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متهيد

تعترب االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2019 من بني املحطات الحاسمة يف املسار الطويل الذي انطلقت 

فيه تونس منذ 2011 إلرساء أسس الدميقراطية. كام تُعزز هذه املحطة االنتخابية االمل يف توطيد مبادئ 

الدميقراطية والتعددية وتساهم يف التغيري املنشود من أجل ضامن مستقبل أفضل للبالد بصفة عامة.

تضمن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي، كام اعتادت عىل ذلك خالل املواعيد االنتخابية 

السابقة، مراقبة التغطية التي خصصتها وسائل االعالم السمعية والبرصية للحملة االنتخابية. حيث لعبت 

هذه األخرية دورها الذي انسجم مع الضوابط القانونية واتسم بااللتزام واملوضوعية. 

تفتخر الهيئة بحرصها عىل ضامن حرية االتصال أساسا، ونفاذ مختلف الفاعلني السياسيني إىل وسائل االعالم 

وفقا ملبدأ االنصاف واملساواة. ويعترب التزام كل موظفي الهيئة طيلة الفرتة االنتخابية من بني أسباب نجاح 

الهيئة يف أداء علمها. 

كام يجب التنويه بأن تونس حظيت بدعم عدة رشكاء عىل الصعيدين الوطني والدويل يف سبيل إنجاح مسار 

االنتقال نحو الدميقراطية، وقد استطاعت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي الرتكيز يف عملها 

عىل كفاءة وخربة عدة عنارص ومؤسسات أخرى. 

ويف هذا السياق، أود أن أتوجه بالشكر إىل االتحاد األورويب ومجلس أوروبا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

وال سيام مرشوع دعم الهيئات االنتخابية التي قدمت جميعها دعامً كبرياً وقياًم للهيئة طيلة الفرتة االنتخابية، 

انطالقا من مرحلة التفكري العميق يف وضع القواعد والضوابط، التي تم االشتغال عليها بتعاون وثيق مع 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وصوال إىل متابعة ومرافقة رصد تغطية االنتخابات. كام مل تدخر كل هذه 

املؤسسات جهداً يف سبيل تفعيل املبادرات واملشاريع الهامة املتعلقة بالتعديل من خالل ضامن جودة 

املامرسة الصحفية ومقاومة االخبار الزائفة واحرتام أخالقيات املهنة الصحفية وقواعد التغطية االنتخابية...

يتضمن هذا التقرير عرضا وتحليال للنتائج الكمية والكيفية املتعلقة برصد الحملة االنتخابية حتى تتمكن 

الجهات املعنية، وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية واملجتمع املدين وغريها من الجهات، من إيجاد بعض 

اإلجابات عن أسئلتهم لتعميق التفكري يف إمكانيات جديدة بغاية تطوير آليات التعديل والتعديل الذايت. 

ومن جانبها، ستواصل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي ذاتها، بالرشاكة مع جميع املتدخلني، 

العمل عىل تعزيز اإلطار التعدييل واألخالقي بهدف ترسيخ مبادئ وقواعد املسار الدميقراطي الجاري.

النوري اللجمي

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
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التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  62019

I- تقديم عام

ــس  ــد أس ــي تعتم ــة والت ــدول الدميقراطي ــها ال ــي تعيش ــل الت ــم املراح ــن أه ــة م ــات اإلنتخابي ــد املحط تع

املنافســة النزيهــة بــن مختلــف املرتشــحن والتيــارات السياســية. كــا أنهــا تعتــرب مــن بــن املحطــات التــي 

تقيّــم فيهــا األحــزاب السياســية واملعارضــة لوزنهــا وشــعبيتها. ففــي مثــل هــذه املحطــات تضطلــع وســائل 

ــكل  ــار ب ــاركة واإلختي ــى املش ــجيعهم ع ــن وتش ــارة الناخب ــايس إلن ــدور أس ــة ب ــمعية والبرصي ــالم الس اإلع

ــط  ــد وضواب ــة وبقواع ــة الصحفي ــات املهن ــالم بأخالقي ــائل اإلع ــزم وس ــك تلت ــام. لذل ــة وإدراك ت موضوعي

ــة. ــة اإلنتخابي ــة للحمل ــة واملتوازن ــة املنصف ــة اإلعالمي التغطي

ويف إطــار املهــام املوكولــة لهــا مبقتــى املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــرب 2011 املتعلــق 

بحريــة اإلتصــال الســمعي والبــرصي، تعمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي عــى رصــد 

ومراقبــة مــدى احــرتام وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة لقواعــد التغطيــة املتوازنــة واملوضعيــة، إضافــة 

إىل ضــان حــق نفــاذ املرتشــحن إليهــا للتعبــر عــن برامجهــم اإلنتخابيــة والتعريــف بأنفســهم عــى أســاس 

املبــادئ التــي تضبــط قواعــد الحملــة. 

الضوابط القانونية للتغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية. 1

تخضــع التغطيــة اإلعالميــة للحملــة اإلنتخابيــة الرئاســية 2019 إىل عــدد مــن النصــوص القانونيــة والرتتيبيــة 

ــة  ــة يف وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصي ــة الحمــالت اإلنتخابي ــة مراحــل وطــرق مواكب ــط كاف ــي تضب الت

،وذلــك لضــان نزاهــة ومصداقيــة املنافســة بــن مختلــف املرتشــحن.

 ومــن بــن النصــوص القانونيــة املنظّمــة للتغطيــة اإلعالميــة خــالل الحملــة اإلنتخابيــة، ميكــن اإلشــارة بصفــة 

خاصــة إىل النصــوص األساســية الثالثــة التاليــة:

• املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــرب 2011 واملتعلــق بحريــة اإلتصــال الســمعي والبــرصي 

وبإحــداث الهيئــة العليــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي: ومبوجــب هــذا املرســوم تتــوىل الهيئــة مهــام 

تعديــل وتنظيــم املشــهد الســمعي والبــرصي. وحــدد البــاب الرابــع مــن املرســوم الــدور املحــوري للهيئــة يف 

ضــان تعدديــة اإلعــالم وتنوعــه خــالل الحملــة اإلنتخابيــة ورفــع كل العراقيــل القانونيــة واإلداريــة التــي 

ــع املرتشــحن. كــا  ــن جمي ــدأ املســاواة ب ــق مب ــك وف ــاذ إىل وســائل اإلعــالم ،وذل ــدأ النف تتعــارض مــع مب

ــكار  ــر واألف ــة يف التعب ــرصي عــى ضــان التعددي ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والب ــة العلي ــل الهيئ تعم

ــة  ــديئ املوضوعي ــة مبب ــزام مختلــف وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصي ــة مــدى الت ــًة إىل مراقب واآلراء، إضاف

والشــفافية أثنــاء تغطيــة أنشــطة مختلــف الحمــالت اإلنتخابيــة.

ــق باالنتخابــات واإلســتفتاء كــا  • القانــون األســايس عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ يف 26 مــاي 2014 املتعلّ

تــم تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون األســايس عــدد 7 لســنة 2017 املــؤرخ يف 14 فيفــري 2017 وخاّصــة الفقــرة 

الثالثــة مــن الفصــل 67 والفصــل 74 منه:تضمــن القانــون اإلنتخــايب عــدة مبــادئ وقواعــد أساســية محــددة 

ــع املتعلــق »بالفــرتة  ــاب الراب ــاً مــن الب ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي إنطالق ــة العلي ــدور الهيئ ل

اإلنتخابيــة«. 
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ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــرصي والهيئ ــمعي والب ــال الس ــتقلة لإلتص ــا املس ــة العلي ــن الهيئ ــرتك ب ــرار املش • الق

ــة.  ــة بوســائل اإلعــالم الســمعية والبرصي ــة اإلنتخابي ــد الخاصــة بالحمل ــط القواع ــق بضب ــات املتعل لإلنتخاب

الصــادر بتاريــخ 21 أوت 2019 والــذي تضّمــن القواعــد األساســية امللزمــة لكافــة وســائل اإلعــالم وذلــك يف 

ســبيل تعزيــز شــفافية اإلنتخابــات الرئاســية وضــان حــق املواطــن يف الحصــول عــى املعلومــة مبــا يتيــح لــه 

اإلختيــار بــكل حريــة وموضوعيــة. كــا حــدد هــذا القــرار الــروط العامــة واألساســية املنظمــة للمناظــرات 

والتعبــر الحــر خــالل فــرتة الحملــة اإلنتخابيــة.

أهمية الرصد خالل الفرتات اإلنتخابية. 2

تقــي الفــرتة اإلنتخابيــة بالــرورة تزويــد املواطنــن بجملــة مــن املعلومــات واملعطيــات متعــددة املصــادر 

واملرجعيــات، مبــا مــن شــأنه أن يضفــي دالالت اإلختيــار الحــر والواعــي عــى ســلوك املواطــن الناخــب بصفــة 

عامــة. وهــو مــا تنــص عليــه املــادة 19 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان املتعلقــة بحريــة التعبــر.

ــك مــن خــالل ضــان  ــة ،وذل ــة الدميقراطي ــز شــفافية العملي ــؤدي دوراً أساســياً يف تعزي فوســائل اإلعــالم  ت

توفــر حظــوظ متســاوية لــكل املرتشــحن ســواء عــرب النفــاذ إليهــا أو إيصــال معلومــات دقيقــة وموضوعيــة 

عــن املرتشــحن ذاتهــم إىل الناخبــن. وهــو مــا يتطابــق مــع املعايــر الدوليــة التــي يتــم اعتادهــا بهــدف 

ــالم  ــائل اإلع ــل وس ــن قب ــة م ــطة اإلنتخابي ــة األنش ــة تغطي ــات وموضوعي ــفافية اإلنتخاب ــدى ش ــم م تقيي

ــة.  الســمعية والبرصي

ــة  ــاء تغطي ــزام وســائل اإلعــالم مبهامهــا أثن ــة تقييــم مــدى الت ومــن هــذ املنطلــق، تقتــي الفــرتة اإلنتخابي

ــا:  ــة ومــن بينه ــة وكيفي ــر ومــؤرشات كمي ــك اســتناداً إىل عــدة معاي ــة وذل ــة اإلنتخابي الحمل

•  وترة نفاذ مختلف املرتشحن إىل وسائل اإلعالم ومدى احرتام مبدأي املساواة والتوازن.

•  التعاطي اإلعالمي مع مختلف أنشطة املرتشحن خالل فرتة الحملة اإلنتخابية.

•  مــدى احــرتام مختلــف وســائل االعــالم الســمعية والبرصيــة ملبــادئ التعدديــة والتنــوع يف اآلراء واملواقــف 

واألفكار. 

•  مدى مصداقية التغطيات ودقة املعلومات املقدمة للناخب حول الربامج اإلنتخابية املقرتحة.

•  مدى اإللتزام بالدور التوعوي والتحسييس وبأخالقيات املهنة الصحفية. 

 

خصوصية اإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 2019. 3

ــات الرئاســية التونســية ضمــن ســياق اســتثنايئ فرضتــه قواعــد دســتورية وسياســية ناتجــة  تنــدرج اإلنتخاب

عــن وفــاة رئيــس الجمهوريــة الســابق الســيد »الباجــي قائــد الســبيس« بتاريــخ 25 جويليــة 2019 ،وذلــك 

ــات يف فــرتة  ــا املســتقلة لإلنتخاب ــة العلي ــة ببضعــة أشــهر. حيــث قامــت الهيئ ــه اإلنتخابي ــة عهدت ــل نهاي قب

ــية يف 17  ــات الرئاس ــن اإلنتخاب ــدور األول م ــراء ال ــا إج ــررت مبقتضاه ــة ق ــة انتخابي ــداد روزنام ــابقة بإع س

ــواب  ــس ن ــس مجل ــويل رئي ــى ت ــة اقت ــس الجمهوري ــب رئي ــم يف منص ــغور الدائ ــرب 2019، إال أن الش نوفم

الشــعب القيــام بأعــال رئاســة الجمهوريــة لفــرتة وفقــا للمقتضيــات الدســتورية.  والتزامــاً بهــذه الضوابــط، 

تولــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مراجعــة الروزنامــة اإلنتخابيــة وإقــرار إجــراء انتخابــات ســابقة 

الدور األول:   I- تقديم عام
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ألوانهــا بتاريــخ 15 ســبتمرب 2019 ترشــح لهــا 26 مرتشــحا.

 وبنــاًء عــى ذلــك، دامــت الحملــة اإلنتخابيــة الرئاســية 12 يومــاً بدايــة مــن يــوم االثنــن 02 ســبتمرب إىل يــوم 

الجمعــة 13 ســبتمرب 2019. 

ــة  ــة والتعديلي ــام التنظيمي ــام امله ــات أم ــات وتحدي ــد فرضــت هــذه الظــروف اإلســتثنائية عــدة صعوب وق

ــا:  ــا املســتقلة لإلتصــال الســمعي والبــرصي ومــن بينه ــة العلي للهيئ

ــم أدوارا  ــن كان له ــا والذي ــابقة ألوانه ــية الس ــات الرئاس ــحن لإلنتخاب ــدد املرتش ــبي يف ع ــاع النس •  اإلرتف

مؤسســاتية )رئيــس الحكومــة، وعــدد مــن أعضائهــا، ونائــب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب...( وذلــك خــالل 

ــن  ــز ب ــاً والتميي ــاً نســبياً عــى مســتوى رصــد أنشــطتهم اعالميّ ــا شــّكل تحدي ــة مب ــة اإلنتخابي ــرتة الحمل ف

ــم املؤسســاتية. ــة ومهامه أنشــطتهم اإلنتخابي

ــن /أو  ــرار املالك ــى غ ــن ع ــحن اآلخري ــوق املرتش ــة تف ــة إعالمي ــوظ تغطي ــم حظ ــحن له ــود مرتش •  وج

ــر  ــاح لهــم فرصــة أكــرب للتأث ــذي أت ــة األمــر ال ــة واإلذاعي ــوات التلفزي املســاهمن يف رأس مــال بعــض القن

ــة.  ــم اإلنتخابي ــزز حظوظه ــا ع ــب مب ــام والناخ ــرأي الع ــه ال وتوجي

•  وجــود مرتشــحّن اثنــن محــل تتبعــات قضائيــة، حيــث كان أحدهــا يف حالــة إيقــاف تحفظــي منــذ 23 

أوت 2019. أمــا املرتشــح الثــاين فــكان يقيــم خــارج تــراب الجمهوريــة.

ــحا  ــن 24 مرتش ــرة ب ــت ألول م ــة، جمع ــرات تلفزي ــم مناظ ــية تنظي ــة الرئاس ــة اإلنتخابي ــهدت الحمل وش

وأنتجتهــا التلفــزة التونســية العموميــة وتــم بثهــا باإلشــرتاك مــع عــدة قنــوات تلفزيــة وإذاعيــة عموميــة 

ــة.  وخاص
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II- منهجية الرصد
عّينة القنوات التلفزية واإلذاعية املرصودة. 1

إلنجــاز هــذا التقريــر، شــملت عيّنــة رصــد الحملــة اإلنتخابيــة الرئاســية الســابقة ألوانهــا 16 وســيلة إعالميــة. 

