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تقديم عام. 1
يتنــزل هــذا التقريــر ضمــن مهــام الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري وفقــا ملقتضيــات 

املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 واملــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري 

ــوق  ــارس الحق ــى أن مت ــص ع ــذي ين ــه ال ــدد 05 من ــل ع ــه الفص ــا تضمن ــة م ــة، خاص ــداث الهيئ وبإح

ــق  ــة: احــرام املعاهــدات واملواثي ــادئ التالي ــا بهــذا املرســوم  عــى أســاس املب ــات املنصــوص عليه والحري

الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة، حريــة التعبــر، املســاواة، التعدديــة يف التعبــر عــن 

األفــكار و اآلراء، املوضوعيــة و الشــفافية، والفصــل 15 منــه الــذي ينــص عــى أن الهيئــة تكلــف بالســهر 

عــى ضــان حريــة االتصــال الســمعي والبــري وتعدديتــه. وقــد تزامــن انجــاز هــذا التقريــر مــع ارتفــاع 

وتــرة التجاذبــات السياســية خــالل شــهر جــوان 2020. 

ــن  ــا ميّك ــكار واآلراء مب ــوع يف األف ــة والتن ــدأ التعددي ــي مبب ــالم العموم ــزام اإلع ــن رضورة الت ــا م وانطالق

املواطنــات واملواطنــن مــن االطــالع عــى وجهــات نظــر مختلفــة ومعلومــات تتميــز بالدقــة واملوضوعيــة 

كــا نــص عــى ذلــك عقــد األهــداف والوســائل الخــاص مبؤسســة التلفــزة التونســية العموميــة يف فصليــه 

الثــاين والثالــث، فــإن هــذا التقريــر  رصــد مــدى التــزام القنــاة الوطنيــة األوىل مببــدأ التعــدد والتنــوع مــن 

ــة  ــا الحواري ــم إىل برامجه ــم و أصنافه ــف انتاءاته ــين مبختل ــن السياس ــاذ الفاعل ــّي لنف ــد كّم ــالل رص خ

ــة أنشــطتهم. ــة  وتغطي ــا اإلخباري ونرشاته

منهجية الرصد. 2
أ- فرتة الرصد

امتــدت فــرة رصــد القنــاة الوطنيــة األوىل يف هــذا التقريــر ملــدة أربعــة أســابيع متتاليــة، انطالقــا مــن يــوم 

01 جــوان إىل يــوم 28 جــوان2020.

ب- فرتة الرصد اليومي

شــملت مــدة الرصــد 6 ســاعات مــن البــث يوميــا خــالل فــرة الــذروة، بدايــة مــن الســاعة السادســة مســاء 

)06س( إىل الســاعة منتصــف الليــل )00س( 2020.

ج- عنارص الرصد

ارتكــزت منهجيــة الرصــد يف هــذا التقريــر عــى الرصــد الكمــي أساســا وذلــك مــن خــالل احتســاب مــدة 

أخــذ الكلمــة ومــدة البــث ومــدة البــث اإلجــايل:

نعنــي بزمــن أخــذ الكلمــة الحيّــز الزمنــي املخّصــص ملداخــالت الفاعلــن الّسياســين عــر التريــح أو 	 

الحــوار...

نعنــي مبــدة البــّث تريحــات الصحفيــن يف أغلــب األحيــان وكذلــك تريحــات الخــراء واملواطنــن 	 

حــول فاعــل ســيايس، 

نعنــي مبــدة البــث اإلجــايل مجمــوع مــدة أخــذ الكلمــة ومــدة البــث لــكل الفاعلــن السياســين يف 	 

ــة... الرامــج الحواريــة والنــرشات اإلخباري
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نتائج رصد القناة الوطنية األوىل . 1

ــة  ــم وتغطي ــف أصنافه ــين مبختل ــن السياس ــوان للفاعل ــهر ج ــوال ش ــة األوىل ط ــاة الوطني ــت القن خّصص

أنشــطتهم مــّدة زمنيــة إجاليــة بلغــت 29 ســاعةو19 دقيقــة و40 ثانيــة. وقــد اســتأثرت املجــالت اإلخبارية 

املهتمــة بالحــوارات السياســية بالنســبة األكــر مــن هــذه املــدة الزمنيــة ب 20 ســاعة و45 دقيقة أي بنســبة 

70.75 باملائــة، تلتهــا نــرشات األخبــار ب 6 ســاعات و13 دقيقــة و10 ثــوان أي بنســبة بلغــت 21.21 باملائــة.

