00:00:34 00:00:35 00:01:09

 ائتالف ايكرامة - 00:00:42 00:00:42

 حراك  و س انااةة - 00:00:39 00:00:39

 حاا اال ي ة ايبلبو الجمهواب - 00:00:16 00:00:16

 حاا حرذة اداا  و س - 00:00:11 00:00:11

 حاا أمل  و س  - 00:00:05 00:00:05

 املجموع العام  03:43:33 01:09:33 04:53:06
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 تهم املؤسساتية امدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف -د

 ايف ع ون اياي سيون  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  ا دة االجم يية ي بث 

 الحكومة  00:14:38 00:38:17 00:52:55

 اوهائ س الجمهواية وما ب  00:17:33 00:37:47 00:55:20

  هائ س مس س اينواا وا ئب 00:02:29 00:08:19 00:10:48

 املجموع العام  00:34:40 01:24:23 01:59:03
 

 

 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين -ه

 املح وا  الحيز ايامنو  % اياابة ا ئوية

 ايتيوير ايوزااب  21: 46: 02 40,36%

 ايف ع ين اياي سيين وايلال  ل بينهم سي سية وا بطة استيا   ل 00:59:17 14,38%

 مواضيع سي سية ع ّمة  00:40:12 9,75%

 ان ا ن ايلد /حاوق  00:32:51 7,97%

 ( صن عة اس ثم ا... سي حة فالحةاال تص ة    00:23:22 5,67%

 ايهجرة...  اا ب ل إضراب ل، ،بط ية، شنل   ض ي  اجتم عية: 00:17:47 4,31%

 ايب ئة وايت ّوث 00:16:39 4,04%

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية 00:08:47 2,13%  ايب

 أ بطة مّساة ائ سة الحكومة  13: 08: 00 2,01%

 ثا فة/ عرو  فنية/ اي ضة وإعالم  00:06:33 1,59%

 ايصحة/ كواوا  00:06:30 1,58%

 ايحيبية وايتل يم  00:05:04 1,52%

 ايتنمية االجتم عية  00:04:09 1,01%

 ايفا ة 00:03:50 0,93%

 األمن وايدف   ايوطنو/انام ا  00:03:22 0,82%

ق ب يباية ايتيتية  ايتنمية الجهوية، 00:03:05 0,75%
ّ
 مب ايع  تل 

 أ بطة مّساة ائ سة الجمهواية  00:03:01 0,73%

00:38:17 00:37:47

00:08:19

00:14:38 00:17:33

00:02:29

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

الحكومة رئيس الجمهورية ومستشاروه رئيس مجلس النواب ونائباه

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 ما ئل اينو  االجتم    00:02:01 0,49%

 مواضيع أخرى  00:01:12 0,29%

 املجموع العام  06:52:09 100%
 

 

 لفاعلين السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتية مع االعالمي   التعاطي -و

 ايف ع ون اياي سيون  إيس با مي يد  س بو  املجمو  ايل م

 الحكومة  00:01:09 00:49:19 00:02:27 00:52:55

 وهائ س الجمهواية وما ب ا  00:17:40 00:33:31 00:04:09 00:55:20

  هائ س مس س اينواا وا ئب 00:00:25 00:10:08 00:00:15 00:10:48

 املجموع العام  00:19:14 01:32:58 00:06:51 01:59:03
 

 

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

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

الحكومة رئيس الجمهورية ومستشاروه رئيس مجلس النواب ونائباه

سلبي محايد إيجابي 
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 ألحزاب السياسية وغير املنتمينمع االعالمي  التعاطي  -ز

 األحااا اياي سية  إيس با مي يد  س بو  املجمو  ايل م

 حاا حرذة اينهضة  00:18:24 00:31:16 00:01:23 00:51:03

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:00:51 00:44:46 00:00:03 00:45:40

 غيي ا نتمين 00:00:53 00:42:29 - 00:43:22

 حاا حرذة ايبلى  - 00:41:21 - 00:41:21

 حاا أف ق  و س  00:24:32 00:15:41 - 00:40:13

 حاا ايبديل ايتو ستو  00:02:33 00:17:32 00:00:17 00:20:22

 حاا حرذة مبرو   و س 00:12:43 00:02:25 - 00:15:08

 حرذة وطن ع ة   00:04:11 00:07:20 - 00:11:31

 الحاا ايوطنو ايديماراطا انشحياكا 00:04:18 00:06:01 00:00:07 00:10:26

 حاا   ى  و س  - 00:06:16 - 00:06:16

 الحاا ايدستواب الحر  00:01:16 00:01:50 - 00:03:06

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:01:36 - 00:01:36

 حاا  يي   و س  00:00:12 00:00:57 - 00:01:09

 ائتالف ايكرامة  00:00:05 00:00:03 00:00:34 00:00:42

 حراك  و س انااةة 00:00:04 00:00:35 - 00:00:39

 حاا اال ي ة ايبلبو الجمهواب - 00:00:16 - 00:00:16

 حاا حرذة اداا  و س  - 00:00:03 00:00:08 00:00:11

 حاا أمل  و س  - 00:00:05 - 00:00:05

 املجموع العام  01:10:02 03:40:32 00:02:32 04:53:06

 

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

سلبي  محايد إيجابي 
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 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي  -ح

 اينو  االجتم     الحيز ايامنو  % اياابة ا ئوية

 اجل 06:19:39 95,65%

 امرأة  00:17:17 4,35%

 املجموع العام  06:36:56 100%

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

رجل امرأة
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 قناة الحوار التونس ي  نتائج ❖