تضمنــت 8 قنــوات تلفزيــة و8 قنــوات إذاعيــة. كــا اســتندت عمليــة اإلختيــار للقنــوات عــى مــا تضمنــه 

املخطــط التفصيــي الخــاص بــكل قنــاة تلفزيــة أو اذاعــة، والــذي يعكــس يف حــد ذاتــه عــدد وحجــم الربامــج 

املخصصــة للتغطيــة اإلنتخابيــة. 

جدول عدد 1: عينة القنوات التلفزية واإلذاعية للرصد الكمي

القنوات التلفزية )08(القنوات اإلذاعية )08(

القنوات العموميةالقنوات الخاصةاإلذاعات العموميةاإلذاعات الخاصة

FM القناة الوطنية األوىلقناة الحوار التونيساإلذاعة الوطنيةإذاعة موزاييك

FM  قناة حنبعلإذاعة الكافإذاعة جوهرة-----------------

-----------------قناة التلفزة TVإذاعة صفاقسإذاعة الديوان

FM قناة التاسعة-----------------إذاعة اكسرباس-----------------

FM قناة تونسنا-----------------إذاعة شمس-----------------

-----------------قناة ام تونيزيا----------------------------------

-----------------قناة قرطاج +----------------------------------

 

•  فرتة الرصد

امتدت فرتة الرصد عى 12 يوما منذ انطالق الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها، وذلك بداية من يوم 

االثنن 2 سبتمرب 2019 إىل يوم الجمعة 13 سبتمرب 2019. 

وشملت ساعات الرصد اليومي 6 ساعات من البث يف القنوات اإلذاعية، ومثيلتها يف القنوات التلفزية. حيث 

تم اختيار هذه الفرتة بناء عى ما تضمنه املخطط التفصيي لكل وسيلة إعالمية من برامج ومساحات مخّصصة 

للمرتشحن وألنشطتهم امليدانية سواًء خالل الربامج الحوارية أو خالل النرات واملواجيز اإلخبارية. 

منهجية الرصد الكمي:. 2

املفاهيم األساسية املعتمدة يف التقرير:

•  الفرتة اإلنتخابية: 

هي املدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة اإلنتخابية، والحملة اإلنتخابية وفرتة الصمت اإلنتخايب. ومتتد 

اإلنتخابات الرئاسية إىل يوم اإلعالن عن النتائج النهائية للدور األول.

•  الحملة اإلنتخابية:

مجموع األنشطة التي يؤديها املرتشحون أو القامئات املرتشحة أو مساندوهم أو األحزاب خالل الفرتة املحددة 

قانوناً للتعريف بالربنامج اإلنتخايب وذلك باعتاد مختلف وسائل الدعاية واألساليب املتاحة والقانونية قصد 
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حث الناخبن عى التصويت لفائدتهم يوم اإلقرتاع.

•  املساواة يف التغطية:

هي قاعدة يتم عى أساسها تخصيص نفس املدة الزمنية عى مستوى البث والتعبر لتغطية الحملة اإلنتخابية 

الرئاسية ونفاذ املرتشحن ملختلف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية. 

•  مّدة أخذ الكلمة:

هي املّدة التي تستغرقها مداخلة فاعل سيايس يف القناة التلفزية أو اإلذاعية عرب الترصيح أو الحوار، وهي متثّل 

مؤرشاً هاّما عن الفرص التي أتيحت للمرتشحن لالنتخابات الرئاسية مبختلف إنتاءاتهم وآرائهم لعرض وجهات 

نظرهم بشكل مبارش، وتستثنى املّدة املخّصصة لحق الرّد من اإلحتساب.

•  مّدة البّث:

تعني مّدة البّث ترصيحات الصحفين يف أغلب األحيان وكذلك ترصيحات الخرباء واملواطنن حول فاعل سيايس 

أو مرتّشح أو قامئة مرتّشحة وقد اقترص احتسابها يف النرات واملواجيز اإلخبارية.

•  مّدة البّث اإلجايل:

 هي مجموع مّدة أخذ الكلمة ومّدة البّث لكل املرتشحن ومسانديهم يف الربامج الحوارية والنرات اإلخبارية.

•  فاعل سيايس مؤّسسايت:

 هو الفاعل السيايس املعرّب عن نشاط املؤسسات الرّسمية دون اإلشارة إىل هويته الحزبيّة أو بصفته مرتشحاً 

لإلنتخابات )أعضاء الحكومة، رئيس مجلس النواب ونائبيه، رئيس الجمهورية، املستشارون(.

•  املساندون للمرتشحن لإلنتخابات الرئاسية:

 يشمل هذا الصنف كل الفاعلن يف الربامج الحوارية والنرات اإلخبارية بصفتهم مساندين ملرتشح 

ما لإلنتخابات الرئاسية، وميكن أن يشمل فاعلن سياسين منتمن ألحزاب أو غر سياسين من قبيل 

الفنانن،املمثلن، الرياضين، أو غر املنتمن ويتم تقدميهم بصفتهم ناطقن بإسم مرتشح معن أو غر ذلك، و 

يتم احتسابهم كمساندين.

منهجية الرصد الكيفي:. 3

اعتمدت منهجية الرصد الكيفي عى جمع املعطيات الكيفية ومتابعة مضامن الربامج الحوارية والنرات 

اإلخبارية يف القنوات التلفزية واإلذاعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزامها بالقواعد العامة للتغطية الصحفية 

املوضوعية والنزيهة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من قواعد املهنية وأخالقياتها، ومن الضوابط املعتمدة دوليا أثناء 

التقييّم النوعي للتغطيات اإلعالمية خالل الفرتات اإلنتخابية.  

ففي نفس السياق، تم رصد حوايل 24 برنامجا حواريا، و4 نرات اخبارية مبا يف ذلك النرات اإلخبارية 

املوحدة بن اإلذاعة الوطنية واإلذاعات الجهوية العمومية. حيث شمل هذا اإلختيار 16 قناة اعالمية، ليبلغ 

مجموع الحصص املرصودة كيفيا 218 حصة، توزعت يف مجملها بن 72 حصة للربامج الحوارية يف القنوات 

التلفزية .و146 حصة يف املحطات اإلذاعية خالل فرتة الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها،األمر الذي 

ساهم يف رصد وتقييم حوايل 50 باملائة من مجموع الربامج الواردة يف املخططات التفصيلية ملختلف القنوات.  

وفقا ملا هو مضمن يف الجدول املوايل:
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جدول عدد 2: عينة الرصد الكيفي للربامج الحوارية والنرشات اإلخبارية

القنوات التلفزيةالقنوات اإلذاعية 

القناة التلفزيةإسم الربنامجالنرة االخباريةاملحطة االذاعيةإسم الربنامجالنرة اإلخبارية

املناظراتاألخباراإلذاعة الوطنيةالبالد اليوم النرة املوحدة
القناة الوطنية 

األوىل

 رئاسية 2019  أخبار اليومكريس الرّئيس
قناة التلفزة 

TV

حوار خاصإذاعة الكافكريس الرّئيسالنرة املوحدة
قناة الحوار 

التونيس

تونس اليومإذاعة صفاقسكريس الرّئيسالنرة املوحدة

 Mosaïque

  plus

إذاعة موزاييك 

FM
قناة حنبعليحدث يف تونس

Midi Show
مع ساح 

مفتاح

Politica
إذاعة جوهرة  

FM

 Rendez-vous

9
قناة التاسعة

ساكن قرطاجإذاعة الديوانإىل قرطاج

 Club 

Express

إذاعة اكسرباس 

FM
الرّئيس

Expresso قناة تونسناالرّئيس الّسابع

قناة ام تونيزياالحدث بالّسياسة

Matinale
إذاعة شمس 

FM
قناة قرطاج +هنا قرطاج

هنا شمس

Shems Mag

واستند املراقب أثناء رصده للمضامن اإلعالمية يف الربامج الحوارية عى مجموعة من األسئلة باعتبارها 

مؤرشات كيفية قابلة للتطبيق والتعميم عى كل الربامج التلفزية واإلذاعية شكال ومضمونا عى حد السواء. 

وذلك من خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة شملت معيار: 

 

•  املهنية: الرتكيز عى رصد وتقييم مدى مصداقية كل املعطيات واملعلومات التي تم تداولها، إضافة إىل 

الدقة والتنوع يف املصادر املعتمدة أثناء طرح املواضيع مبا يعكس مدى تحمل كل وسيلة إعالمية ملسؤوليتها 
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اإلجتاعية التي تراهن عى إنارة الناخب بلغة بسيطة وصادقة ال تتضمن تعقيدا أو التباسا يف الفهم.

•  اإلستقاللية: تقييم مدى استقاللية كل وسيلة إعالمية خالل تغطيتها للحملة اإلنتخابية عن أي توجه سيايس 

وعدم انحيازها ألي مرتشح من خالل األخذ بعن اإلعتبار ملدى تعدد وجهات النظر وتقدميها بشكل متساٍو. كا 

يتم تقييم أداء الصحفي مهنيًا عرب تحليل مدى حياده تجاه املرتشحن واملواضيع املطروحة.

•  التعددية السياسية: تقييم مستوى نفاذ كل املرتشحن لالنتخابات الرئاسية ومدى التزام القناة التلفزية 

واإلذاعية مببدأ املساواة. كا تشمل هذه الزاوية تقييم مدى حيادية التغطية اإلعالمية تجاه كل املرتشحن.

II- منهجية الرصد
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الدور األول:   III- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية

III- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية
نتائج الرصد الكمي  •

حجم التغطية اإلعالمية املخصصة للفاعلن السياسين خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية  .1

تعد كل من القناة التلفزية »التاسعة« و«حنبعل« و«الحوار التونيس« و«قرطاج+« من بن القنوات التلفزية 

التي خصصت أكرث من 20 ساعة لتغطية أنشطة الفاعلن السياسين يف إطار الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة 

ألوانها. حيث خصصت هذه القنوات حيزا زمنيا هاما للمرتشحن ومسانديهم، مقابل حيز زمني ضعيف 

للفاعلن السياسين غر املرتشحن وللفاعلن املؤسساتين. 

رسم بياين عدد 1: املدة اإلجاملية للبث املخصصة للمرتشحني وغري املرتشحني يف القنوات التلفزية

كا تعد اذاعتي »اكسرباس أف ام« و«جوهرة أف أم« من بن مجموع اإلذاعات املرصودة التي خصصت أكرث 

من 12 ساعة لتغطية أنشطة الفاعلن السياسين خالل فرتة الحملة اإلنتخابية. كا خصصت  بقية اإلذاعات 

املرصودة حيزا زمنيا هاما.
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رسم بياين عدد 2: املدة اإلجاملية للبث املخصصة للمرتشحني وغري املرتشحني يف القنوات اإلذاعية

حجم التغطية اإلعالمية املخصصة للفاعلن السياسين خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية  .2

نالحظ من خالل الرسم البياين عدد 3 و4 أن مدة أخذ الكلمة للمرتشحن وملسانديهم يف القنوات التلفزية 

واإلذاعية متشابهة بصفة عامة، إال أن اإلختالف يكمن عى مستوى أساء املرتشحن أنفسهم، باستثناء املرتشج 

»نبيل القروي« الذي خصص ملسانديه حيزا زمنيا تجاوز 4 ساعات ونصف يف كل من القنوات التلفزية 

واإلذعية. 

كا تكشف الرسوم البيانية املوالية )الرسم البياين عدد 3و4( نفاذ كل املرتشحن إىل القنوات التلفزية واإلذاعية 

املرصودة سواء عرب أخذ الكلمة أو منحها ملسانديهم. 

ففي القنوات التلفزية متتع 6 مرتشحن من مجموع 27 مرتشح بأكرث تغطية إعالمية وها عى التوايل كل من: 

الصايف سعيد وعبد الفتاح مورو وناجي جلول ،وحاتم بولبيار وعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد. 
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الدور األول:   III- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية

رسم بياين عدد 3: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف القنوات التلفزية
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أما فيا يتعلق بالقنوات اإلذاعية فإن التغطية اإلعالمية ألنشطة الحملة اإلنتخابية شملت املرتشحن »محمد 

عبو » و«محمد الهاشمي الحامدي« و«حمة الهامي« و«مهدي جمعة« و«محسن مرزوق« بحيز زمني 

إجايل يعادل 4 ساعات لكل منهم، كا خصص للمرتشح »قيس سعيد« حيزا زمنيا اجايل ال يتجاوز الساعة 

والنصف يف كل اإلذاعات.

رسم بياين عدد 3: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف القنوات التلفزية
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الدور األول:   III- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية

احرتام مبدأ التوازن من منظور النوع اإلجتاعي  .3

رغم أن ترشح النساء لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها مل يتجاوز مرتشحتن اثنتن من مجموع 26 مرتشحا، 

فإنهن مل يتمتعن مبدة بث اجالية متساوية مع بقية املرتشحن يف كل القنوات التلفزية واإلذاعية املرصودة. 

كا بينت مختلف النتائج الكمية والكيفية الخاصة بكل قناة أن حضور النساء السياسيات من غر املرتشحات مل 

يكن باملستوى املطلوب بل ُغيّبت يف بعض القنوات التلفزية بصفة نهائية. 

جدول عدد 1: نسبة التغطية اإلعالمية للفاعلني السياسيني من غري املرتشحني من منظور النوع اإلجتامعي يف 

القنوات التلفزية

رجلامرأةالقنوات التلفزية 

%92,16%7,84قناة التاسعة

100, %%0قناة قرطاج+

%81,04%18,96قناة الحوار التونيس

%99,55%0,45قناة حنبعل

%83,26%16,74قناة أم تونيزيا

%28,25%71,75قناة تلفزة يت يف

%96,46%3,54قناة تونسنا

%98,29%1,71قناة الوطنية األوىل

%86,91%13,09املجموع العام

رسم بياين عدد 5: نسبة التغطية اإلعالمية للفاعلني السياسيني من غري املرتشحني من منظور النوع اإلجتامعي 

يف القنوات التلفزية
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فمن خالل الجدول عدد 1 والرسم البياين عدد5 يتبن أن كل من »القناة الوطنية األوىل« و«قناة قرطاج+« 

و«قناة تونسنا« و«قناة حنبعل« تراوحت فيها نسبة حضور املرأة بن الصفر و3.5 باملائة. ويعترب حضور النساء 

السياسيات من غر املرتشحات أفضل بقليل يف كل من قناة الحوار التونيس وقناة أم تونيزيا بدرجة أقل. إال أن 

تسجيل نسبة حضور املرأة يف قناة تلفزة يت يف بحوايل 71 باملائة ال يعترب التزاما منها مببدأ التوازن من منظور 

النوع اإلجتاعي، بل يعود ذلك إىل حضور الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس »سمرة الشوايش« فقط 

ملدة تجاوزت الساعة وهو ما ساهم يف ارتفاع النسبة املائوية يف هذه القناة. 