ويعــود ذلــك إىل بــّث برنامــج مــع » النــاس » بصفــة يوميــة وبــث برنامجــي »رأي يف رأي » و »يف أســبوع« 

ــار  ــرشات األخب ــّم منحــه لن ــذي ت ــي اإلجــايل ال ــز الزمن ــن الحي ــة م ــا النســبة الهام ــرّة يف األســبوع. أم م

ــار الثامنــة مســاء باملتغــّرات السياســية ومواكبــة أنشــطة الفاعلــن  فيعــود أساســا إىل اهتــام نــرشة أخب

السياســين ورصــد مواقفهــم.

توزّعــت املــّدة الزمنيــة املتبقيــة بــن خطــاب مؤسســايت ألقــاه رئيــس الجمهوريــة مبناســبة االحتفــال بذكــرى 

تأســيس الجيــش الوطنــي املوافــق ل 24 جــوان مــن كل ســنة واســتضافة الرنامــج الحــواري »قهــوة عــريب« 

لفاعلــْن سياســيْن وهــا الصــايف ســعيد ولطفــي زيتــون.

توزّعــت املــدة املخصصــة للتعدديــة السياســية بــن مختلــف الفاعلــن السياســين بشــكل غــر متســاو، إذ 

تــّم تخصيــص 16 ســاعة و34 دقيقــة و50 ثانيــة لألحــزاب السياســية والشــخصيات السياســية غــر املنتميــة، 

ــا  ــاذ أعضائه ــة ونف ــاط الحكوم ــة نش ــة لتغطي ــة و29 ثاني ــاعات و43 دقيق ــص 10 س ــم تخصي ــن ت يف ح

للرامــج. أّمــا رئيــس الجمهوريــة ومستشــاروه ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ونائبــاه فقــد تــّم منحهــم 

مــدة زمنيــة أقــّل مقارنــة ببقيــة أصنــاف الفاعلــن السياســين مــع اســبقية لــألول عــى الثــاين. 

ولــن ميكــن تفســر ارتفــاع نســبة تغطيــة نشــاط األحــزاب السياســية مبحوريــة األحــزاب يف الحياة السياســية 

داخــل  مجلــس نــواب الشــعب وخارجــه، فــإن الحيــز الزمنــي املرتفــع نســبيا الــذي تــّم تخصيصــه للحكومة 

يعــود إىل ارتفــاع وتــرة نشــاط بعــض الــوزراء بســبب مســتجدات الوضــع الصحــي يف تونــس بســبب جائحة 

ــية  ــات السياس ــك إىل االختالف ــي ،وكذل ــادي واالجتاع ــتوين االقتص ــى املس ــك ع ــات ذل ــا وتداعي الكورون

حــول تقييــم مــدى نجــاح الحكومــة ونجاعــة إجراءاتهــا يف معالجــة تلــك األوضــاع وتزامــن ذلــك خصوصــا 

مــع قضيّــة تضــارب املصالــح املتعلقــة برئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ  ومــا رافقهــا مــن نقاشــات حــادة  

بــن مختلــف الفاعلــن السياســين.

تظهــر الجــداول املصاحبــة أّن القنــاة الوطنيــة األوىل قامــت تقريبــا خــالل شــهر جــوان بتغطيــة كّل األحزاب 

املمثلــة يف مجلــس نــواب الشــعب ســواء املعارضــة منهــا أو تلــك املكّونــة للحكومــة، مــع تســجيل فــارق 

نســبي لصالــح حــزب تحيــا تونــس وحــزب حركــة النهضــة. 