 ناة الحوار التونس ي  قلعالمية للتعددية السياسية في حجم التغطية ا -أ

 ايان ة اسم  الحيز ايامنو 

 قناة الحوار التونس ي  08:01:41
 

 مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين:  -ب

 ايف ع ون اياي سيون  الحيز ايامنو  اياابة ا ئوية  % 

 وشخصي ل سي سية غيي منتمية  أحااا سي سية  06:18:11 78,51%

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:51:58 10,79%

 الحكومة  00:36:14 7,52%

 ائ س مس س اينواا وا ئب ه 00:15:18 3,18%

 املجموع العام  08:01:41 100%

 

 

   مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين -ج

 األحااا اياي سية  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  ا دة االجم يية ي بث 

 ا نتمين غيي   01:04:54 00:10:44 01:15:38

 حاا حرذة اينهضة 00:42:34 00:29:50 01:12:24

 ا ايديماراطحاا ايتي ا   00:56:33 00:15:16 01:11:49

 حاا أمل  و س 00:40:06 00:07:32 00:47:38

 حاا ايوطنيين ايديماراطيين ا وحد 00:28:58 00:02:17 00:31:15

 حاا حرذة ايبلى  00:26:16 00:03:49 00:30:05

 حرذة وطن ع ة   00:13:33 00:05:11 00:18:44

 حاا   ى  و س 00:14:34 00:03:23 00:17:57

 الحاا ايدستواب الحر  00:00:31 00:06:49 00:07:20

 حاا  يي   و س - 00:01:48 00:01:48

78%

11%

8%
3%

أحزاب سياسية  رئيس الجمهورية ومستشاروه الحكومة رئيس مجلس النواب ونائباه
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 ائتالف ايكرامة  - 00:01:22 00:01:22

 ائتالف وطن جديد  - 00:00:52 00:00:52

 حاا حرذة مبرو   و س 00:00:28 00:00:04 00:00:32

 حاا أف ق  و س  - 00:00:20 00:00:20

 حاا اداا  و س - 00:00:16 00:00:16

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:00:06 00:00:06

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:00:05 00:00:05

 املجموع العام  04:48:27 01:29:44 06:18:11
 

 

 تهم املؤسساتية االجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصفمدة البث   -د

 ايف ع ون اياي سيون  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  ا دة االجم يية ي بث 

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:00:55 00:51:03 00:51:58

 الحكومة  00:04:19 00:31:55 00:36:14

 اينواا وا ئب هائ س مس س  00:00:12 00:15:06 00:15:18

 املجموع العام  00:05:26 01:38:04 01:43:30

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين -ه

 املح وا  الحيز ايامنو  اياابة ا ئوية  % 

 ايتيوير ايوزااب  02:09:07 26,81%

 وايلال  ل بينهم استيا   ل سي سية وا بطة ايف ع ين اياي سيين   01:40:03 20,77%

 (فالحة صن عة اس ثم ا... اال تص ة  سي حة، 01:20:16 16,66%

 ايلد  /حاوق اال ا ن  00:42:32 8,83%

 مواضيع سي سية ع ّمة  00:40:24 8,39%

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية  00:17:54 3,72%  ايب

 ايصحة/كواوا   00:15:17 3,17%

 فنية/ اي ضة وإعالمثا فة/ عرو   00:13:55 2,89%

 يهجرة... ا  اا ب ل إضراب ل،  بط ية، شنل،  ض ي  اجتم عية:  00:12:03 2,50%

ّون ةياية  00:07:29 1,55%  ش

 ايفا ة 00:07:00 1,45%

 مواضيع أخرى  00:04:45 0,99%

 أ بطة مّساة ائ سة الجمهواية 00:03:32 0,73%

ق ب يباية ايتيتية  ايتنمية الجهوية،  00:03:20 0,69%
ّ
 مب ايع  تل 

 الحكومة   أ بطة مّساة ائ سة 00:02:07 0,42%

 األمن وايدف   ايوطنو/انام ا  00:00:59 0,20%

 ايحيبية وايتل يم  00:00:44 0,15%

 ايب ئة وايت ّوث  00:00:14 0,05%

 املجموع العام  08:01:41 100%
 

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

رئيس الجمهورية ومستشاروه الحكومة  رئيس مجلس النواب ونائباه

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتية لفاعلين مع االعالمي   التعاطي -و

 ايف ع ون اياي سيون  إيس با مي يد  س بو  املجمو  

 الحكومة  - 00:31:23 00:04:51 00:36:14

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:02:03 00:38:22 00:11:33 00:51:58

 ائ س مس س اينواا وا ئب ه 00:00:24 00:11:52 00:03:02 00:15:18

 املجموع العام  00:02:27 01:21:37 00:19:26 01:43:30

 

 

 ألحزاب السياسية وغير املنتمينمع االعالمي  التعاطي  -ز

 األحااا اياي سية  إيس با مي يد  س بو  املجمو  

 غيي ا نتمين  00:12:29 01:03:09 - 01:15:38

 حاا حرذة اينهضة 00:06:16 01:00:15 00:05:53 01:12:24

 ا ايديماراطحاا ايتي ا   00:10:03 01:01:46 - 01:11:49

00:00:00
00:14:24
00:28:48
00:43:12
00:57:36
01:12:00
01:26:24
01:40:48
01:55:12
02:09:36
02:24:00

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

الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه رئيس مجلس النواب ونائباه

سلبي  محايد إيجابي 
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 حاا أمل  و س 00:11:26 00:36:12 - 00:47:38