جدول عدد 2: نسبة التغطية اإلعالمية للفاعلني السياسيني من غري املرتشحني من منظور النوع اإلجتامعي يف 

القنوات اإلذاعية

القنوات االذاعية
النوع االجتامعي 

امرأة رجل 

%4,60%95,40ديوان أف أم

%25,70%74,30اكسرباس أف أم

%1,23%98,77جوهرة أف أم

%15,80%84,20كاف أم أم

%9,91%90,09موزاييك أف أم

%26,82%73,18اإلذاعة الوطنية

%21,66%78,34صفاقس أف أم

%4,75%95,25شمس أف أم

%13,08%86,92املجموع العام

رسم بياين عدد 6: نسبة التغطية اإلعالمية للفاعلني السياسيني من غري املرتشحني من منظور النوع اإلجتامعي 

يف القنوات اإلذاعية
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رسم بياين عدد 6: نسبة التغطية اإلعالمية للفاعلني السياسيني من غري املرتشحني من منظور النوع اإلجتامعي 

يف القنوات اإلذاعية

نتائج الرصد الكيفي• 

كشفت النتائج الكفية يف مجملها قدرة القنوات اإلذاعية العمومية والخاصة عى احرتام أخالقيات املهنة 

الصحفية وقواعدها املتعلقة بالتعددية السياسية وبتغطية الحمالت اإلنتخابية. إال أن نتائج الرصد الكيفي 

الخاصة بالقنوات التلفزية كشفت عدم احرتامها ملبدأ التوازن بن مختلف املرتشحن، خاصة عى مستوى 

التوزيع املتساوي ملدة أخذ الكلمة.

 

 

الدور األول:   III- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية
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رسم بياين عدد1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القنوات التلفزية

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القنوات اإلذاعية
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IV- النتائج التفصيلية

نتائج رصد القنوات التلفزية  .1
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القناة الوطنية األوىل 

ارتكزت تغطية القناة الوطنية األوىل للحملة اإلنتخابية الرئاسية عى نوعن من الربامج وها: نرة الثامنة 

مساء التي تضمنت فقرة خاصة بتغطية الحملة قامت بتقديم كل املرتشحن، واملناظرات التي تم بثها أيام 07 

و 08 و09 سبتمرب 2019 باإلشرتاك مع قنوات تلفزية وإذاعية خاصة وعمومية. 

يربز الجدول عدد 1 التوازن يف تغطية النرة اإلخبارية ألنشطة مختلف املرتشحن، حيث تم منح كل مرتشح ما 

بن 5 و7 دقائق باستثناء »سليم الرياحي« الذي مل يخّصص له مّدة أخذ كلمة أما »نبيل القروي« فقد عّوضه 

مساندوه يف النفاذ للنرات اإلخبارية.

يبّن الجدول عدد 2 احرتام املناظرات ملبدأ املساواة إذ تم تخصيص نفس مدة أخذ الكلمة لكل املرتشحن، علا 

وأن بعض املرتشحن كانت مدة أخذهم للكلمة أقل بقليل من مرتشحن أخر بسبب رغبتهم يف استغالل كل 

الوقت املخصص لهم.

وتجدر اإلشارة إىل استحالة نفاذ مرشحن اثنن اىل املناظرات وها »سليم الرياحي« و«نبيل القروي« بسبب 

اإلجراءات القضائية املتخذة يف حقها، وكذلك بسبب تنصيص القواعد املتعلقة باملناظرات عى وجوب حضور 

املرتشح لالنتخابات الرئاسية بصفته الشخصية ال عرب من ميثله.

هيمن املرتشحون عى تغطية القناة الوطنية األوىل للحملة اإلنتخابية الرئاسية يف حن غاب تقريبا بقية 

الفاعلن السياسين عن التغطية باستثناء حزيب »قلب تونس« و«الدستوري الحر« اللذان خصص لها بعض 

الثواين.

أما الفاعلون السياسيون املؤسساتيون فقد تم منحهم مدة تغطية معتربة بلغت 22 دقيقة ألعضاء الحكومة و 

31 دقيقة لرئيس الجمهورية.
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الدور األول:    النتائج التفصيلية - القناة الوطنية األوىل 

جدول عدد 1: مدة البث االجالية املخصصة للمرتشحن ومسانديهم يف النرات االخبارية

اسم املرتشح
مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحن

مدة البث املخصصة 

للمرتشحن

املدة املخصصة 

للمساندين
ا املدة اإلجالية للبث

00:00:0600:03:5700:03:2100:07:24نبيل القروي

00:06:58-00:03:0800:03:50سيف الدين مخلوف

00:06:52-00:02:3700:04:15محمد عبو

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:02:4700:04:03-00:06:50

00:06:48-00:02:5000:03:58عبر مويس

00:06:48-00:02:4900:03:59عبيد الربييك

00:06:47-00:02:3900:04:08لطفي املرايحي

00:06:41-00:02:4700:03:54يوسف الشاهد

00:06:39-00:03:0100:03:38عبد الفتاح مورو

00:06:38-00:02:4800:03:50حلتم بولبيار

00:06:38-00:02:3900:03:59عمر منصور

00:06:37-00:02:3200:04:05سعيد العايدي

00:06:36-00:02:4400:03:52الياس الفخفاخ

00:06:34-00:02:3700:03:57سلمى اللومي

00:06:34-00:02:4600:03:48حادي الجبايل

00:06:32-00:02:2100:04:11محسن مرزوق

00:06:31-00:02:3100:04:00منصف املرزوقي

00:06:31-00:02:4200:03:49ناجي جلول

00:06:31-00:02:2800:04:03حمة الهامي

00:06:30-00:02:3700:03:53منجي الرحوي

00:06:28-00:02:4700:03:41مهدي جمعة

00:06:26-00:02:1900:04:07عبد الكريم الزبيدي

00:06:23-00:02:0200:04:21صايف سعيد

00:05:29-00:02:0400:03:25قيس سعيد

00:05:02-00:01:5700:03:05محمد الصغر النوري

00:01:32-00:01:32-سليم الرياحي

1:02:3801:39:2000:03:2102:45:19املدة اإلجالية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجالية املخصصة للمرتشحن ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحن
املدة االجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:13:22-00:13:22عبد الفتاح مورو

00:14:13-00:14:13عبد الكريم الزبيدي

00:13:55-00:13:55عبيد الربييك

00:13:28-00:13:28عبر مويس

00:14:04-00:14:04حادي الجبايل

00:13:59-00:13:59حمة الهامي

00:13:49-00:13:49حاتم بولبيار

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

00:15:48-00:15:48لطفي املرايحي

00:13:24-00:13:24مهدي جمعة

00:14:07-00:14:07محمد عبو

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:12:08-00:12:08محمد الصغر النوري

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:13:37-00:13:37منصف املرزوقي

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:13:34-00:13:34ناجي جلول

00:10:53-00:10:53عمر منصور

00:15:34-00:15:34صايف سعيد

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:14:18-00:14:18سيف الدين مخلوف

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد

---سليم الرياحي

---نبيل القروي

05:31:18-05:31:18املدة اإلجالية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحن ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحن
املدة االجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:18:27-00:18:27لطفي املرايحي

00:17:36-00:17:36صايف سعيد

00:17:26-00:17:26سيف الدين مخلوف

00:16:57-00:16:57منجي الرحوي

00:16:52-00:16:52الياس الفخفاخ

00:16:50-00:16:50حادي الجبايل

00:16:44-00:16:44محمد عبو

00:16:44-00:16:44عبيد الربييك

00:16:37-00:16:37حاتم بولبيار

00:16:32-00:16:32عبد الكريم الزبيدي

00:16:31-00:16:31محمد الهاشمي الحامدي

00:16:29-00:16:29يوسف الشاهد

00:16:28-00:16:28محسن مرزوق

00:16:27-00:16:27حمة الهامي

00:16:23-00:16:23عبد الفتاح مورو

00:16:21-00:16:21سلمى اللومي

00:16:18-00:16:18عبر مويس

00:16:16-00:16:16ناجي جلول

00:16:11-00:16:11مهدي جمعة

00:16:08-00:16:08منصف املرزوقي

00:16:04-00:16:04قيس سعيد

00:15:52-00:15:52سعيد العايدي

00:14:05-00:14:05محمد الصغر النوري

00:13:32-00:13:32عمر منصور

00:00:0600:03:2100:00:12نبيل القروي

---سليم الرياحي

06:33:5600:00:0606:34:02املدة اإلجالية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية - القناة الوطنية األوىل 
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحن ومسانديهم يف كل الربام:
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التحليل الكيفي• 

ارتكزت تغطية القناة الوطنية األوىل للحملة اإلنتخابية الرئاسية عى نرة أخبار الثامنة. حيث تربز نتائج 

التحليل الكيفي احرتام هذه القناة للقواعد املهنية والحرفية وهو ما جعل معدل هذه املؤرشات مرتفع.فقد 

غطت نرة أخبار الثامنة مساًء بشكل عادل ومتوازن أنشطة مختلف املرتشحن .إالّ أّن األسئلة التي تّم طرحها 

عى مختلف الفاعلن السياسين مل تكن معّمقة ونقديّة مبا يساهم يف إنارة جمهور الناخبن وحسن اطالعهم 

عى مختلف برامج املرتشحن.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة:

الدور األول:    النتائج التفصيلية - القناة الوطنية األوىل 
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة:

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة:
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قناة الحوار التونيس 

خصصت قناة الحوار التونيس ملختلف املرتشحن ومسانديهم مدة تغطية ضئيلة يف النرات اإلخبارية )18 

دقيقة و 38 ثانية(، ويف املقابل خصصت مدة زمنية بلغت 18 ساعة و52 ثانية لنفاذ املرتشحن لربامجها 

الحوارية: »تونس اليوم« ،«يف الربنامج« و«حوار خاص«.

وقد بثت هذه القناة كذلك املناظرات أيام 07 و08 و09 سبتمرب 2019.

يربز الجدول عدد 1 انعدام الفارق يف تغطية أنشطة مختلف املرتشحن، ويف املقابل نالحظ اتساع الفارق الكبر 

يف تغطية مختلف املرتشحن يف الربامج الحوارية. فقد حظي مرتشحن بأفضلية يف النفاذ إىل برامج هذه القناة 

وها »عبد الكريم الزبيدي« ومسانديه من أحزاب »نداء تونس« و«أفاق تونس«، و«سليم الرياحي« الذي 

عكس بقية القنوات التلفزية انتفع بتغطية جعلته يتصدر املراتب األوىل.

الحظنا كذلك أن هذين املرتشحن ُحظيا بآنحياز من طرف القناة، فلنئ نفذ معظم املرتشحن إىل برنامج »تونس 

اليوم«، فإن »عبد الكريم الزبيدي« و«سليم الرياحي« أجرى معها مالك القناة حوار خاّصا، وتجدر اإلشارة إىل 

أن »سامي الفهري« تنقل لفرنسا ملحاورة »سليم الرياحي« يف منزله.

يبن الرسم البياين عدد 1 املدة الزمنية لتغطية كل مرتشح، ما يالحظ أن مجموعة أخرى من املرتشحن متت 

تغطيتهم بشكل الفت وهم: »حادي جبايل«، »محسن مرزوق«، »حمة الهامي«، »سعيد العايدي« و »ناجي 

جلول« ثم يأيت بعدهم مساندي »نبيل القروي« )زوجته »سلوى الساوي«( وأخرا »عبيد الربييك«.

ويعود ذلك أساسا إىل إعادة القناة بث برنامج »تونس اليوم« خالل املدة الزمنية التي شملها الرصد. أما بقية 

املرتشحن وعددهم 17 فقد ٌمنحوا مدة تغطية متساوية تراوحت بن 12 و20 دقيقة.

أخرا تجدر اإلشارة إىل أن قناة الحوار التونيس ركزت تغطيتها للحملة اإلنتخابية الرئاسية عى املرتشحن، 

أما بقية الفاعلن السياسين من غر املرتشحن فقد خصصت لهم ساعة و26 دقيقة توزعت بن »الحركة 

الدميقراطية« و«مبادرة عيش تونيس« 25 دقيقة و«حزب أفاق تونس« 19 دقيقة. يف حن خصصت 14 دقيقة 

و26 ثانية لتغطية نشاط أعضاء الحكومة و4 دقائق و23 ثانية لتغطية نشاط رئيس الجمهورية.

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة الحوار التونيس 
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجالية املخصصة للمرتشحن ومسانديهم يف النرات اإلخبارية 

مدة البث املخصصة 

للمرتشحن 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحن 

املدة املخصصة 

للمساندين 
املدة اإلجالية للبث 

00:00:26--00:00:26عبد الفتاح مورو

00:01:2700:02:27-00:01:00عبد الكريم الزبيدي

00:00:10--00:00:10عبيد الربييك

00:01:03--00:01:03عبر مويس

00:01:07--00:01:07حادي الجبايل 

00:00:2000:00:47-00:00:27حمة الهامي

00:00:13--00:00:13حاتم بولبيار

00:00:13--00:00:13الياس الفخفاخ 

00:00:55--00:00:55قيس سعيد 

00:00:32--00:00:32لطفي املرايحي

00:00:1000:00:39-00:00:29مهدي جمعة 

00:00:51--00:00:51محمد عبو 

محمد هاشمي 

الحامدي
00:00:41--00:00:41

00:00:38--00:00:38محسن مرزوق 

00:01:09--00:01:09منصف املرزوقي

00:00:23--00:00:23منجي الرحوي

00:00:4100:02:03-00:01:22نبيل القروي

00:00:18--00:00:18عمر منصور 

00:00:43--00:00:43صايف سعيد

00:00:10--00:00:10سعيد العايدي

00:01:19--00:01:19سلمى اللومي

00:00:14-00:00:0800:00:06سيف الدين مخلوف

00:00:05--00:00:05سليم الرياحي

00:00:0600:01:25-00:01:19يوسف الشاهد 

املدة االجالية 

للبث 
00:15:4100:00:0600:02:4400:18:31
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجالية املخصصة للمرتشحن ومسانديهم يف  الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحن 
املدة االجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:19:0700:01:0500:20:12عبد الفتاح مورو

01:30:1501:01:5002:32:05عبد الكريم الزبيدي

00:52:03-00:52:03عبيد الربييك

00:17:4300:00:1300:17:56عبر مويس

01:38:52-01:38:52حادي الجبايل 

01:27:3800:01:4801:29:26حمة الهامي

00:17:53-00:17:53حاتم بولبيار 

00:14:52-00:14:52الياس الفخفاخ 

00:16:21-00:16:21قيس سعيد

00:18:46-00:18:46لطفي املرايحي

00:13:5900:06:4300:20:42مهدي جمعة 

00:16:4200:00:2600:17:08محمد عبو

00:16:21-00:16:21محمد الهاشمي الحامدي

00:12:16-00:12:16محمد الصغر النوري

01:34:25-01:34:25محسن مرزوق

00:16:29-00:16:29منصف املرزوقي

00:15:0200:01:4100:16:43منجي الرحوي

01:25:35-01:25:35ناجي جلول

00:12:58-00:12:58عمر منصور 

00:22:5700:00:0300:23:00صايف سعيد

01:26:4000:00:0801:26:48سعيد العايدي

00:14:2000:00:2700:14:47سلمى اللومي

00:17:4500:00:2100:18:06سيف الدين مخلوف 

02:07:3100:00:1602:07:47سليم الرياحي

00:16:5100:00:2600:17:17يوسف الشاهد 

00:53:1200:53:12-نبيل القروي 

16:43:2102:08:3918:52:00املدة االجالية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة الحوار التونيس 
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحن ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحن
املدة االجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:19:0700:01:0500:20:12عبد الفتاح مورو