و تجــدر اإلشــارة إىل أّن املعارضــة غــر الرملانيــة واألحــزاب غــر املمثلــة مبجلــس نــواب الشــعب قــد متتعــت 

يف إطــار برامــج القنــاة مبــدة زمنيــة مهّمــة. وكذلــك الشــأن بالنســبة للشــخصيات السياســية غــر املنتميــة 

ســواء املمثلــة مبجلــس نــواب الشــعب أو التــي تنشــط خارجــه.
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ج- عنارص الرصد

النسبة املائويةالحيز الزمني اإلجاميل 

20:45:0170,75مجلّة إخبارية/حوارات سياسية

1021,21:	06:1نرشات األخبار

6,68		:01:57حوار )مقابلة تلفزية( 

00:19:151,09خطاب مؤسسايت

90,21	:	00:0ومضة إعالنية لربنامج

00:01:020,06مجلة اجتامعية

29:19:40100املجموع العام
 

الربامج الحجم الجميل للتعددية السياسية يف القناة الوطنية األوىل وتوزعها عىل مختلف

برامج حوارية  نرشات األخبار حوار  خطاب مؤسسا�  ومضة إعالنية لربنامج  مجلة اجت�عية 
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ب- املدة اإلجاملية للبث املخصصة للفاعلني السياسيني مبختلف أصنافهم 

مّدة البثمّدة أخذ الكلمة
املّدة االجاملية 

للبث

املعدل اليومي للبث 

املخصص للتعددية 

السياسية

2900:22:59:	4110:4:	06:19:4804:2الحكومة

أحزاب سياسية  وشخصيات 

سياسية غر منتمية 
11:49:1104:45:	916:	4:5000:	5:	2

1	:	8:1400:0	:0401:05:1001:		:00رئيس الجمهورية ومستشاروه

0700:00:50:	00:01:4800:21:1900:2رئيس مجلس النواب ونائباه

5:4929:19:4001:02:51	:5110:	18:4املجموع العام

00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

19:12:00

الحكومة ية أحزاب سياسية وشخصيات سياس
غ
 متمية 

رئيس الجمهورية ومستشاروه رئيس مجلس النواب ونائباه

املدة اإلج�لية للبث املخصصة للفاعل� السياسي� �ختلف أصنافهم  

مّدة البث  مّدة أخذ الكلمة 

  - تجــدر اإلشــارة إىل أن هــؤالء الفاعلــن السياســين املصنفــن غــر املنتمــن يف هــذا التقريــر، تواجــدوا، بشــكل ملحــوظ، 

ــة األوىل كضيــوف أو كمتدخلــن وهــم غــر منتمــن ألحــزاب سياســية ســواء داخــل الرملــان أو  ــاة الوطني يف برامــج القن

خارجــه.
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ت- املدة املخصصة ملختلف األحزاب السياسية وغر املنتمني