00:31:15 - 00:20:08 00:11:07 
حاا ايوطنيين ايديماراطيين  

 ا وحد 

 حاا حرذة ايبلى  00:08:27 00:21:38 - 00:30:05

 حرذة وطن ع ة   - 00:18:44 - 00:18:44

 حاا   ى  و س 00:00:04 00:17:13 00:00:40 00:17:57

 الحاا ايدستواب الحر  00:03:16 00:03:51 00:00:13 00:07:20

 حاا  يي   و س 00:00:18 00:01:30 - 00:01:48

 ائتالف ايكرامة  - 00:01:22 - 00:01:22

 ائتالف وطن جديد  - - 00:00:52 00:00:52

 حاا حرذة مبرو   و س - 00:00:32 - 00:00:32

 حاا أف ق  و س  - 00:00:20 - 00:00:20

 حاا اداا  و س - 00:00:11 00:00:05 00:00:16

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:00:06 - 00:00:06

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:00:05 - 00:00:05

 املجموع العام  01:03:26 05:07:02 00:07:43 06:18:11
 

 

 للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي حجم التغطية العالمية  -ح

 اينو  االجتم     الحيز ايامنو   اياابة ا ئوية

 اجل 07:32:53 99%

 امرأة  00:04:02 1%

 املجموع العام  07:36:55 100%

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

سلبي  محايد  إيجابي 
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99%

1%

رجل  امرأة 
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 قناة التاسعة   نتائج ❖

 التاسعة قناة حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية في  -أ

 اسم ايان ة  الحيز ايامنو 

 قناة التاسعة  09:16:13

 مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين  -ب

 ايف ع ون اياي سيون  الحيز ايامنو  اياابة ا ئوية  % 

 وشخصي ل سي سية غيي منتمية  أحااا سي سية  04:42:57 % 50,87

 الحكومة  02:50:04 % 30,58

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 01:20:26 % 14,46

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:20:07 3,62%

 ائ سة الجمهواية  00:02:39 0,48%

 املجموع العام  09:16:13 % 100

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

31%

14%

4%

0%

أحزاب سياسية  الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس رئاسة الجمهورية 
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 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 األحااا اياي سية  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  ا دة االجم يية ي بث 

 حاا حرذة اينهضة 01:01:35 00:45:59 01:47:34

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:38:05 00:15:25 00:53:30

  و سحاا  يي   00:21:49 00:07:49 00:29:38

 حاا حرذة مبرو   و س 00:15:06 00:07:23 00:22:29

 حاا ايوا ة  00:08:41 00:05:09 00:13:50

 الحاا ايدستواب الحر  00:03:48 00:09:57 00:13:45

 حاا   ى  و س 00:01:38 00:10:38 00:12:16

 غيي ا نتمين  00:06:23 00:04:38 00:11:01

 حاا ايلم   ايتو ستو  00:05:49 00:03:53 00:09:42

 حاا حرذة ايبلى  00:02:21 00:01:16 00:03:37

 ائتالف ايكرامة  - 00:02:50 00:02:50

 حاا ايوطنيين ايديماراطيين ا وحد 00:01:05 00:00:06 00:01:11

 حاا  و س ايايتواة - 00:00:52 00:00:52

 حراك  و س انااةة - 00:00:20 00:00:20

 حاا االئتالف ايوطنو ايتو ستو  - 00:00:13 00:00:13

 حاا اداا  و س - 00:00:05 00:00:05

 حاا ان ي ة ايبلبو الجمهواب  - 00:00:04 00:00:04

 املجموع العام  02:46:20 01:56:37 04:42:57
 

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

مدة أخذ الكلمة مدة البث 
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 تهم املؤسساتية امدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف -د

 ايف ع ون اياي سيون  مدة أخذ ايك مة  مدة ايبث  االجم يية ي بث ا دة 

 الحكومة  01:07:54 01:42:10 02:50:04

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:05:17 01:15:09 01:20:26

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:03:47 00:16:20 00:20:07

 ائ سة الجمهواية  00:02:20 00:00:19 00:02:39

 املجموع العام  01:19:18 03:13:58 04:33:16
 

 

 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين  -ه

 املح وا  الحيز ايامنو  اياابة ا ئوية  % 

 ايتيوير ايوزااب  03:13:20 34,76%

 يا   ل سي سية وا بطة ايف ع ين اياي سيين وايلال  ل بينهم االست 01:13:18 13,18%

 ايهجرة...  اا ب ل إضراب ل،  ية،طب شنل،   ض ي  اجتم عية: 01:10:58 12,76%

 (فالحة صن عة اس ثم ا... اال تص ة  سي حة، 00:46:54 8,43%

 مواضيع سي سية ع ّمة  00:44:15 7,96%

 ايلد /حاوق اال ا ن  00:38:30 6,92%

ق   ايتنمية الجهوية،  00:22:35 4,06%
ّ
 ب يباية ايتيتية مب ايع  تل 

 ايفا ة 00:11:56 2,15%

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية  00:10:10 1,83%  ايب

 أ بطة مّساة ائ سة الجمهواية 00:10:06 1,82%

 مواضيع أخرى  00:09:55 1,78%

 ايصحة /كواوا   00:09:39 1,73%

 ايحيبية وايتل يم  00:04:52 0,87%

 االجتم عية ايتنمية  00:02:51 0,51%

 األمن وايدف   ايوطنو/انام ا  00:02:41 0,48%

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

الحكومة  وهرئيس الجمهورية ومستشار اهمجلس النواب ونائبرئيس رئاسة الجمهورية 

مدة البث  مدة أخذ الكلمة
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 أ بطة مّساة ائ سة الحكومة  00:02:31 0,45%

 ثا فة/ عرو  فنية/ اي ضة وإعالم 00:01:42 0,31%

 املجموع العام  09:16:13 100%
 

 

 لفاعلين السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتية مع االعالمي   التعاطي -و

 ايف ع ين اياي سيين  إيس با مي يد  س بو  املجمو  

 الحكومة  00:10:11 02:22:25 00:17:28 02:50:04

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:10:51 00:40:35 00:29:00 01:20:26

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:00:16 00:14:16 00:05:35 00:20:07

 ائ سة الجمهواية  - 00:02:39 - 00:02:39

 املجموع العام  00:21:18 03:19:55 00:52:03 04:33:16
 

 