01:30:1501:03:1702:33:32عبد الكريم الزبيدي

00:52:03-00:52:03عبيد الربييك

00:17:4300:00:1300:17:56عبر مويس

01:38:52-01:38:52حادي الجبايل 

01:27:3800:02:0801:29:46حمة الهامي

00:17:53-00:17:53حاتم بولبيار 

00:14:52-00:14:52الياس الفخفاخ 

00:16:21-00:16:21قيس سعيد

00:18:46-00:18:46لطفي املرايحي

00:13:5900:06:5300:20:52مهدي جمعة 

00:16:4200:00:2600:17:08محمد عبو

00:16:21-00:16:21محمد الهاشمي الحامدي

00:12:16-00:12:16محمد الصغر النوري

01:34:25-01:34:25محسن مرزوق

00:16:29-00:16:29منصف املرزوقي

00:15:0200:01:4100:16:43منجي الرحوي

01:25:35-01:25:35ناجي جلول

00:12:58-00:12:58عمر منصور 

00:22:5700:00:0300:23:00صايف سعيد

01:26:4000:00:0801:26:48سعيد العايدي

00:14:2000:00:2700:14:47سلمى اللومي 

00:17:5100:00:2100:18:12سيف الدين مخلوف 

02:07:3100:00:1602:07:47سليم الرياحي 

00:16:5100:00:3200:17:23يوسف الشاهد 

00:00:0000:53:5300:53:53نبيل القروي 

16:43:2702:11:2318:54:50املدة االجالية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

  

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة الحوار التونيس 
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التحليل الكيفي• 

بيّنت النتائج املرصودة التزام قناة الحوار التونيس بأخالقيات املهنة الصحفية أثناء التغطية اإلعالمية للحملة 

اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها، إال أنها مل تلتزم بقواعد التعددية السياسية خاصة عى مستوى تساوي 

الحيز الزمني املخصص لكل مرتشح لتقديم وجهات نظرهم، ونفاذ كل املرتشحن لها. وهو ما يتطابق مع نتائج 

الرصد الكمي. 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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قناة التاسعة

خّصصت القناة التلفزية التاسعة حيزا زمنيا إجاليا بلغ 27 ساعة و 32 دقيقة و 43 ثانية لتغطية الحملة 

اإلنتخابية الرئاسية. تركّزت هذه التغطية أساسا يف الربامج الحوارية : »الرئيس- روندفو 9 وساكن قرطاج«، 

إضافة إىل بث املناظرات بن املرتشحن التي تم بثها أيام 07 /08 و09 سبتمرب 2019 بالتنسيق مع اإلعالم 

العمومي.

يف حن مل تبث هذه القناة نرات اخبارية لتغطية نشاط املرتشحن.

يبن الجدول عدد 1 والرسم البياين عدد 1 مدى احرتام هذه القناة ملبدأ املساواة بن املرتشحن. 

نالحظ من خالل قراءة الجدول عدد 1 والرسم البياين عدد 1 تخصيص تغطية مرتفعة ملساندي املرتشحن 

مقارنة بحضورهم يف بقية القنوات وقد بلغت مدة تغطيتهم 7 ساعات من الحيز اإلجايل للتغطية اإلجالية 

للمرتشحن.

وتجدر اإلشارة إىل أن مساندي املرتشح »حمة الهامي« واملرتشح »عبد الكريم الزبيدي« نفذوا إىل برامج هذه 

القناة أكرث من املرتشحن السابق ذكرها.

حاولت قناة التاسعة أن تؤّمن تغطية لكل املرتشحن، إال أنها فشلت يف تحقيق توازن حقيقي بينهم، إذ سجلنا 

غيابا ملساندي املرتشح »نبيل القروي« وهامشية حضور مساندي املرتشح »سليم الرياحي«.

كا تم رصد تخصيص مدة تغطية ضئيلة ملجموعة أخرى من املرتشحن وهم كل من »قيس سعيد«  و«عبر 

مويس« و«محمد الهاشمي الحامدي« و«سلمى اللومي«، يف حن استفاد بعض املرتشحن ومسانديهم من 

تغطية مرتفعة ما جعل الفارق مع بقية املرتشحن يرتفع، هؤالء املرتشحون هم »يوسف الشاهد« تاله كل 

من »صايف سعيد« و«منصف املرزوقي« و«سيف الدين مخلوف«.

يعود ارتفاع مدة التغطية لكل من املرتشح »يوسف الشاهد« واملرتشح »صايف سعيد« إىل الحوارات املطّولة 

معها يف برنامج »الرئيس«، يف حن يفرس الظهور املرتفع للمرتشحن اآلخرين إىل إعادة بث برنامج »روندفو9« 

خالل الفرتة املعينة بالرصد.

أخرا ركزت قناة التاسعة عى تغطية نشاط املرتشحن،يف حن مل تهتم ببقية الفاعلن السياسين من غر 

املرتشحن، حيث مل تخصص سوى 16 دقيقة لحركة »تحيا تونس« و«حركة النهضة« و28 دقيقة »للحكومة«.

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مل يتم بث نرشات إخبارية يف قناة التاسعةمل يتم بث نرشات إخبارية يف قناة التاسعة• • 

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة التاسعة
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:39:5000:43:4702:23:37يوسف الشاهد

01:19:4600:38:3701:58:23صايف سعيد

01:15:1100:32:4001:47:51منصف املرزوقي

01:38:3300:07:1801:45:51سيف الدين مخلوف

00:56:3200:36:1601:32:48مهدي جمعة

01:01:0500:29:5601:31:01الياس الفخفاخ

01:01:5400:28:1401:30:08محسن مرزوق

01:04:4400:19:5301:24:37عبد الفتاح مورو

01:01:0900:21:1301:22:22عبيد الربييك

00:53:3400:28:3201:22:06منجي الرحوي

00:43:4700:29:2201:13:09سعيد العايدي

00:17:4700:45:2901:03:16عبد الكريم الزبيدي

00:52:1600:09:3701:01:53محمد عبو

00:49:0400:07:3400:56:38حاتم بولبيار

00:17:3000:38:4100:56:11حمة الهاممي

00:55:04-00:55:04ناجي جلول

00:54:15-00:54:15لطفي املرايحي

00:50:20-00:50:20محمد الصغري النوري

00:32:40-00:32:40عمر منصور

00:14:0400:12:1800:26:22حامدي الجبايل

00:16:36-00:16:36قيس سعيد

00:14:50-00:14:50عبري مويس

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:03:06-00:03:06سليم الرياحي

---نبيل القروي

19:21:0507:09:2726:30:32املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:39:5000:43:4702:23:37يوسف الشاهد

01:19:4600:38:3701:58:23صايف سعيد

01:15:1100:32:4001:47:51منصف املرزوقي

01:38:3300:07:1801:45:51سيف الدين مخلوف

00:56:3200:36:1601:32:48مهدي جمعة

01:01:0500:29:5601:31:01الياس الفخفاخ

01:01:5400:28:1401:30:08محسن مرزوق

01:04:4400:19:5301:24:37عبد الفتاح مورو

01:01:0900:21:1301:22:22عبيد الربييك

00:53:3400:28:3201:22:06منجي الرحوي

00:43:4700:29:2201:13:09سعيد العايدي

00:17:4700:45:2901:03:16عبد الكريم الزبيدي

00:52:1600:09:3701:01:53محمد عبو

00:49:0400:07:3400:56:38حاتم بولبيار

00:17:3000:38:4100:56:11حمة الهاممي

00:55:04-00:55:04ناجي جلول

00:54:15-00:54:15لطفي املرايحي

00:50:20-00:50:20محمد الصغري النوري

00:32:40-00:32:40عمر منصور

00:14:0400:12:1800:26:22حامدي الجبايل

00:16:36-00:16:36قيس سعيد

00:14:50-00:14:50عبري مويس

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:03:06-00:03:06سليم الرياحي

---نبيل القروي

19:21:0507:09:2726:30:32املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة التاسعة



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  382019

جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:39:5000:43:4702:23:37يوسف الشاهد

01:19:4600:38:3701:58:23صايف سعيد

01:15:1100:32:4001:47:51منصف املرزوقي

01:38:3300:07:1801:45:51سيف الدين مخلوف

00:56:3200:36:1601:32:48مهدي جمعة

01:01:0500:29:5601:31:01الياس الفخفاخ

01:01:5400:28:1401:30:08محسن مرزوق

01:04:4400:19:5301:24:37عبد الفتاح مورو

01:01:0900:21:1301:22:22عبيد الربييك

00:53:3400:28:3201:22:06منجي الرحوي

00:43:4700:29:2201:13:09سعيد العايدي

00:17:4700:45:2901:03:16عبد الكريم الزبيدي

00:52:1600:09:3701:01:53محمد عبو

00:49:0400:07:3400:56:38حاتم بولبيار

00:17:3000:38:4100:56:11حمة الهاممي

00:55:04-00:55:04ناجي جلول

00:54:15-00:54:15لطفي املرايحي

00:50:20-00:50:20محمد الصغري النوري

00:32:40-00:32:40عمر منصور

00:14:0400:12:1800:26:22حامدي الجبايل

00:16:36-00:16:36قيس سعيد

00:14:50-00:14:50عبري مويس

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:03:06-00:03:06سليم الرياحي

---نبيل القروي

19:21:0507:09:2726:30:32املدة اإلجاملية للبث



39

رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم ويف كل الربامج

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة التاسعة



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  402019

بذلت قناة التاسعة جهدا الحرتام مؤرشات املهنية والحرفية إال أنها مل تقدر عى ضان مبدأ التوازن بن 

املرتشحن. كا تربز النتائج أيضا وجود توجيه سيايّس يف الربامج الحوارية التي تّم رصدها.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

الدور األول:    النتائج التفصيلية - قناة التاسعة



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  422019

قناة قرطاج +

خّصصت »قناة قرطاج + » حيزا إجاليا لتغطية الحملة اإلنتخابية بلغ 20 ساعة و50 دقيقة، وذلك انطالقا 

من يوم 04 سبتمرب 2019 وقد متت تغطية الحملة اإلنتخابية خاصة يف برنامج »هنا قرطاج« الذي متت فيه 

استضافة العديد من املرتشحن لتقديم برامجهم اإلنتخابية، إضافة إىل بث املناظرات التي نظمتها القناة 

الوطنية وذلك أيام 07 و 08 و09 سبتمرب.

وتجدر اإلشارة إىل أن قناة قرطاج + مل تبث نرات إخبارية خالل الفرتة املرصودة.

وقد تركّز اهتام قناة قرطاج+ خالل تغطية الحملة الرئاسية أساسا عى املرتشحن الذين نالوا ما يقارب 21 

ساعة، فيا مل يتجاوز الحيز الزمني املخصص لتغطية الفاعلن السياسين غر املرتشحن بضع دقائق.

يشر الجدول عدد 1 والرسم البياين عدد 1 إىل منح كل من املرتشحن »عبد الفتاح مورو« و«منصف املرزوقي« 

بأكرث مدة أخذ كلمة قاربت الساعتن لكل منها، وهو ما يساوي حوايل ضعف مدة أخذ الكلمة بالنسبة لبقية 

املرتشحن.

يعود هذا الفارق يف مدة أخذ الكلمة أساسا إىل إعادة بث بعض الحلقات من برنامج »هنا قرطاج« والتي تم 

فيها استضافة هذين املرتشحن، وذلك خالل الفرتة الزمنية التي شملها للرصد.

يف املقابل تم تخصيص حيز زمني محدود لتغطية مداخالت سبعة مرتشحن وهم »عبد الكريم الزبيدي« 

و«محسن مرزوق« و«منجي الرحوي« و«قيس سعيد« و«حمة الهامي« و »يوسف الشاهد« و«عبر مويس« 

و«سعيد العايدي«.

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مل يتم بث نرشات اخبارية يف قناة قرطاج +  مل يتم بث نرشات اخبارية يف قناة قرطاج +  • • 
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحن
املدة اإلجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:51:38-01:51:38عبد الفتاح مورو

00:15:39-00:15:39عبد الكريم الزبيدي

00:59:31-00:59:31عبيد الربييك

00:13:28-00:13:28عبر مويس

01:00:14-01:00:14حادي الجبايل

00:13:59-00:13:59حمة الهامي

00:59:38-00:59:38حاتم بولبيار

01:00:23-01:00:23الياس الفخفاخ

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

01:00:25-01:00:25لطفي املرايحي

01:02:44-01:02:44مهدي جمعة

01:04:17-01:04:17محمد عبو

01:04:58-01:04:58محمد الهاشمي الحامدي

00:54:04-00:54:04محمد الصغر النوري

00:14:29-00:14:29محسن مرزوق

01:47:55-01:47:55منصف املرزوقي

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:00:5000:37:0000:37:50نبيل القروي

00:58:28-00:58:28ناجي جلول

00:49:50-00:49:50عمر منصور

01:09:27-01:09:27صايف سعيد

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

00:53:42-00:53:42سلمى اللومي

00:47:09-00:47:09سيف الدين مخلوف

00:50:49-00:50:49سليم الرياحي

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد

20:08:5900:37:0020:45:59املدة اإلجالية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة قرطاج +



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  442019

جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة 

للمرتشحن
املدة اإلجالية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:51:38-01:51:38عبد الفتاح مورو

00:15:39-00:15:39عبد الكريم الزبيدي

00:59:31-00:59:31عبيد الربييك

00:13:28-00:13:28عبر مويس

01:00:14-01:00:14حادي الجبايل

00:13:59-00:13:59حمة الهامي

00:59:38-00:59:38حاتم بولبيار

01:00:23-01:00:23الياس الفخفاخ

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

01:00:25-01:00:25لطفي املرايحي

01:02:44-01:02:44مهدي جمعة

01:04:17-01:04:17محمد عبو

01:04:58-01:04:58محمد الهاشمي الحامدي

00:54:04-00:54:04محمد الصغر النوري

00:14:29-00:14:29محسن مرزوق

01:47:55-01:47:55منصف املرزوقي

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:00:5000:37:0000:37:50نبيل القروي

00:58:28-00:58:28ناجي جلول

00:49:50-00:49:50عمر منصور

01:09:27-01:09:27صايف سعيد

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

00:53:42-00:53:42سلمى اللومي

00:47:09-00:47:09سيف الدين مخلوف

00:50:49-00:50:49سليم الرياحي

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد

20:08:5900:37:0020:45:59املدة االجالية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية

 

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة قرطاج +



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  462019

التحليل الكيفي• 

اقترص التحليل الكيفي لهذه القناة عى برنامج »هنا قرطاج« الذي تّم بثه 7 أيام خالل الحملة اإلنتخابية. وقد 

رصدنا إخالال مببدأ التوازن بن املرتشحن الذين متت استضافتهم. كا رصدنا غيابا كليا لحضور شخصيات نسائية 

ضمن الربنامج )مرتشحات، صحفيات، خبرات....( 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة قرطاج +



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  482019

قناة حنبعل 

غطّت قناة حنبعل الحملة اإلنتخابية الرئاسية يف نرات األخبار ويف الربامج الحوارية التالية: »مع ساح مفتاح 

رئاسيات 2019 » و«يحدث يف تونس«.