مّدة البثمّد أخذ الكلمةاألحزاب السياسية
املّدة االجاملية 

للبث

9:01	:4:0702	:02:04:5400غر املنتمني

8	:01:27:5400:50:4402:18حزب تحيا تونس

1:1101:50:48	:700	:01:19حزب حركة النهضة

9:45	:0101:	01:16:4400:2حزب التيار الدميقراطي

1	:1	:0:4101	:01:00:5000حزب الدستوري الحر

56:	01:01:0100:12:5501:1حزب حركة الشعب

00:51:4900:16:0501:07:54حزب قلب تونس

100:26:1500:56:46	:0	:00ائتالف الكرامة

200:16:2200:49:54	:		:00حزب العامل التونيس

	1:1600:12:5700:44:1	:00حزب االتحاد الشعبي الجمهوري

1:20	:00:09:0700	00:22:1حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد

00:29:19	00:24:2600:04:5حزب حركة تونس اىل األمام

00:15:2800:05:5000:21:18حزب حركة مرشوع تونس

حزب التكتل الدميقراطي من أجل العمل 

والحريات
00:07:4200:02:2500:10:07

00:05:5200:05:52-حزب الرحمة

00:00:44		:00:00:1100:00حزب نداء تونس

2	:00:00:1100:00:2100:00جبهة اإلنقاذ

00:00:2400:00:24-حزب حراك تونس اإلرادة

00:00:21-00:00:21حزب أفاق تونس

00:00:19-00:00:19حزب صوت الفالحني

00:00:1200:00:12-حزب تيار املحبة

00:00:12-00:00:12حزب حركة النضال الوطني

00:00:0900:00:09-الحزب الجمهوري

00:00:0700:00:07-ائتالف الوطن الجديد

00:00:0700:00:07-الحزب االشرتايك

00:00:0500:00:05-حزب البديل التونيس

	00:00:0	00:00:0-الحزب الوطني الدميقراطي االشرتايك

	00:00:0	00:00:0-حزب أمل تونس

	00:00:0	00:00:0-حزب بني وطني
	00:00:0	00:00:0-حزب التيار الشعبي

46:		:516	:11:49:1104:44املجموع العام
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تقرير رصد التعددية السياسية يف القناة الوطنية األوىل

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

ث 
مّدة الب

مّد أخذ الكلمة 
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تقرير رصد التعددية السياسية يف القناة الوطنية األوىل

ت- املدة املخصصة ملختلف األحزاب السياسية وغر املنتمني

املّدة االجاملية للبثمّدة البثمّدة أخذ الكلمةالفاعلون السياسيون

29:	4110:4:	06:19:4804:2الحكومة

رئيس الجمهورية 

ومستشاروه
00:		:0401:05:1001:	8:14

07:	00:01:4800:21:1900:2رئيس مجلس النواب ونائباه

06:54:4005:50:1012:44:50املجموع العام

00:28:48

01:40:48

02:52:48

04:04:48

05:16:48

06:28:48

07:40:48

08:52:48

10:04:48

11:16:48

الحكومة رئيس الجمهورية ومستشاروه رئيس مجلس النواب ونائباه

مّدة البث مّدة أخذ الكلمة 

ــون املؤسســات السياســية  ــن ميثل ــن الذي ــن السياســين بصفاتهــم املؤسســاتية، مجمــوع الفاعل ــف الفاعل  - نقصــد بصن

الرســمية )الســلطة التنفيذيــة برأســيها: رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة، الســلطة الترشيعيــة: رئيــس الرملــان ونائبيه( 

ويتــم تقدميهــم بصفاتهــم املؤسســاتية دون اإلشــارة إىل هوياتهــم الحزبيــة
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تقرير رصد التعددية السياسية يف القناة الوطنية األوىل

ت- املدة املخصصة ملختلف األحزاب السياسية وغر املنتمني

الفاعلني السياسيني غر 

املنتمني
املّدة االجاملية للبثمّدة البثمّدة أخذ الكلمة

00:47:5600:14:2001:02:16صايف سعيد

0900:27:04:	5500:0:	00:2الصحبي بن فرج

29:	00:10:1600:2	1:	00:1عبد النارص العويني

00:15:1400:01:0700:16:21عبد الحميد الجاليص

400:14:59	:00:12:2500:02عبد الجبار املدوري

09:	00:11:1900:01:5000:1ياسني العياري

00:00:4200:00:1000:00:52راشد الخياري

00:00:1600:00:16-فاطمة املسدي

00:00:1000:00:10-نوفل سعيد

00:00:05-00:00:05محمد مراد حمزاوي

00:00:05-00:00:05زهر مخلوف

00:00:0400:00:04-العيايش زمال *

00:00:0400:00:04-كامل العوادي *

00:00:0400:00:04-مربوك كورشيد *

	00:00:0	00:00:0-ناجي جلول

9:01	:4:0702	:02:04:5400املجموع العام

تجــدر اإلشــارة إىل أن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أعلــن خــالل الجلســة العامــة املنعقــدة يــوم 25 جــوان 

2020 عــن اســتقالة كّل مــن النائــب مــروك كرشــيد والنائــب كــال العــوادي والنائــب العيــايش زمــال مــن 

ــم يف  ــث عنه ــاء حضورهــم أو الحدي ــواب أثن ــم احتســاب هــؤالء الن ــه، ت ــاء علي ــس. وبن ــا تون حــزب تحي

القنــاة الوطنيــة االوىل أيــام 25 و26 و27 و28 جــوان كمســتقلن، يف حــن تــم احتســابهم قبــل هــذا التاريــخ 

املذكــور كممثلــن عــن حــزب تحيــا تونــس.