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00
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الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس رئاسة الجمهورية 

إيجابي  محايد سلبي 
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 ألحزاب السياسية وغير املنتمينمع االعالمي  التعاطي  -ز

 األحااا اياي سية  إيس با مي يد  س بو  املجمو  

 حاا حرذة اينهضة 00:09:02 01:13:30 00:25:02 01:47:34

 ايديماراطا حاا ايتي ا   - 00:53:09 00:00:21 00:53:30

 حاا  يي   و س 00:00:16 00:27:10 00:02:12 00:29:38

 حاا حرذة مبرو   و س - 00:22:29 - 00:22:29

 حاا ايوا ة  00:00:04 00:13:05 00:00:41 00:13:50

 الحاا ايدستواب الحر  00:03:10 00:10:27 00:00:08 00:13:45

   ى  و سحاا  00:01:48 00:09:46 00:00:42 00:12:16

 غيي ا نتمين  00:03:36 00:07:18 00:00:07 00:11:01

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:05:09 00:04:33 00:09:42

 حاا حرذة ايبلى  - 00:03:27 00:00:10 00:03:37

 ائتالف ايكرامة  - 00:01:20 00:01:30 00:02:50

00:01:11 - 00:01:11 - 
ايديماراطيين  حاا ايوطنيين 

 ا وحد 

 حاا  و س ايايتواة - - 00:00:52 00:00:52

 حراك  و س انااةة - 00:00:20 - 00:00:20

 حاا االئتالف ايوطنو ايتو ستو - 00:00:13 - 00:00:13

 حاا اداا  و س - 00:00:05 - 00:00:05

 حاا ان ي ة ايبلبو الجمهواب 00:00:04 - - 00:00:04

 املجموع العام  00:18:00 03:48:39 00:36:18 04:42:57
 

 

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48
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إيجابي 

محايد

سلبي 
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 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي  -ح

 اينو  االجتم     الحيز ايامنو  اياابة ا ئوية  % 

 اجل 08:15:06 93,01%

 امرأة  00:37:11 6,99%

 املجموع العام  08:52:17 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

رجل  امرأة
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 ذاعية اإللتعددية السياسية في القنوات رصد ال التفصيليةالنتائج  -2

 الذاعة الوطنية  نتائج ❖

 الذاعة الوطنية  في  حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية  -أ

 اسم الذاعة  الحيز الزمني 

 الذاعة الوطنية 05:41:28

 السياسيين مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين  -ب

 الفاعلون السياسيون  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 أحااا سي سية  02:35:08 45,43

 الحكومة  02:00:31 35,29

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:48:59 14,34

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:16:50 4,93

 املجموع العام  05:41:28 100%
 

 

 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 حاا حرذة اينهضة 00:17:14 00:24:12 00:41:26

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:19:39 00:10:08 00:29:47

  و سحاا أمل  00:22:11 00:05:52 00:28:03

 غيي ا نتمين  00:20:50 00:06:57 00:27:47

 حاا حرذة ايبلى  00:09:33 00:02:42 00:12:15

 حاا   ى  و س - 00:05:38 00:05:38

 حاا ايلم   ايتو ستو  00:01:05 00:02:14 00:03:19

 حاا حرذة مبرو   و س 00:01:21 00:01:23 00:02:44

 ايدستواب الحر الحاا  - 00:01:21 00:01:21

46%

35%

14%

5%

أحزاب سياسية  الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس
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 ائتالف ايكرامة  - 00:01:06 00:01:06

 حاا صول ايفالحين  00:00:41 00:00:19 00:01:00

 حاا ايوطنيين ايديماراطيين ا وحد - 00:00:21 00:00:21

 حاا  يي   و س - 00:00:14 00:00:14

 حاا حرذة اينض   ايوطنو  - 00:00:07 00:00:07

 املجموع العام  01:32:34 01:02:34 02:35:08
 

 

 تهم املؤسساتيةامدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف  -د

 الفاعلون السياسيون  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 الحكومة  00:17:22 01:43:09 02:00:31

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:03:21 00:45:38 00:48:59

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:00:53 00:15:57 00:16:50

 املجموع العام  00:21:36 02:44:44 03:06:20
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الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين  -ه

 املحاور  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 مواضيع سياسية عاّمة 01:06:33 19,49%

 الوزاري التحوير  01:04:09 18,79%

ز   00:51:08 14,97% ز السياسيي  استحقاقات سياسية وانشطة الفاعلي 
 والعالقات بينهم 

 االقتصاد )سياحة، فالحة صناعة استثمار...  00:33:54 9,93%

 العدل /حقوق اإلنسان  00:24:27 7,16%

 الصحة / كورونا  00:18:05 5,3%

 الدوليةالشؤون الخارجية والعالقات  00:15:24 4,51%

ق بالبنية التحتية  00:15:04 4,41%
ّ
 التنمية الجهوية، مشاري    ع تتعل

بية والتعليم  00:14:06 4,13%  الير

ابات، قضايا اجتماعي 00:11:20 3,32% ة: شغل، بطالة، نقابات إضز
 لهجرة... ا

 ثقافة/ عروض فنية/ رياضة وإعالم 00:09:26 2,76%

/اإلرهاباألمن  00:05:31 1,62%  
 والدفاع الوطنز

 البيئة والتلّوث 00:04:57 1,45%

 انشطة مؤسسة رئاسة الحكومة  00:03:14 0,95%

 الفساد  00:01:47 0,52%

 مواضيع أخرى  00:01:06 0,32%

 انشطة مؤسسة رئاسة الجمهورية 00:00:46 0,22%

 الصّحة والتنمية االجتماعية 00:00:19 0,09%

 مسائل النوع االجتماع   00:00:12 0,06%

 املجموع العام  05:41:28 100%
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 لفاعلين السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتيةمع االعالمي   التعاطي -و