وتجدر اإلشارة إىل أن القناة اختارت عدم بث املناظرات التي قدمتها القناة الوطنية األوىل يف حن بثت 

اجتاعات شعبية لبعض املرتشحن بشكل مبارش.

اهتمت القناة بتغطية نشاط املرتشحن ومسانديهم.  وقد بلغت مدة تغطيتهم 21 ساعة يف حن خصصت 

ساعتن فقط للفاعلن السياسين بصفتهم املؤسساتية وغر املرتشحن.

توزعت هذه التغطية للمرتشحن بشكل متفاوت بن النرات اإلخبارية والربامج الحوارية )الجدول 1 والجدول 

.)2

يربز الرسم البياين عدد 1، متتّع املرتشح »يوسف الشاهد« و«عبد الفتاح مورو« بأفضلية يف التغطية مقارنة 

ببقية املرتشحن، حيث تم منحها ومسانديها مدة أخذ كلمة مرتفعة، ثم اتجهت مدة التغطية إىل اإلنخفاض 

بالنسبة لبقية املرتشحن.

اختارت »قناة حنبعل« تقسيم حضور املرتشحن بن برنامج »مع ساح مفتاح رئاسيات 2019 » وبرنامج 

»يحدث يف تونس« محاولة تغطيتهم كلهم، إال أننا رصدنا أن الوقت املخصص للمرتشحن مل يكن متساويا. 

إذ حر »يوسف الشاهد« يف الربنامجن املذكورين، هذا إضافة لنقل اجتاعه الشعبي بشكل مبارش،وهو ما 

ساهم يف ارتفاع املدة املخصصة له مقارنة ببقية املرتشحن الذين احتلوا املراتب األوىل وهم عى التوايل »عبد 

الكريم الزبيدي« و«الياس الفخفاخ« و«سعيد العايدي« .

خصصت »قناة حنبعل« تقريبا 48 دقيقة للفاعلن السياسين من غر املرتشحن.  وقدتم اقتسام هذه املدة 

رئيسيا بن أعضاء حركة النهضة ونداء تونس.

كا خصصت مدة تغطية بلغت ساعة ونصف تقريبا للفاعلن السياسين بصفتهم املؤسساتية وهم أساسا 

أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية. علا وأنّنا رصدنا أن الوزير »األزهر العكرمي« نفذ إىل هذه القناة بصفته 

السياسية ال املؤسساتية للتعليق عى املشهد اإلنتخايب والسيايس دون أن يقوم بخطاب دعايئ ألحد املرتشحن.
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحن

مدة البث املخصصة 

للمرتشحن

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجالية للبث

00:21:08-00:11:4000:09:28يوسف الشاهد

00:12:26-00:07:1400:05:12قيس سعيد

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:07:0200:04:01-00:11:03

00:10:22-00:04:4600:05:36عبر مويس

00:08:20-00:04:4800:03:32عبد الفتاح مورو

00:08:04-00:04:1000:03:54مهدي جمعة

00:07:42-00:04:0600:03:36محسن مرزوق

00:07:16-00:04:2900:02:47لطفي املرايحي

00:07:10-00:04:5400:02:16عبيد الربييك

00:06:54-00:04:3800:02:16سيف الدين مخلوف

00:06:47-00:04:5500:01:52عبد الكريم الزبيدي

00:06:00-00:04:4400:01:16سعيد العايدي

00:05:26-00:02:3900:02:47محمد عبو

00:05:25-00:03:3700:01:48منصف املرزوقي

00:04:38-00:02:4000:01:58منجي الرحوي

00:04:35-00:03:0400:01:31الياس الفخفاخ

00:04:32-00:02:3200:02:00حمة الهامي

00:04:31-00:01:5600:02:35حادي الجبايل

00:01:1400:03:0400:04:18-نبيل القروي

00:03:06-00:00:5600:02:10سلمى اللومي

01:24:5001:01:4900:03:0402:29:43املدة االجالية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة حنبعل 



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  502019

جدول عدد 2: مدة البث االجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:34:2500:49:0402:23:29يوسف الشاهد

01:12:4501:05:3302:18:18عبد الفتاح مورو

01:26:28-01:26:28عبد الكريم الزبيدي

01:18:09-01:18:09الياس الفخفاخ

01:04:50-01:04:50صايف سعيد

01:01:18-01:01:18قيس سعيد

01:00:18-01:00:18عبري مويس

00:53:38-00:53:38حمة الهاممي

00:53:36-00:53:36منصف املرزوقي

00:53:17-00:53:17ناجي جلول

00:47:49-00:47:49مهدي جمعة

00:44:1400:01:2200:45:36سعيد العايدي

00:40:44-00:40:44حامدي الجبايل

00:26:5100:10:2300:37:14محمد عبو

00:33:15-00:33:15محمد الصغري النوري

00:32:01-00:32:01عبيد الربييك

00:25:4000:00:4700:26:27لطفي املرايحي

00:26:20-00:26:20سيف الدين مخلوف

00:23:40-00:23:40حاتم بولبيار

00:14:51-00:14:51منجي الرحوي

16:34:0902:07:0918:41:18املدة االجاملية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:46:0500:49:0402:35:09يوسف الشاهد

01:17:3301:05:3302:23:06عبد الفتاح مورو

01:31:23-01:31:23عبد الكريم الزبيدي

01:21:13-01:21:13الياس الفخفاخ

01:08:32-01:08:32قيس سعيد

01:05:04-01:05:04عبري مويس

01:04:50-01:04:50صايف سعيد

00:57:13-00:57:13منصف املرزوقي

00:56:10-00:56:10حمة الهاممي

00:53:17-00:53:17ناجي جلول

00:51:59-00:51:59مهدي جمعة

00:48:5800:01:2200:50:20سعيد العايدي

00:42:40-00:42:40حامدي الجبايل

00:29:3000:10:2300:39:53محمد عبو

00:36:55-00:36:55عبيد الربييك

00:33:15-00:33:15محمد الصغري النوري

00:30:58-00:30:58سيف الدين مخلوف

00:30:0900:00:4700:30:56لطفي املرايحي

00:23:40-00:23:40حاتم بولبيار

00:17:31-00:17:31منجي الرحوي

00:07:02-00:07:02محمد الهاشمي الحامدي

00:04:06-00:04:06محسن مرزوق

00:03:0400:03:04-نبيل القروي

00:00:56-00:00:56سلمى اللومي

17:58:5902:10:1320:09:12املدة االجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة حنبعل 
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رسم بياين عدد1 : مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج
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التحليل الكيفي• 

أثّر بث »قناة حنبعل« الجتاعات شعبية لبعض املرتشحن عى نتائج التحليل الكيفي، علا وأن تغطية هذه 

اإلجتاعات مل تٌضمنه ضمن مخططها التفصيي املحدد لربمجتها خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية. كا تربز 

النتائج اخالال مببدأ التوازن بن املرتشحن يف الربامج التي تّم رصدها.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة حنبعل 
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رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة
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أم تونيزيا

مل تخّصص »قناة أم تونيزيا« نرات إخبارية خالل الفرتة املرصودة، حيث اقترصت تغطيتها لحملة اإلنتخابات 

الرئاسية عى برنامج »الحدث« وحصص املناظرات التي نظمتها القناة الوطنية.

حظي املرتشح »سيف الدين مخلوف« بأطول مدة أخذ الكلمة بلغت حواىل ساعة، متجاوزا بذلك مدة أخذ 

الكلمة املخصصة لبقية املرتشحن. كا خّصصت ما يقارب أربعن دقيقة لتغطية مداخالت املرتشح »محمد 

الصغر النوري«. 

كا أولت »قناة أم تونيزيا« اهتاما مبساندي املرتشح »نبيل القروي«، حيث تجاوزت املدة املخصصة لتغطية 

مداخالتهم النصف ساعة. أما بالنسبة ملدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشح »نبيل القروي« فقد تم تخصيص 

مثانية وعرين ثانية خالل اعادة بث مقطع قديم إلحدى ترصيحاته. وباستثناء املرتشح »سليم الرياحي« الذي 

مل يحظ سوى بأقل من دقيقة واحدة، فقد سجلنا توازنا يف املدة املخصصة لتغطية مداخالت بقية املرتشحن.

ويعود التوازن الحاصل يف تغطية أغلب املرتشحن إىل بث قناة أم تونيزيا للمناظرات الثالث التي نظّمتها القناة 

الوطنية األوىل، والتي تّم إعدادها بطريقة تضمن املساواة يف أخذ الكلمة بن جميع املرتشحن.

أعادت هذه القناة خالل املدة املرصودة بث مقاطع من هذه املناظرات، وهو ما ميثل خرقا للفصل 35 من 

القرار املشرتك بن الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 

21 أوت 2019، وقد تسببت اعادة هذه املقاطع يف اإلخالل مببدإ املساواة يف مدة التغطية بن املرتشحن.

يعود الفارق الكبر يف مدة التغطية بن املرتشحن باألساس إىل برنامج »الحدث« الذي اقترص عى استضافة 

املرتشحن »سيف الدين مخلوف« و«محمد صغر النوري« و«حاتم ملييك« كمساند للمرتشح »نبيل القروي«. 

إضافة إىل تغطية مداخالت املرتشحن ومسانديهم، أولت قناة أم تونيزيا اهتاما ببعض الفاعلن السياسين غر 

املرتشحن، إذ خّصصت تغطية ألعضاء من األحزاب التالية حزب الوحدة وحزب قلب تونس وحزب املصالحة 

وحزب نداء تونس، ويف املقابل سجلنا غيابا شبه تام لظهور الفاعلن السياسين بصفتاتهم املؤسساتية.

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مل يتم بث نرات اخبارية يف القناة أم تونيزيامل يتم بث نرات اخبارية يف القناة أم تونيزيا• • 

الدور األول:    النتائج التفصيلية أم تونيزيا
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحن

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجالية للبث

00:55:02-00:55:02سيف الدين مخلوف

00:00:2800:36:3700:37:05نبيل القروي

00:36:38-00:36:38محمد الصغر النوري

00:14:4100:02:5400:17:35عبد الكريم الزبيدي

00:15:48-00:15:48لطفي املرايحي

00:15:34-00:15:34صايف سعيد

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ 

00:14:07-00:14:07محمد عبو 

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:14:04-00:14:04حادي الجبايل 

00:14:00-00:14:00قيس سعيد 

00:13:59-00:13:59حمة الهامي 

00:13:55-00:13:55عبيد الربييك

00:13:49-00:13:49حاتم بولبيار

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي 

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي 

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد 

00:13:37-00:13:37منصف املرزوقي 

00:13:34-00:13:34ناجي جلول 

00:13:28-00:13:28عبر مويس

00:13:24-00:13:24مهدي جمعة 

00:13:22-00:13:22عبد الفتاح مورو 

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

00:10:53-00:10:53عمر منصور 

00:00:46-00:00:46سليم الرياحي 

06:38:1400:39:3107:17:45املدة االجالية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:55:02-00:55:02سيف الدين مخلوف

00:00:2800:36:3700:37:05نبيل القروي

00:36:38-00:36:38محمد الصغري النوري

00:14:4100:02:5400:17:35عبد الكريم الزبيدي

00:15:48-00:15:48لطفي املرايحي

00:15:34-00:15:34صايف سعيد

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ 

00:14:07-00:14:07محمد عبو

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:14:04-00:14:04حامدي الجبايل 

00:14:00-00:14:00قيس سعيد 

00:13:59-00:13:59حمة الهاممي 

00:13:55-00:13:55عبيد الربييك 

00:13:49-00:13:49حاتم بولبيار 

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد 

00:13:37-00:13:37منصف املرزوقي

00:13:34-00:13:34ناجي جلول

00:13:28-00:13:28عبري مويس

00:13:24-00:13:24مهدي جمعة 

00:13:22-00:13:22عبد الفتاح مورو 

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي 

00:10:53-00:10:53عمر منصور 

00:00:46-00:00:46سليم الرياحي 

06:38:1400:39:3107:17:45املدة االجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية أم تونيزيا
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 
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التحليل الكيفي• 

تربز نتائج التحليل الكيفي لقناة »ام تونيزيا« عدم التزامها بقواعد وضوابط أخالقيات املهنة الصحفية، حيث 

غلب عى تغطيتها توجه سيايس واضح، األمر الذي انعكس سلبا عى مبدأ التعددية السياسية والنفاذ العادل 

بن مختلف املرتشحن. هذا باإلضافة إىل محدودية وجهات النظر املطروحة وغياب مواقف نقدية من طرف 

الصحفين خالل الحوارات. كا بينت النتائج الكيفية غياب حضور النساء بشكل واضح مقارنة بحضور الرجال، 

وهو ما أثر يف مجمله سلبا يف استقاللية ومهنية الصحفين. 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

الدور األول:    النتائج التفصيلية أم تونيزيا
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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قناة تلفزة يت يف

اتّسمت تغطية تلفزة يت يف للحملة اإلنتخابية بعدم التوازن. ويختلف مؤرش التوازن يف تغطية املرتشحن بن 

النرات اإلخبارية والربامج األخرى وهي »الرئيس« و«املناظرات« التي نظّمتها التلفزة الوطنية وبثّت يف معظم 

القنوات أيّام 07 و08 و09 سبتمرب 2019.

خّصصت تلفزة يت يف مدة تغطية ضئيلة للمرتشحن يف النرات اإلخبارية مل تتجاوز ساعتن طوال الحملة 

اإلنتخابية. فقد رصدنا أن النرات اإلخبارية أولت اهتاما أكرب بتغطية أنشطة كل من »نبيل القروي« و«عبد 

الفتاح مورو« و«عبد الكريم الزبيدي« و«يوسف الشاهد« ،يف حن  تضاءل هذا اإلهتام من حيث مدة 

التغطية بالنسبة لبقية املرتشحن. كا رصدنا غياب تغطية نشاط أربعة مرتشحن وهم: »الياس الفخفاخ« 

و«عبر مويس« و«محمد الصغر النوري« و«محسن مرزوق«. 

خصصت بقية الربامج 11 ساعة لنفاذ املرتشحن املبارش بشكل غر متوازن، فقد احتكر أربعة مرتشحن مدة 

التغطية وهم »ناجي جلول« الذي تم منحه قرابة الساعتن ثم »عمر منصور« و«حاتم بولبيار« وأخرا »نبيل 

القروي« الذي نفذ إىل الربامج الحوارية عرب استضافة مسانديه.

أما بقية املرتشحن فقد نفذوا إىل برامج القناة بشكل متساِو. ويعود هذا التساوي بن هؤالء املرتشحن يف أخذ 

الطلمة إىل بث تلفزة يت يف للمناظرات، يف حن يفرّس ارتفاع مدة أخذ الكلمة بالنسبة للمرتشحن«ناجى جلول« 

و«عمر منصور« و«حاتم بولبيار« بإعادة بث الربنامج الحواري » »الرئيس«.