 الفاعلون السياسيون  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 الحكومة  00:01:05 01:54:41 00:04:45 02:00:31

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:00:54 00:45:33 00:02:32 00:48:59

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:00:17 00:14:16 00:02:17 00:16:50

 املجموع العام  00:02:16 02:54:30 00:09:34 03:06:20

 

 ألحزاب السياسية وغير املنتمين مع االعالمي   التعاطي -ز
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الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس

سلبي  محايد إيجابي 
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 األحزاب السياسية  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 حاا حرذة اينهضة 00:02:49 00:33:55 00:04:42 00:41:26

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:00:06 00:29:41 - 00:29:47

 حاا أمل  و س 00:10:51 00:17:12 - 00:28:03

 غيي ا نتمين  00:00:08 00:25:51 00:01:48 00:27:47

 حاا حرذة ايبلى  - 00:12:15 - 00:12:15

 حاا   ى  و س - 00:05:38 - 00:05:38

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:03:19 - 00:03:19

 حاا حرذة مبرو   و س - 00:02:44 - 00:02:44

 الحاا ايدستواب الحر  - 00:01:21 - 00:01:21

 ائتالف ايكرامة  - 00:01:03 00:00:03 00:01:06

 حاا صول ايفالحين  - 00:01:00 - 00:01:00

 حاا ايوطنيين ايديماراطيين ا وحد - 00:00:21 - 00:00:21

 حاا  يي   و س - 00:00:14 - 00:00:14

 حاا حرذة اينض   ايوطنو  - 00:00:07 - 00:00:07

 املجموع العام  00:13:54 02:14:41 00:06:33 02:35:08
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 االجتماعي حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع  -ح

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 اجل 05:09:17 96,55%

 امرأة  00:11:04 3,45%

 املجموع العام  05:20:21 100%

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

رجل  امرأة 
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 أم .إذاعة موزاييك أف نتائج ❖

 أم  . إذاعة موزاييك أفلعالمية للتعددية السياسية في  حجم التغطية ا -أ

 اسم الذاعة  الزمني الحيز 

 إذاعة موزاييك أف أم  09:32:39
 

 مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين  -ب

 السياسيون الفاعلون   الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 أحااا سي سية  05:53:55 61,8

 الحكومة  01:51:34 19,5

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 01:22:01 14,3

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:25:09 4,4

 املجموع العام  09:32:39 100%
 

 

 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 األحزاب السياسية  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 حاا حرذة اينهضة 01:00:14 00:47:52 01:48:06

 حاا ايتب ا ايديماراطا  00:37:11 00:12:25 00:49:36

 غيي ا نتمين  00:37:33 00:07:58 00:45:31

 حاا  يي   و س 00:32:39 00:06:14 00:38:53

 حاا حرذة ايبلى  00:24:04 00:07:38 00:31:42

 حاا حرذة مبرو   و س 00:25:02 00:05:10 00:30:12

 ايوا ة حاا  00:13:22 00:03:44 00:17:06

 الحاا ايدستواب الحر  00:02:56 00:07:42 00:10:38

 حاا   ى  و س 00:02:34 00:05:56 00:08:30

62%
20%

14%

4%

أحزاب سياسية  الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس
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 حاا ايلم   ايتو ستو  00:00:58 00:02:53 00:03:51

 الحاا الجمهواب  00:02:18 00:00:29 00:02:47

 ائتالف ايكرامة  - 00:01:58 00:01:58

 حاا أف ق  و س  00:01:16 00:00:18 00:01:34

 حاا ان ي ة ايبلبو الجمهواب 00:01:20 00:00:12 00:01:32

 حاا حراك  و س انااةة  - 00:01:06 00:01:06

 حاا أمل  و س - 00:00:21 00:00:21

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:00:21 00:00:21

 ائتالف ايوطن جديد  - 00:00:05 00:00:05

 حاا اداا  و س - 00:00:03 00:00:03

00:00:03 00:00:03 - 
حاا ايتكتل ايديماراطا من أجل  

 ايلمل والحري ل 

 املجموع العام  04:01:27 01:52:28 05:53:55
 

 

 تهم املؤسساتيةامدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف  -د

 الفاعلون السياسيون  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 الحكومة  00:32:09 01:19:25 01:51:34

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:04:13 01:17:48 01:22:01

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:05:23 00:19:46 00:25:09

 املجموع العام  00:41:45 02:56:59 03:38:44

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 



 

41 
 

 

 السياسيين املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين   -ه

 املحاور  الحيز الزمني  النسبة املئوية % 

 ايتيوير ايوزااب  03:14:49 34,02

 االستيا   ل سي سية وا بطة ايف ع ين اياي سيين وايلال  ل بينهم  01:51:12 19,42

 مواضيع سي سية ع ّمة  01:05:28 11,43

 ان ا ن حاوق  / ايلد  00:53:18 9,31

 فالحة صن عة اس ثم ا...  اال تص ة  سي حة، 00:52:59 9,25

 ايفا ة 00:20:39 3,61

 صحة / كواوا   00:16:30 2,88

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية  00:09:57 1,74  ايب

 ايهجرة...  اا ب ل إضراب ل،  بط ية، شنل،  ض ي  اجتم عية:  00:09:08 1,59

 الجمهواية  ائ سة  أ بطة مّساة 00:06:12 1,08

ق ب يباية ايتيتية  ايتنمية الجهوية،  00:05:50 1,02
ّ
 مب ايع  تل 

 ايحيبية وايتل يم  00:05:12 0,91

 األمن وايدف   ايوطنو/انام ا  00:04:43 0,82

 أ بطة مّساة ائ سة الحكومة  00:04:56 0,86

 ثا فة/ عرو  فنية/ اي ضة وإعالم 00:03:58 0,69

ّون ةياية  00:02:24 0,42  ش

 ايصّحة وايتنمية االجتم عية  00:02:23 0,42

 ايب ئة وايت ّوث  00:01:12 0,21

 ما ئل اينو  االجتم     00:01:04 0,19

 مواضيع أخرى  00:00:45 0,13

 املجموع العام  09:32:39 100%
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الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس
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 امِلؤسساتيةلفاعلين السياسيين بصفاتهم مع االعالمي   التعاطي -و

 الفاعلون السياسيون  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 الحكومة  00:00:31 01:39:12 00:11:51 01:51:34

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:04:37 00:45:42 00:31:42 01:22:01

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س - 00:19:40 00:05:29 00:25:09

 املجموع العام  00:05:08 02:44:34 00:49:02 03:38:44
 

 

 ألحزاب السياسية وغير املنتمين مع االعالمي   التعاطي -ز

 األحزاب السياسية  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 حاا حرذة اينهضة  00:01:41 01:28:55 00:17:30 01:48:06

 حاا ايتب ا ايديماراطا  00:04:08 00:45:28 - 00:49:36

 غيي ا نتمين 00:00:22 00:44:59 00:00:10 00:45:31

 حاا  يي   و س  00:03:16 00:35:37 - 00:38:53

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

02:09:36

الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس

سلبي  محايد إيجابي 



 

43 
 

 حاا حرذة ايبلى  - 00:31:01 00:00:41 00:31:42

 حاا حرذة مبرو   و س - 00:30:12 - 00:30:12

 حاا ايوا ة - 00:17:06 - 00:17:06

 الحر الحاا ايدستواب  00:00:48 00:09:09 00:00:41 00:10:38

 حاا   ى  و س  - 00:08:13 00:00:17 00:08:30

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:03:51 - 00:03:51

 الحاا الجمهواب - 00:02:47 - 00:02:47

 ائتالف ايكرامة  - 00:01:33 00:00:25 00:01:58

 حاا أف ق  و س  - 00:01:34 - 00:01:34

 ايبلبو الجمهوابحاا ان ي ة  - 00:01:32 - 00:01:32

 حاا حراك  و س انااةة  00:00:07 00:00:50 00:00:09 00:01:06

 حاا أمل  و س  - 00:00:21 - 00:00:21

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:00:21 - 00:00:21

 ائتالف ايوطن جديد  - - 00:00:05 00:00:05

 حاا اداا  و س  - 00:00:03 - 00:00:03

00:00:03 - 00:00:03 - 
حاا ايتكتل ايديماراطا من أجل  

 ايلمل والحري ل 

 املجموع العام  00:10:22 05:23:35 00:19:58 05:53:55
 

 

 

 

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

01:55:12

سلبي  محايد إيجابي 
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 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي  -ح

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 اجل 08:32:13 96,74

 امرأة  00:17:15 3,26

 املجموع العام  08:49:28 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

رجل  امرأة



 

45 
 

 أم .إذاعة ديوان أف نتائج ❖

 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية في إذاعة ديوان أف أم    -أ

 اسم الذاعة  الحيز الزمني 

 إذاعة ديوان أف أم  09:29:06

 السياسيين مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين  -ب

 الفاعلون السياسيون  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 أحااا سي سية  05:53:48 62,17

 الحكومة  01:22:26 14,48

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 01:21:29 14,32

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:51:23 9,03

 املجموع العام  09:29:06 % 100
 

 

 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 أحزاب سياسية  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 حاا حرذة اينهضة 00:41:41 00:52:24 01:34:05

 غيي ا نتمين  00:37:53 00:17:23 00:55:16

 ايديماراطا حاا ايتي ا   00:30:33 00:15:51 00:46:24

 حرذة وطن ع ة   00:37:13 00:04:35 00:41:48

 حاا حرذة ايبلى  00:24:47 00:12:14 00:37:01

 حاا االئتالف ايوطنو ايتو ستو  00:21:17 00:05:15 00:26:32

 الحاا ايدستواب الحر  00:02:13 00:08:41 00:10:54

 حاا   ى  و س 00:00:17 00:10:25 00:10:42

62%15%

14%

9%

أحزاب سياسية  الحكومة مجلس النواب ونائباهرئيس رئيس الجمهورية ومستشاروه
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 حاا  يي   و س 00:04:31 00:04:55 00:09:26

 ائتالف ايكرامة  00:00:56 00:07:12 00:08:08

 حاا ايلم   ايتو ستو  00:03:03 00:04:01 00:07:04

 حاا حرذة مبرو   و س 00:00:35 00:01:57 00:02:32

 حاا حراك  و س انااةة  - 00:01:30 00:01:30

 ايتي ا ايبلبو حاا  - 00:01:14 00:01:14

 حاا حرذة  و س إ   األم م  00:00:26 00:00:06 00:00:32

 حاا اداا  و س - 00:00:27 00:00:27

 حاا أمل  و س - 00:00:09 00:00:09

00:00:04 00:00:04 - 
حاا ايتكتل ايديماراطا من أجل ايلمل  

 والحري ل

 املجموع العام  03:25:25 02:28:23 05:53:48
 

 

 تهم املؤسساتيةاالبث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف مدة  -د

 الفاعلون السياسيون  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 الحكومة  00:12:03 01:10:23 01:22:26