خّصصت تلفزة يت يف مدة تغطية للفاعلن السياسين من غر املرتشحن، إذ تم منح الفاعلن السياسين بصفتهم 

املؤسساتية 12 دقيقة وعر دقائق لحزيب »صوت الفالحن« و«قلب تونس« و«مستقلن«.

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تلفزة يت يف
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحن 

مدة البث املخصصة 

للمرتشحن

املدة املخصصة 

للمساندين 
املدة اإلجالية للبث

00:03:2100:09:0100:12:22-نبيل القروي 

00:05:5800:03:5300:01:5600:11:47عبد الفتاح مورو

00:03:1000:03:4900:04:2800:11:27عبد الكريم الزبيدي

00:09:15-00:03:2100:05:54يوسف الشاهد 

00:07:04-00:05:3200:01:32محمد عبو

00:08:08-00:05:4000:02:28حاتم بولبيار

00:05:27-00:04:1200:01:15مهدي جمعة

00:02:3300:01:5100:00:1200:04:36حمة الهامي

00:07:52-00:05:2400:02:28عبيد الربييك

00:04:50-00:02:2000:02:30لطفي املرايحي

00:05:55-00:02:4100:03:14منصف املرزوقي

00:05:49-00:03:2500:02:24منجي الرحوي

00:03:02-00:03:02-سليم الرياحي

00:04:36-00:01:3000:03:06سلمى اللومي

00:04:23-00:02:3000:01:53قيس سعيد

00:04:22-00:03:2200:01:00عمر منصور

00:03:06-00:01:5200:01:14سعيد العايدي

00:03:26-00:02:4600:00:40ناجي جلول 

00:02:32-00:01:1700:01:15حادي الجبايل

00:02:44-00:02:0200:00:42صايف سعيد

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:00:2700:01:27-00:01:54

00:00:08-00:00:08-سيف الدين مخلوف

01:00:0200:49:0600:15:3702:04:45املدة اإلجالية للبث 
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:55:42-01:55:42ناجي جلول

01:31:07-01:31:07عمر منصور 

01:23:41-01:23:41حاتم بولبيار 

01:06:0501:06:05-نبيل القروي

00:17:12-00:17:12محمد عبو

00:16:3100:00:3500:17:06منصف املرزوقي

00:15:48-00:15:48لطفي املرايحي

00:15:34-00:15:34صايف سعيد

00:15:27-00:15:27عبيد الربييك

00:15:03-00:15:03عبد الفتاح مورو

00:15:00-00:15:00مهدي جمعة

00:14:57-00:14:57عبري مويس

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:14:18-00:14:18سيف الدين مخلوف

00:14:13-00:14:13عبد الكريم الزبيدي

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ 

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:14:04-00:14:04حامدي الجبايل 

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

00:13:59-00:13:59حمة الهاممي 

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:13:42-00:13:42يوسف الشاهد 

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

00:12:08-00:12:08محمد الصغري النوري

09:55:4901:06:4011:02:29املدة اإلجاملية للبث 

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تلفزة يت يف
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة 

للمرتشحني 
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

01:58:28-01:58:28ناجي جلول 

01:15:0601:15:06-نبيل القروي

01:34:29-01:34:29عمر منصور

01:29:21-01:29:21حاتم بولبيار

00:21:0100:01:5600:22:57عبد الفتاح مورو 

00:22:44-00:22:44محمد عبو 

00:17:2300:04:2800:21:51عبد الكريم الزبيدي

00:19:12-00:19:12مهدي جمعة 

00:17:03-00:17:03يوسف الشاهد 

00:20:51-00:20:51عبيد الربييك

00:16:3200:00:1200:16:44حمة الهاممي

00:19:1200:00:3500:19:47منصف املرزوقي

00:18:08-00:18:08لطفي املرايحي

00:17:45-00:17:45منجي الرحوي

00:17:36-00:17:36صايف سعيد

00:16:30-00:16:30قيس سعيد

00:15:12-00:15:12سعيد العايدي

00:15:21-00:15:21حامدي الجبايل 

00:14:57-00:14:57عبري مويس

00:15:14-00:15:14سلمى اللومي

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق 

00:14:18-00:14:18سيف الدين مخلوف 

00:14:11-00:14:11محمد الهاشمي الحامدي 

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ 

00:12:08-00:12:08محمد الصغري النوري

10:55:5101:22:1712:18:08املدة االجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تلفزة يت يف
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التحليل الكيفي• 

أثبتت نتائج الرصد الكيفي لربامج قناة تلفزة يت يف سلبية مؤرش التعددية السياسية وذلك رغم الجهود املبذولة 

إلحرتام مؤرش املهنية والحرفية.

يربز الرسم البياين عدد3 مؤرشات سلبية فيا يتصل بالتوجيه السيايس للربامج التي تم رصدها، حيث مل يتم 

عرض كل وجهات نظر املرتشحن. كا مل يتم ضان نفاذ عادل لهم جميعا.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة
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قناة تونسنا 

مل تبث قناة »تونسنا« نرات إخبارية مقترصة يف تغطيتها للحملة اإلنتخابية الرئاسية عى املناظرات وبرنامج 

»الرئيس السابع«.

تظهر النتائج غياب كل من املرتشحن نبيل القروي وسليم الرياحي عن برامج هذه القناة. يف حن نالحظ توازنا 

بن 19 مرتّشحا الذين منحوا أقل مّدة يف التغطية. ويفرّس هذا التوازن ببث قناة »تونسنا« للمناظرات. كا 

تصّدر ترتيب التغطية 5 مرتّشحن متت استضافتهم يف برنامج »الرئيس السابع«.

اتسمت تغطية »تونسنا« للحملة اإلنتخابية الرئاسية بعدم التوازن يف نفاذ مختلف املرتشحن إىل الربامج 

الخاّصة بها. وقد أثّر إعادة بث برنامج »الرئيس السابع« عى املّدة املخّصصة للمرتشحن،إذ ارتفعت املّدة 

املخصصة للمرتشحن اآليت ذكرهم: صايف سعيد وحاتم بولبيار ومحمد الصغر النوري.

مل تضمن »تونسنا« أيضا التوازن بن الفاعلن السياسين من غر املرتشحن حيث خصّصت 1 ساعة و 35 

دقيقة استفاد منها أعضاء من تحالف الوطن الجديد وتحيا تونس. كا رصدنا غيابا شبه كّي لتغطية الفاعلن 

املؤسساتين باستثناء بعض الدقائق ألعضاء الحكومة.

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مل يتم بث نرات اخبارية يف قناة تونسنا مل يتم بث نرات اخبارية يف قناة تونسنا • • 

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تونسنا 
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

02:22:44-02:22:44صايف سعيد

02:10:01-02:10:01حاتم بولبيار

01:56:00-01:56:00محمد الصغري النوري

01:08:1500:00:0301:08:18لطفي املرايحي

01:02:2600:01:0501:03:31عمر منصور

00:13:4200:07:1800:21:00يوسف الشاهد

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:14:18-00:14:18سيف الدين مخلوف

00:14:13-00:14:13عبد الكريم الزبيدي

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ

00:14:07-00:14:07محمد عبو

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:14:04-00:14:04حامدي الجبايل

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

00:13:59-00:13:59حمة الهاممي

00:13:55-00:13:55عبيد الربييك

00:13:4400:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:13:37-00:13:37منصف املرزوقي

00:13:34-00:13:34ناجي جلول

00:13:28-00:13:28عبري مويس

00:13:24-00:13:24مهدي جمعة

00:13:22-00:13:22عبد الفتاح مورو

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

13:02:3200:08:2613:10:58املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

02:22:44-02:22:44صايف سعيد

02:10:01-02:10:01حاتم بولبيار

01:56:00-01:56:00محمد الصغري النوري

01:08:1500:00:0301:08:18لطفي املرايحي

01:02:2600:01:0501:03:31عمر منصور

00:13:4200:07:1800:21:00يوسف الشاهد

00:14:20-00:14:20منجي الرحوي

00:14:18-00:14:18سيف الدين مخلوف

00:14:13-00:14:13عبد الكريم الزبيدي

00:14:08-00:14:08الياس الفخفاخ

00:14:07-00:14:07محمد عبو

00:14:07-00:14:07محسن مرزوق

00:14:04-00:14:04حامدي الجبايل

00:14:00-00:14:00قيس سعيد

00:13:59-00:13:59حمة الهاممي

00:13:55-00:13:55عبيد الربييك

00:13:44-00:13:44محمد الهاشمي الحامدي

00:13:44-00:13:44سلمى اللومي

00:13:37-00:13:37منصف املرزوقي

00:13:34-00:13:34ناجي جلول

00:13:28-00:13:28عبري مويس

00:13:24-00:13:24مهدي جمعة

00:13:2200:13:22عبد الفتاح مورو

00:13:20-00:13:20سعيد العايدي

13:02:3200:08:2613:10:58املدة اإلجاملية للبث

v

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تونسنا 
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربام
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التحليل الكيفي• 

أكدت نتائج التحليل الكيفي ما سبق عرضه من نتائج التحليل الكّمي. اذ نالحظ مؤرشات سلبية فيا يتعلق 

مبؤرش التعّددية السياسية. وكذلك فيا يتّصل مبؤرشات تقديم معلومات للناخبن والتوازن بن الجنسن 

واإلهتام مبحاور حقوق اإلنسان والحريات العاّمة.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

الدور األول:    النتائج التفصيلية قناة تونسنا 
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة
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نتائج رصد القنوات اإلذاعية   .2
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اإلذاعة الوطنية

خصصت اإلذاعة الوطنية أكرث من 8 ساعات من مجموع البث لتغطية أنشطة املرتشحن لالنتخابات الرئاسية 

السابقة ألوانها وملسانديهم. إضافة إىل تغطية أنشطة فاعلن سياسين من غر املرتشحن وفاعلن مؤسساتين 

مبجموع 26 دقيقة تقريبا.

كا اقترصت تغطية اإلذاعة الوطنية عى برنامج »كريس الرئيس«والنرات واملواجيز اإلخبارية. وفيا يتعلق 

بالنرات اإلخبارية )الجدول عدد 1(، الحظنا توزانا يف التغطية بن مختلف املرتشحن،مع منح الكلمة بأكرث 

مساواة،ومتكن مساندي املرتشح نبيل القروي وسليم الرياحي. حيت بلغ الفارق الزمني بن مدة أخذ الكلمة 

بن كل املرتشحن اقل من دقيقتن. 

أما بالنسبة للتغطية اإلعالمية عرب برنامج »كريس الرئيس« )جدول عدد 2(، فقد تم منح الكلمة بشكل متساو 

تقريبا وشمل 7 مرتشحن فقط وهم عى التوايل: محمد عبو، وعبد الفتاح مورو، والصايف سعيد، ومحمد 

الهاشمي الحامدي، واملهدي جمعة، وعمر منصور، واملنصف املرزوقي. فحن تم تغييب بقية املرتشحن. حيث 

تجدر اإلشارة إىل أن نفاذ هؤالء املرتشحن فقط يعود إىل اختيار اإلذاعة الوطنية عرب آلية القرعة مع توزيع 

البقية عى اإلذاعات الجهوية، وهو ما تم تسجيله أثناء رصد اإلذاعتن العموميتن الكاف وصفاقس. 

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:06:5500:05:2500:02:0500:14:25يوسف الشاهد

00:13:41-00:09:0200:04:39الياس الفخفاخ

00:07:5700:05:2300:00:1700:13:37منصف املرزوقي

00:07:0600:05:2800:00:5300:13:27محسن مرزوق

00:05:4200:07:1200:12:54-نبيل القروي

00:05:1900:05:0500:02:2000:12:44محمد عبو

00:12:35-00:09:1300:03:22ناجي جلول

00:05:1600:04:3800:02:3700:12:31عبد الفتاح مورو

00:06:3400:03:5300:01:4700:12:14لطفي املرايحي

00:06:1300:03:5900:01:5900:12:11حمة الهاممي

00:07:4900:03:2300:00:5200:12:04حاتم بولبيار

00:11:59-00:07:2800:04:31عبيد الربييك

00:04:0200:04:0300:03:5200:11:57عبد الكريم الزبيدي

00:06:3600:04:4600:00:3100:11:53عبري مويس
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00:06:5100:03:4100:01:0800:11:40صايف سعيد

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:07:4000:03:59-00:11:39

00:11:37-00:09:1900:02:18سيف الدين مخلوف

00:04:5500:04:0400:02:3700:11:36مهدي جمعة

00:07:5300:03:3600:00:0700:11:36منجي رحوي

00:04:1400:06:5300:11:07-سليم الرياحي

00:07:1100:03:2000:00:3400:11:05حامدي الجبايل

00:07:1500:03:0200:00:4600:11:03محمد الصغري النوري

00:11:02-00:07:5500:03:07سعيد العايدي

00:06:1900:04:3100:00:0400:10:54سلمى اللومي

00:10:31-00:07:1600:03:15قيس سعيد

00:08:42-00:06:5200:01:50عمر منصور

02:48:5601:45:1400:36:3405:10:44املدة االجاملية للبث

جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة االجاملية للبث

00:27:05-00:27:05محمد عبو

00:25:45-00:25:45عبد الفتاح مورو

00:25:28-00:25:28صايف سعيد

00:25:06-00:25:06محمد الهاشمي الحامدي

00:24:50-00:24:50مهدي جمعة

00:24:47-00:24:47عمر منصور

00:24:44-00:24:44منصف املرزوقي

02:57:45-02:57:45املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية اإلذاعة الوطنية
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:32:2400:02:2000:34:44محمد عبو

00:31:0100:02:3700:33:38عبد الفتاح مورو

00:32:1900:01:0800:33:27صايف سعيد

00:32:4100:00:1700:32:58منصف املرزوقي

00:32:46-00:32:46محمد الهاشمي الحامدي

00:29:4500:02:3700:32:22مهدي جمعة

00:31:39-00:31:39عمر منصور

00:09:19-00:09:19سيف الدين مخلوف

00:09:13-00:09:13ناجي جلول

00:09:02-00:09:02الياس الفخفاخ

00:06:5500:02:0500:09:00يوسف الشاهد

00:07:4900:00:5200:08:41حاتم بولبيار

00:06:3400:01:4700:08:21لطفي املرايحي

00:06:1300:01:5900:08:12حمة الهاممي

00:07:1500:00:4600:08:01محمد الصغري النوري

00:07:5300:00:0700:08:00منجي الرحوي

00:07:0600:00:5300:07:59محسن مرزوق

00:07:55-00:07:55سعيد العايدي

00:04:0200:03:5200:07:54عبد الكريم الزبيدي

00:07:1100:00:3400:07:45حامدي الجبايل

00:07:28-00:07:28عبيد الربييك

00:07:16-00:07:16قيس سعيد

00:07:1200:07:12-نبيل القروي

00:06:3600:00:3100:07:07عبري مويس

00:06:5300:06:53-سليم الرياحي

00:06:1900:00:0400:06:23سلمى اللومي

05:46:4100:36:3406:23:15املدة اإلجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

الدور األول:    النتائج التفصيلية اإلذاعة الوطنية
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التحليل الكيفي• 

أما فيا يتعلق بنتائج الرصد الكيفي، فإنه ال ميكن تقدميها بصفة متجزأة مقارنة بنتائج رصد بقية اإلذاعات 

الجهوية العمومية عى وجه التحديد. عى اعتبار أن اإللتزام باحرتام مبدأ النفاذ املتساوي بن كل املرتشحن 

كان عن طريق برنامج »كريس الرئيس« الذي يبث يف كل اإلذاعات الجهوية العمومية )5 اذاعات(. حيث مكنتنا 

املؤرشات الكيفية من تسجيل نتائج ايجابية حول التقسيم املتساوي للوقت بن املرتشحن أثناء تقديم مواقفهم 

وبرامجهم اإلنتخابية. 