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:46:59 00:34:30 01:21:29

 الجمهواية وما ب اوهائ س  00:04:27 00:46:56 00:51:23

 املجموع العام  01:03:29 02:31:49 03:35:18

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين  -ه

 املحاور  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

31,29% 02:58:03 
استيا   ل سي سية وأ بطة ايف ع ين اياي سيين وايلال  ل  

 بينهم

 ايتيوير ايوزااب  02:31:35 26,64%

 مواضيع سي سية ع ّمة  00:55:10 9,69%

 (فالحة صن عة اس ثم ا... اال تص ة  سي حة، 00:48:24 8,50%

  ا ن حاوق انايلد /  00:32:32 5,72%

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية  00:20:27 3,59%  ايب

 صحة / كواوا   00:20:22 3,58%

 وايدف   ايوطنو/انام ا األمن  00:14:25 2,53%

 ايفا ة 00:09:38 1,69%

 بط ية،اا ب ل إضراب ل،ايهجرة...  شنل،   ض ي  اجتم عية: 00:08:42 1,53%

 ايحيبية وايتل يم  00:06:59 1,23%

 الجمهواية  ائ سةمّساة   أ بطة 00:05:43 1,00%

ق ب يباية  ايتنمية الجهوية،  00:05:03 0,89%
ّ
 ايتيتية مب ايع  تل 

 ثا فة/ عرو  فنية/ اي ضة وإعالم 00:04:59 0,8%8

 الحكومة ائ سة  مّساة   أ بطة 00:04:25 0,78%

 ايب ئة وايت ّوث  00:01:57 0,34%

ّون ةياية  00:00:30 0,09%  ش

 مواضيع أخرى  00:00:12 0,04%

 املجموع العام  09:29:06 100%

  

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

الحكومة  مجلس النواب ونائباهرئيس رئيس الجمهورية ومستشاروه

مدة البث  مدة أخذ الكلمة 
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 السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتيةلفاعلين مع االعالمي   التعاطي -و

 الفاعلون السياسيون  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 الحكومة  00:02:31 01:17:40 00:02:15 01:22:26

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:02:45 00:39:02 00:09:36 00:51:23

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:03:12 01:15:00 00:03:17 01:21:29

 املجموع العام  00:08:28 03:11:42 00:15:08 03:35:18

 

 

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

الحكومة  رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس

سلبي  محايد إيجابي 
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 ألحزاب السياسية وغير املنتمين مع االعالمي   التعاطي -ز
 

 األحزاب سياسية  إيجابي محايد سلبي  املجموع 

 حاا حرذة اينهضة 00:03:45 01:22:40 00:07:40 01:34:05

 ا نتمين غيي   00:17:42 00:37:31 00:00:03 00:55:16

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:00:18 00:45:57 00:00:09 00:46:24

 حرذة وطن ع ة   00:03:38 00:38:10 - 00:41:48

 حاا حرذة ايبلى  - 00:37:01 - 00:37:01

 حاا االئتالف ايوطنو ايتو ستو  00:05:39 00:20:34 00:00:19 00:26:32

 ايدستواب الحر الحاا  00:00:26 00:10:28 - 00:10:54

 حاا   ى  و س 00:00:13 00:10:29 - 00:10:42

 حاا  يي   و س - 00:08:45 00:00:41 00:09:26

 ائتالف ايكرامة  - 00:08:08 - 00:08:08

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:07:04 - 00:07:04

 حاا حرذة مبرو   و س 00:00:21 00:02:11 - 00:02:32

 حاا حراك  و س انااةة  - 00:01:30 - 00:01:30

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:01:14 - 00:01:14

 حاا حرذة  و س إ   األم م  - 00:00:32 - 00:00:32

 حاا اداا  و س 00:00:11 00:00:16 - 00:00:27

 حاا أمل  و س - 00:00:09 - 00:00:09

00:00:04 - 00:00:04 - 
حاا ايتكتل ايديماراطا من أجل  

 ايلمل والحري ل 

 املجموع العام  00:32:13 05:12:43 00:08:52 05:53:48

 

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

01:40:48

محايد سلبي  إيجابي 
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 حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع االجتماعي  -ح

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني  النسبة املئوية  % 

 اجل 08:18:33 96,87

 امرأة  00:16:07 3,13

 املجموع  08:34:40 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

رجل امرأة
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 أم .نتائج إذاعة شمس أف ❖

   في إذاعة شمس أف.أمحجم التغطية العالمية للتعددية السياسية  -أ

 اسم الذاعة  الحيز الزمني 

 الذاعة الوطنية 11:49:58

    مدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين -ب

السياسيون الفاعلون   الحيز الزمني  املئوية النسبة   

 أحااا سي سية وشخصي ل سي سية غيي منتمية  06:53:24 58,23%

 الحكومة  02:58:48 25,18%

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 01:13:51 10,40%

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:43:55 6,19%

 املجموع العام  11:49:58 100%

 

 

 مدة البث الجمالية املخصصة لألحزاب السياسية وغير املنتمين   -ج

 أحزاب سياسية  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  املدة االجمالية للبث 

 حاا حرذة اينهضة 00:47:22 00:37:36 01:24:58

 حاا ايتي ا ايديماراطا  00:51:56 00:10:19 01:02:15

 سي سية ماتا ة شخصي ل  00:36:17 00:12:23 00:48:40

 حاا حرذة مبرو   و س 00:31:35 00:09:44 00:41:19

 حاا حرذة ايبلى  00:32:08 00:08:02 00:40:10

 حاا   ى  و س 00:02:02 00:32:21 00:34:23

 حاا اف ق  و س  00:25:21 00:05:38 00:30:59

 ايبلبو الجمهواب  اال ي ةحاا  00:16:39 00:03:03 00:19:42

 حاا  يي   و س 00:16:09 00:02:53 00:19:02

58,23 25,18 

10,40 

6,19 

أحزاب سياسية وشخصيات
سياسية غير منتمية

الحكومة

رئيس الجمهورية 
ومستشاروه

اهمجلس النواب ونائبرئيس
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 الحاا ايدستواب الحر  00:08:27 00:09:31 00:17:58