تجدر اإلشارة إىل أن هذا التوجه الذي اعتمدته اإلذاعة الوطنية بالتنسيق مع اإلذاعات الجهوية العمومية 

قد ال يعطي نفس الحظوظ والحيز الزمني املخصص لهم ،خاصة وأن بث اإلذاعة الوطنية عى كامل تراب 

الجمهورية بينا تقترص اإلذاعات الجهوية عى مجال جغرايف محدد، وهو ما ال ميكنها من تحقيق املساواة بن 

كل املرتشحن.  وهو ما تربزه الرسوم البيانية املوالية.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية اإلذاعة الوطنية
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إذاعة الكاف

خصصت اإلذاعة العمومية »الكاف« حوايل 9 ساعات و23 دقيقة كمدة اجالية للبث لتغطية االنشطة 

اإلنتخابية للمرتشحن وملسانديهم خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها. هذا باإلضافة إىل تخصيص 

حيز زمني للفاعلن السياسين بصفاتهم املؤسساتية ومن غر املرتشحن بلغ يف مجموله حوايل 38 دقيقة. 

شملت تغطية إذاعة الكاف للمرتشحن عرب النرات واملواجيز اإلنتخابية وكذلك من خالل املساحة املخصصة 

عرب برنامج »كريس الرئيس« بالتنسيق مع اإلذاعة الوطنية وبقية اإلذاعات الجهوية العمومية.ومن بن 

املالحظات املشرتكة مع اإلذاعة الوطنية ميكن اإلشارة إىل: 

تغطية متوازنة وحرصية خالل النرات واملواجيز اإلخبارية سواء للمرتشحن أنفسهم أو ملسانديهم   -

والذين خصصت لهم نفس مدة أخذ الكلمة تقريبا للتعبر عن برامجهم اإلنتخابية. )الجدول عدد 1(

تغطية جزئية لحوايل 11 مرتشحا فقط مع اإللتزام بتساوي املدة الزمنية املمنوحة لكل مرتشح.    -

)الجدول عدد 2(
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:13:44-00:09:0200:04:42الياس الفخفاخ

00:07:5700:05:3300:00:0100:13:31منصف املرزوقي

00:12:44-00:09:1300:03:31ناجي جلول

00:12:41-00:07:0600:05:35محسن مرزوق

00:06:5500:05:2800:00:0500:12:28يوسف الشاهد

00:12:04-00:07:2800:04:36عبيد الربييك

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:07:4000:04:05-00:11:45

00:07:5300:03:4700:00:0100:11:41منجي الرحوي

00:11:41-00:09:1900:02:22سيف الدين مخلوف

00:06:3600:04:5500:00:0100:11:32عبري مويس

00:07:4900:03:2900:00:0100:11:19حاتم بولبيار

00:11:05-00:07:5500:03:10سعيد العايدي

00:06:1900:04:3400:00:0100:10:54سلمى اللومي

00:06:3400:03:5900:00:1000:10:43لطفي املرايحي

00:06:5400:03:4100:00:0600:10:41صايف سعيد

00:07:1100:03:2600:00:0200:10:39حامدي الجبايل

00:05:1900:05:1400:00:0500:10:38محمد عبو

00:10:31-00:07:1600:03:15قيس سعيد

00:07:1500:03:0800:00:0200:10:25محمد الصغري النوري

00:05:1600:04:4800:00:1200:10:16عبد الفتاح مورو

00:06:1300:03:5900:00:0400:10:16حمة الهاممي

00:04:5500:04:1200:00:1500:09:22مهدي جمعة

00:08:50-00:06:5200:01:58عمر منصور

00:04:0200:04:0900:00:1400:08:25عبد الكريم الزبيدي

00:06:2900:00:1900:06:48-نبيل القروي

00:03:4700:00:1800:04:05-سليم الرياحي

02:48:5901:47:5200:01:5704:38:48املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الكاف
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:23:32-00:23:32سلمى اللومي

00:24:37-00:24:37عبد الكريم الزبيدي

00:25:19-00:25:19الياس الفخفاخ

00:25:25-00:25:25منصف املرزوقي

00:25:32-00:25:32محمد عبو

00:25:41-00:25:41محمد الهاشمي الحامدي

00:26:00-00:26:00مهدي جمعة

00:26:29-00:26:29محسن مرزوق

00:26:52-00:26:52حمة الهاممي

00:27:29-00:27:29قيس سعيد

00:27:29-00:27:29منجي الرحوي

04:44:25-04:44:25املدة االجاملية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:35:2200:00:0100:35:23منجي الرحوي

00:34:45-00:34:45قيس سعيد

00:34:21-00:34:21الياس الفخفاخ

00:33:35-00:33:35محسن مرزوق

00:33:2200:00:0100:33:23منصف املرزوقي

00:33:21-00:33:21محمد الهاشمي الحامدي

00:33:0500:00:0400:33:09حمة الهاممي

00:30:5500:00:1500:31:10مهدي جمعة

00:30:5100:00:0500:30:56محمد عبو

00:29:5100:00:0100:29:52سلمى اللومي

00:28:3900:00:1400:28:53عبد الكريم الزبيدي

00:09:19-00:09:19سيف الدين مخلوف

00:09:13-00:09:13ناجي جلول

00:07:55-00:07:55سعيد العايدي

00:07:4900:00:0100:07:50حاتم بولبيار

00:07:28-00:07:28عبيد الربييك

00:07:1500:00:0200:07:17محمد الصغري النوري

00:07:1100:00:0200:07:13حامدي الجبايل

00:06:5400:00:0600:07:00صايف سعيد

00:06:5500:00:0500:07:00يوسف الشاهد

00:06:52-00:06:52عمر منصور

00:06:3400:00:1000:06:44لطفي املرايحي

00:06:3600:00:0100:06:37عبري مويس

00:05:1600:00:1200:05:28عبد الفتاح مورو

00:00:1900:00:19-نبيل القروي

00:00:1800:00:18-سليم الرياحي

07:33:2400:01:5707:35:21املدة االجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الكاف



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  842019

رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج
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التحليل الكيفي• 

أما فيا يتعلق بنتائج الرصد الكيفي، فإنه ال ميكن تقدميها بصفة متجزأة مقارنة بنتائج رصد بقية اإلذاعات 

الجهوية العمومية عى وجه التحديد. عى اعتبار أن اإللتزام باحرتام مبدأ النفاذ املتساوي بن كل املرتشحن 

كان عن طريق برنامج »كريس الرئيس« الذي يبث يف كل اإلذاعات الجهوية العمومية )5 اذاعات(. حيث 

مكنتنا املؤرشات الكيفية من تسجيل نتائج ايجابية حول التقسيم املتساوي للوقت بن املرتشحن اثناء تقديم 

مواقفهم وبرامجهم االنتخابية، 

تجدر االشارة إىل أن هذا التوجه الذي اعتمدته االذاعة الوطنية بالتنسيق مع االذاعات الجهوية العمومية 

قد ال يعطي نفس الحظوظ والحيز الزمني املخصص لهم خاصة وأن بث االذاعة الوطنية ويشكل كامل تراب 

الجمهورية فحن تقترص االذاعات الجهوية عى مجال جغرايف محدد، وهو ما ال ميكنها من تحقيق املساواة بن 

كل املرتشحن. وهو ما تربزه الرسوم البيانية املوالية.

إال أنه ميكن مالحظته فيا يتعلق مبؤرش مواقف الصحفين خالل الحوارات يف اذاعة الكاف أنها مل تكن ايجابية 

يف أغلبها مقارنة مبؤرشات االذاعة الوطنية. )الرسم البياين عدد 3(.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الكاف
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة
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إذاعة صفاقس

خصصت إذاعة صفاقس حوايل 11 ساعة و10 دقائق خالل تغطيتها للحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها 

وقد شملت املرتشحن ومسانديهم، إضافة إىل تخصيص حيز زمني ضعيف للفاعلن السياسين املؤسساتين ومن 

غر املرتشحن. 

حيث متت التغطية اإلنتخابية عن طريق النرات واملواجيز اإلخبارية من ناحية وبرنامجي »كريس الرئيس« 

وبرنامج »هنا صفاقس«.إذ تتطابق النتائج الكمية لهذه اإلذاعة مع نتائج اإلذاعة الوطنية وإذاعة الكاف. 

تغطية متوازنة وحرصية خالل النرات واملواجيز اإلخبارية سواء للمرتشحن أنفسهم أو ملسانديهم   -

)الجدول عدد 1(.

تغطية جزئية لحوايل 14 مرتشحا فقط مع فارق بسيط بعى مستوى املدة الزمنية املمنوحة لكل   -

مرتشح.  )الجدول عدد 2(

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة صفاقس
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:06:5500:05:2500:02:0500:14:25يوسف الشاهد

00:13:41-00:09:0200:04:39الياس الفخفاخ

00:07:5700:05:2300:00:1700:13:37منصف املرزوقي

00:06:0000:07:1200:13:12-نبيل القروي

00:05:1900:05:0500:02:2000:12:44محمد عبو

00:12:35-00:09:1300:03:22ناجي جلول

00:12:34-00:07:0600:05:28محسن مرزوق

00:05:1600:04:3800:02:3700:12:31عبد الفتاح مورو

00:06:3400:03:5300:01:4700:12:14لطفي املرايحي

00:06:1300:03:5900:01:5900:12:11حمة الهاممي

00:07:4900:03:2300:00:5200:12:04حاتم بولبيار

00:11:59-00:07:2800:04:31عبيد الربييك

00:04:0200:04:0300:03:5200:11:57عبد الكريم الزبيدي

00:06:3600:04:4600:00:3100:11:53عبري مويس

00:06:5100:03:4100:01:0800:11:40صايف سعيد

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:07:4000:03:59-00:11:39

00:11:37-00:09:1900:02:18سيف الدين مخلوف

00:04:5500:04:0400:02:3700:11:36مهدي جمعة

00:07:5300:03:3600:00:0700:11:36منجي الرحوي

00:07:1100:03:2000:00:3400:11:05حامدي الجبايل

00:07:1500:03:0200:00:4600:11:03محمد الصغري النوري

00:11:02-00:07:5500:03:07سعيد العايدي

00:06:1900:04:3100:00:0400:10:54سلمى اللومي

00:10:31-00:07:1600:03:15قيس سعيد

00:03:3100:06:5300:10:24-سليم الرياحي

00:08:42-00:06:5200:01:50عمر منصور

02:48:5601:44:4900:35:4105:09:26املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:30:37-00:30:37منصف املرزوقي

00:27:32-00:27:32حاتم بولبيار

00:27:21-00:27:21منجي الرحوي

00:26:08-00:26:08حمة الهاممي

00:26:08-00:26:08محسن مرزوق

00:25:53-00:25:53حامدي الجبايل

00:25:37-00:25:37محمد الصغري النوري

00:25:28-00:25:28ناجي جلول

00:25:24-00:25:24محمد عبو

00:25:09-00:25:09محمد الهاشمي الحامدي

00:24:58-00:24:58سعيد العايدي

00:23:57-00:23:57لطفي املرايحي

00:23:04-00:23:04سيف الدين مخلوف

00:22:56-00:22:56عمر منصور

06:00:12-06:00:12املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة صفاقس
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:38:3400:00:1700:38:51منصف املرزوقي

00:35:2100:00:5200:36:13حاتم بولبيار

00:35:1400:00:0700:35:21منجي الرحوي

00:34:41-00:34:41ناجي جلول

00:32:2100:01:5900:34:20حمة الهاممي

00:33:0400:00:3400:33:38حامدي الجبايل

00:32:5200:00:4600:33:38محمد الصغري النوري

00:33:14-00:33:14محسن مرزوق

00:30:4300:02:2000:33:03محمد عبو

00:32:53-00:32:53سعيد العايدي

00:32:49-00:32:49محمد الهاشمي الحامدي

00:32:23-00:32:23سيف الدين مخلوف

00:30:3100:01:4700:32:18لطفي املرايحي

00:29:48-00:29:48عمر منصور

00:09:02-00:09:02الياس الفخفاخ

00:06:5500:02:0500:09:00يوسف الشاهد

00:06:5100:01:0800:07:59صايف سعيد

00:04:0200:03:5200:07:54عبد الكريم الزبيدي

00:05:1600:02:3700:07:53عبد الفتاح مورو

00:04:5500:02:3700:07:32مهدي جمعة

00:07:28-00:07:28عبيد الربييك

00:07:16-00:07:16قيس سعيد

00:07:1200:07:12-نبيل القروي

00:06:3600:00:3100:07:07عبري مويس

00:06:5300:06:53-سليم الرياحي

00:06:1900:00:0400:06:23سلمى اللومي

08:49:0800:35:4109:24:49املدة اإلجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة صفاقس



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  922019

التحليل الكيفي• 

أما فيا يتعلق بنتائج الرصد الكيفي، فإنه ال ميكن تقدميها بصفة متجزأة مقارنة بنتائج رصد بقية اإلذاعات 

الجهوية العمومية عى وجه التحديد. عى اعتبار أن اإللتزام باحرتام مبدأ النفاذ املتساوي بن كل املرتشحن 

كان عن طريق برنامج »كريس الرئيس« الذي يبث يف كل اإلذاعات الجهوية العمومية )5 اذاعات(. حيث 

مكنتنا املؤرشات الكيفية من تسجيل نتائج ايجابية حول التقسيم املتساوي للوقت بن املرتشحن اثناء تقديم 

مواقفهم وبرامجهم االنتخابية. 

تجدر اإلشارة إىل أن هذا التوجه الذي اعتمدته اإلذاعة الوطنية بالتنسيق مع اإلذاعات الجهوية العمومية قد ال 

يعطي نفس الحظوظ والحيز الزمني املخصص لهم خاصة وأن بث اإلذاعة الوطنية عى كامل تراب الجمهورية 

فعندما تقترص اإلذاعات الجهوية عى مجال جغرايف محدد،ال ميكنها من تحقيق املساواة بن كل املرتشحن. 

وهو ما تربزه الرسوم البيانية املوالية.

إال أنه ميكن مالحظته فيا يتعلق مبؤرش حضور املرأة السياسية والقيادية كانت ضعيفة بشكل ملحوظ )الرسم 

البياين عدد 4(.

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة صفاقس



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  942019

إذاعة الديوان أف ام

ركزت إذاعة الديوان أف ام أساسا خالل تغطيتها للحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها عى املرتشحن 

ومقابل تخصيص حيز زمني أقل لغر للفاعلن السياسين غر املرتشحن والفاعلن املؤسساتين. حيث انطلقت 

يف تغطيتها عرب النرات واملواجيز اإلخبارية من ناحية، والربامج الحوارية من ناحية ثانية. 