 حاا ايلم   ايتو ستو  00:02:18 00:02:40 00:04:58

 حاا ايتي ا ايبلبو  00:03:43 00:00:41 00:04:24

 حاا امل  و س 00:01:44 00:00:21 00:02:05

 حاا صول ايفالحين  00:01:12 00:00:25 00:01:37

 إئتالف ايكرامة  - 00:00:28 00:00:28

 حراك  و س انااةة - 00:00:26 00:00:26

 املجموع الزمني  04:36:53 02:16:31 06:53:24
 

 

 تهم املؤسساتيةامدة البث الجمالية املخصصة للفاعلين السياسيين بصف  -د

 الفاعلون السياسيون  مدة أخذ الكلمة  مدة البث  االجمالية للبث املدة  

 الحكومة  01:09:52 01:48:56 02:58:48

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:03:45 01:10:06 01:13:51

 مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:08:11 00:35:44 00:43:55

 املجموع الزمني  01:21:48 03:34:46 04:56:34
 

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

مدة البث مدة أخذ الكلمة

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

الحكومة وهرئيس الجمهورية ومستشار اهمجلس النواب ونائبرئيس

مدة البث مدة أخذ الكلمة
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 املواضيع املطروحة في مداخالت الفاعلين السياسيين   -ه

 املحاور  الحيز الزمني  النسبة املائوية

 ايتيوير ايوزااب  04:08:16 34,97%

 االستيا   ل سي سية وا بطة ايف ع ين اياي سيين وايلال  ل بينهم  03:23:06 28,61%

 اس ثم ا...( فالحة صن عة  اال تص ة  سي حة، 01:18:33 11,06%

 ايلد /حاوق اال ا ن  00:54:50 7,72%

 ايصحة /كواوا  00:34:19 4,83%

 ايحيبية وايتل يم  00:16:34 2,33%

ق ب يباية ايتيتية  ايتنمية الجهوية، 00:13:22 1,88%
ّ
 مب ايع  تل 

 ايهجرة...  ،اا ب ل إضراب ل، شنل،بط ية   ض ي  اجتم عية: 00:13:12 1,86%

 مواضيع سي سية ع ّمة  00:11:46 1,66%

 األمن وايدف   ايوطنو/انام ا  00:09:07 1,28%

 ايفا ة 00:07:39 1,08%

 ائ سة الجمهواية  مّساة أ بطة 00:04:07 0,58%

 ائ سة الحكومة  مّساة أ بطة 00:05:22 0,76%

ّون الخ اجية وايلال  ل ايدويية 00:03:38 0,51%  ايب

 ثا فة/ عرو  فنية/ اي ضة وإعالم  00:02:43 0,38%

 ايب ئة وايت ّوث 00:01:00 0,14%

 ما ئل اينو  االجتم    00:00:50 0,12%

 ما عدال اجتم عية 00:00:49 0,12%

 ايصّحة وايتنمية االجتم عية  00:00:24 0,06%

 مواضيع أخرى  00:00:21 0,05%

 املجموع الزمني  11:49:58 100%
 

 

 

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



 

54 
 

 لفاعلين السياسيين بصفاتهم امِلؤسساتيةمع االعالمي   التعاطي -و

 الفاعلين السياسيين  إيجابي محايد سلبي  املجموع الزمني 

 الحكومة  - 02:52:13 00:06:35 02:58:48

 ائ س الجمهواية وما ب اوه 00:01:29 00:51:10 00:21:12 01:13:51

مس س اينواا وا ئب ه ائ س 00:00:38 00:37:21 00:05:56 00:43:55  

 املجموع الزمني  00:02:07 04:20:44 00:33:43 04:56:34
 

 
 ألحزاب السياسية وغير املنتمين مع االعالمي   التعاطي -ز

 األحزاب السياسية  إيجابي محايد سلبي  املجموع الزمني 

 حاا حرذة اينهضة  - 01:17:20 00:07:38 01:24:58

 حاا ايتي ا ايديماراطا  - 01:02:15 - 01:02:15

 شخصي ل سي سية ماتا ة - 00:48:40 - 00:48:40

 حاا حرذة مبرو   و س - 00:38:41 00:02:38 00:41:19

 حاا حرذة ايبلى  - 00:40:10 - 00:40:10

 حاا   ى  و س  - 00:30:09 00:04:14 00:34:23

 حاا اف ق  و س  00:00:04 00:30:55 - 00:30:59

 حاا ان ي ة ايبلبو الجمهواب 00:02:14 00:17:28 - 00:19:42

 حاا  يي   و س  - 00:19:02 - 00:19:02

 الحاا ايدستواب الحر  - 00:17:58 - 00:17:58

 حاا ايلم   ايتو ستو  - 00:04:58 - 00:04:58

 حاا ايتي ا ايبلبو  - 00:04:24 - 00:04:24

  و س حاا امل  - 00:02:05 - 00:02:05

 حاا صول ايفالحين  - 00:01:37 - 00:01:37

 إئتالف ايكرامة  - 00:00:19 00:00:09 00:00:28

 حراك  و س انااةة - 00:00:26 - 00:00:26

 املجموع الزمني  00:02:18 06:36:27 00:14:39 06:53:24

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

03:21:36

الحكومة رئيس الجمهورية ومستشاروه مجلس النواب ونائباهرئيس

سلبي محايد إيجابي
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 االجتماعي حجم التغطية العالمية للتعددية السياسية من منظور النوع  -ح

 النوع االجتماعي  الحيز الزمني  النسبة املائوية

 اجل 10:18:31 92,19%

 امرأة  00:52:24 7,81%

 املجموع الزمني  11:10:55 %  100
 

 

 

 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

00:43:12

00:57:36

01:12:00

01:26:24

سلبي محايد إيجابي

7,81 

92,19 

امرأة

رجل