يبن الجدول عدد1 مدة البث اإلجالية التي خصصت للمرتشحن ومسانديهم يف املواجيز والنرات اإلخبارية. 

حيث بلغت حوايل 15 دقيقة و18ثانية ومل متنح الكلمة للمرتشحن يف النرات سوى 41 ثانية ودقيقة و50 

ثانية للمساندين بصفة عامة. 

أما فيا يتعلق بالربامج الحوارية، فقد خصص حيز زمني اجايل بلغ 9 ساعات و10 دقائق و47 ثانية عرب 

املساحة الواردة يف برنامج »إىل قرطاج«. حيث تم منح الكلمة لـ 21 مرتشحا من مجموع 26 مبا يف ذلك املرشح 

»نبيل القروى« الذي متتع مسانديه مبجموع زمني 23 دقيقة و47 ثانية. أما بقية املرتشحن، سليم الرياحي 

وعبد الكريم الزبيدي وقيس سعيد وعبر مويس وعبد الفتاح مورو، فقد اعتذروا عن الحضور يف برنامج إىل 

قرطاج« رغم الدعوة التي وجهت لهم.

ورغم عدم تحقيق املساواة بن مختلف املرتشحن، بالنظر إىل الحيز الزمني اإلجايل الذي خصص للمرتشح 

الهاشمي الحامدي مقابل املرتشحة سلمى اللومي، فإن هذه املعطيات الكمية ال تنفي محاولة إذاعة الديوان 

أف ام اإللتزام مببدأ املساواة وفقا ملا يبينه الرسم البياين عدد 1. وتجدر اإلشارة إىل عدم التزام بعض املرتشحن 

بتوقيت البث املبارشة للربنامج الحواري يف هذه اإلذاعة، باإلضافة إىل عدم استغالل بعض املرتشحن كذلك 

لكامل الوقت أثناء اإلجابة عن األسئلة مكتفن ببعض الدقائق. 
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:07:4400:01:0900:08:53-نبيل القروي

00:02:10-00:02:10-سليم الرياحي

00:01:04-00:00:4100:00:23سيف الدين مخلوف

00:00:2700:00:2700:00:54-حمة الهاممي

00:00:34-00:00:34-عبري مويس

00:00:29-00:00:29-محسن مرزوق

00:00:0300:00:1400:00:17-عبد الكريم الزبيدي

00:00:06-00:00:06-عبد الفتاح مورو

00:00:06-00:00:06-مهدي جمعة

00:00:06-00:00:06-منصف املرزوقي

00:00:06-00:00:06-ناجي جلول

00:00:06-00:00:06-عمر منصور

00:00:03-00:00:03-عبيد الربييك

00:00:03-00:00:03-حامدي الجبايل

00:00:03-00:00:03-حاتم بولبيار

00:00:03-00:00:03-الياس الفخفاخ

00:00:03-00:00:03-لطفي املرايحي

00:00:03-00:00:03-محمد عبو

محمد الهاشمي 

الحامدي
-00:00:03-00:00:03

00:00:03-00:00:03-محمد الصغري النوري

00:00:03-00:00:03-منجي الرحوي

00:00:4100:12:4700:01:5000:15:18املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الديوان أف ام



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  962019

جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:34:07-00:34:07محمد الهاشمي الحامدي

00:32:52-00:32:52سعيد العايدي

00:32:38-00:32:38حاتم بولبيار

00:31:48-00:31:48صايف سعيد

00:31:35-00:31:35سيف الدين مخلوف

00:29:57-00:29:57محمد الصغري النوري

00:28:03-00:28:03منجي الرحوي

00:27:35-00:27:35محمد عبو

00:27:29-00:27:29محسن مرزوق

00:27:27-00:27:27الياس الفخفاخ

00:25:41-00:25:41ناج جلول

00:25:30-00:25:30مهدي جمعة

00:25:24-00:25:24يوسف الشاهد

00:25:20-00:25:20حمة الهاممي

00:23:4700:23:47-نبيل القروي

00:23:14-00:23:14حامدي الجبايل

00:20:57-00:20:57عمر منصور

00:20:40-00:20:40عبيد الربييك

00:20:29-00:20:29لطفي املرايحي

00:18:09-00:18:09منصف املرزوقي

00:18:05-00:18:05سلمى اللومي

08:47:0000:23:4709:10:47املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:34:07-00:34:07محمد الهاشمي الحامدي

00:32:52-00:32:52سعيد العايدي

00:32:38-00:32:38حاتم بولبيار

00:32:16-00:32:16سيف الدين مخلوف

00:31:48-00:31:48صايف سعيد

00:29:57-00:29:57محمد الصغري النوري

00:28:03-00:28:03منجي الرحوي

00:27:35-00:27:35محمد عبو

00:27:29-00:27:29محسن مرزوق

00:27:27-00:27:27الياس الفخفاخ

00:25:2000:00:2700:25:47حمة الهاممي

00:25:41-00:25:41ناجي جلول

00:25:30-00:25:30مهدي جمعة

00:25:24-00:25:24يوسف الشاهد

00:24:5600:24:56-نبيل القروي

00:23:14-00:23:14حامدي الجبايل

00:20:57-00:20:57عمر منصور

00:20:40-00:20:40عبيد الربييك

00:20:29-00:20:29لطفي املرايحي

00:18:09-00:18:09منصف املرزوقي

00:18:05-00:18:05سلمى اللومي

00:00:1400:00:14-عبد الكريم الزبيدي

08:47:4100:25:3709:13:18املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الديوان أف ام
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 
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التحليل الكيفي• 

أما فيا يتعلق بالنتائج الكيفية، فإن الرسم البياين املوايل عدد 2 يبّن املجهود الذي بذلته إذاعة »الديوان اف 

أم« من أجل تحقيق املساواة يف التغطية بن كل املرتشحن. حيث كشف مؤرش املهنية خالل رصد برنامج »إىل 

قرطاج« مهنية الصحفين أثناء تغطيتهم ملختلف األنشطة اإلنتخابية ومحاورة املرتشحن مقابل اإلنخفاض 

النسبي يف مؤرش التعددية السياسية واإلستقاللية مقارنة مبؤرش املهنية. 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية إذاعة الديوان أف ام
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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 إذاعة اكسرباس أف ام

خصصت اإلذاعة الخاصة »اكسرباس اف ام« ما يعادل 14 ساعة من البث خالل تغطيتها للحملة اإلنتخابية 

الرئاسية السابقة ألوانها للمرتشحن وملسانديهم، حيث توزعت هذه املساحة بن النرات اإلخبارية والربامج 

الحوارية. 

فمن خالل الجدول عدد 1، يتبن أن املدة اإلجالية التي خصصت لتغطية أنشطة وتحركات املرتشحن،عالوة 

عن مسانديهم يف املواجيز والنرات اإلخبارية بلغت ساعة و21 دقيقة و3 ثواين. حيث تم منح الكلمة لكل 

املرتشحن ملدة زمنية ترتاوح بن الدقيقة والخمس دقائق باستثناء املرتشح عبيد الربييك. كا منح املرتشح نبيل 

القروى الكلمة ملمثي حملته اإلنتخابية.

تضمنت برمجة إذاعة اكسرباس اف ام 3 برامج حوارية تم رصدها بصفة شاملة وهي برنامج، اكسرباسو، 

بالسياسية، وكلوب اكسرباس، حيث خصص الربنامجن األولن إلستضافة ومحاورة املرتشحن لالنتخابات الرئاسية، 

وبدرجة أقل برنامج كلوب اكسرباس. 

كا نالحظ من خالل الجدول عدد 2، والرسم البياين عدد 1، نفاذ جل املرتشحن إلذاعة اكسرباس اف ام عرب 

املساحة املخصصة يف الربامج الحوارية، باستثناء كل من املرتشح عبد الفتاح مورو، وعبد الكريم الزبيدي، وعبيد 

الربييك، وعبر مويس، وقيس سعيّد. وبالتايل مل تحقق إذاعة اكسرباس اف ام املساواة بن املرتشحن رغم املجهود 

املبذول لتغطية أكرث ما ميكن من املرتشحن، خاصة و أن الفرق يف مدة التغطية بن املرتشحن بلغت 24 دقيقة. 

إذ منح املرتشح الياس الفخفاخ ما يعادل 47 دقيقة من مجموع الحيز الزمني مقابل 23 دقيقة للمرتشح سعيد 

العايدي. 

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:02:4100:04:5700:07:38-نبيل القروي

00:07:38-00:03:2900:04:09يوسف الشاهد

00:05:07-00:03:2600:01:41منصف املرزوقي

00:02:4700:01:1300:00:3600:04:36عبد الفتاح مورو

00:04:17-00:02:5900:01:18مهدي جمعة

00:04:15-00:02:5100:01:24منجي الرحوي

00:03:43-00:02:3700:01:06محمد عبو

00:03:28-00:02:1700:01:11الياس الفخفاخ

00:03:23-00:02:1100:01:12لطفي املرايحي

00:03:08-00:00:4100:02:27سليم الرياحي

00:03:07-00:02:0100:01:06حاتم بولبيار

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:01:4200:01:22-00:03:04

00:03:01-00:01:1700:01:44قيس سعيد

00:02:58-00:01:5300:01:05محسن مرزوق

00:02:52-00:02:0000:00:52سعيد العايدي

00:02:26-00:01:1900:01:07محمد الصغري النوري

00:00:4000:01:1300:00:2500:02:18عبد الكريم الزبيدي

00:02:02-00:01:2600:00:36صايف سعيد

00:01:57-00:01:2300:00:34حمة الهاممي

00:01:49-00:01:0900:00:40حامدي الجبايل

00:01:47-00:01:1400:00:33عمر منصور

00:01:45-00:01:2400:00:21ناجي جلول

00:01:31-00:00:3700:00:54سيف الدين مخلوف

00:01:21-00:00:4300:00:38سلمى اللومي

00:01:20-00:00:4300:00:37عبري مويس

00:00:32-00:00:32-عبيد الربييك

00:42:4900:32:1600:05:5801:21:03املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:45:13-00:45:13الياس الفخفاخ

00:43:44-00:43:44محسن مرزوق

00:42:17-00:42:17لطفي املرايحي

00:40:32-00:40:32مهدي جمعة

00:40:16-00:40:16حاتم بولبيار

00:39:59-00:39:59منجي الرحوي

00:39:29-00:39:29ناجي جلول

00:38:5600:00:0500:39:01محمد عبو

00:38:38-00:38:38محمد الصغري النوري

00:38:12-00:38:12سليم الرياحي

00:37:00-00:37:00محمد الهاشمي الحامدي

00:36:37-00:36:37منصف املرزوقي

00:35:59-00:35:59حمة الهاممي

00:35:07-00:35:07صايف سعيد

00:35:07-00:35:07سيف الدين مخلوف

00:35:0600:35:06-نبيل القروي

00:32:27-00:32:27عمر منصور

00:31:42-00:31:42سلمى اللومي

00:31:31-00:31:31حامدي جبايل

00:24:31-00:24:31يوسف الشاهد

00:21:25-00:21:25سعيد العايدي

00:01:0400:01:04-عبد الفتاح مورو

12:08:420:36:1512:44:57املدة االجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:30-00:47:30الياس الفخفاخ

00:45:37-00:45:37محسن مرزوق

00:44:28-00:44:28لطفي املرايحي

00:43:31-00:43:31مهدي جمعة

00:42:50-00:42:50منجي الرحوي

00:42:17-00:42:17حاتم بولبيار

00:41:3300:00:0500:41:38محمد عبو

00:40:53-00:40:53ناجي جلول

00:40:03-00:40:03منصف املرزوقي

00:40:0300:40:03-نبيل القروي

00:39:57-00:39:57محمد الصغري النوري

00:38:53-00:38:53سليم الرياحي

00:38:42-00:38:42محمد الهاشمي الحامدي

00:37:22-00:37:22حمة الهاممي

00:36:33-00:36:33صايف سعيد

00:35:44-00:35:44سيف الدين مخلوف

00:33:41-00:33:41عمر منصور

00:32:40-00:32:40حامدي الجبايل

00:32:25-00:32:25سلمى اللومي

00:28:00-00:28:00يوسف الشاهد

00:23:25-00:23:25سعيد العايدي

00:02:4700:01:4000:04:27عبد الفتاح مورو

00:01:17-00:01:17قيس سعيد

00:00:4000:00:2500:01:05عبد الكريم الزبيدي

00:00:43-00:00:43عبري مويس

12:51:3100:42:1313:33:44املدة اإلجاملية للبث
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 رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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التحليل الكيفي• 

حاولت إذاعة »اكسرباس اف ام« اإللتزام أكرث ما ميكن بأخالقيات املهنة الصحفية ويف إيصال معلومات دقيقة 

وبسيطة إىل املستمعن والناخبن،وهو ما تكشفه املؤرشات الكيفية الواردة يف الرسوم البيانية املوالية. 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة شمس أف ام 

خصصت إذاعة »شمس اف ام« حوايل 12 ساعة من البث لتغطية الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها، 

مقابل عدم تخصيص حيز زمني كبر لغر املرتشحن الذي مل يتجاوز بعض الدقائق. 

حيث توزعت هذه التغطية بن النرات واملجالت اإلخبارية التي تجاوزت مدة بثها ساعتن تقريبا من ناحية، 

وثالث برامج حوارية يف مجملها وهي »املاتينال« و«شمس ماغ« و«هنا شمس« من ناحية أخرى. ففي النرات 

اإلخبارية متت تغطية كل املرتشحن مبا يف ذلك مسانديهم وخصص لهم مدة أخذة الكلمة بصفة متوازنة وفقا 

ملا هو مضمن يف الجدول عدد 1.

كا تم استغالل مساحات البث يف الربامج الحوارية بشكل متوازن وناجع يف أغلب األحيان. حيث تم توزيع كل 

املرتشحن ومسانديهم بن هذه الربامج مع احرتام ملبدأ التساوي يف الحضور. حيث تم تسجيل مشاركة كل من 

املرتشح عبد الفتاح مورو وسليم الرياحي ونبيل القروي من خالل حضور مسانديهم. إال أن عدم حضور املرشح 

محسن مرزوق يعود باالساس إىل رفضه قبول دعوة اإلذاعة. 

 

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:05:38-00:04:4300:00:55عبيد الربييك

00:05:37-00:04:2800:01:09منصف املرزوقي

00:05:36-00:04:2700:01:09الياس الفخفاخ

00:05:36-00:04:3400:01:02ناجي جلول

00:03:5300:00:5000:00:5200:05:35مهدي جمعة

00:05:34-00:04:3700:00:57حامدي الجبايل

00:05:30-00:04:3100:00:59عبد الفتاح مورو

00:05:00-00:03:5800:01:02حمة الهاممي

00:05:00-00:03:3100:01:29سليم الرياحي

00:04:58-00:04:0200:00:56عبد الكريم الزبيدي

00:04:57-00:03:5600:01:01لطفي املرايحي

00:03:1900:00:4300:00:4600:04:48محمد عبو

00:04:47-00:04:0600:00:41محسن مرزوق

00:04:44-00:04:0300:00:41سعيد العايدي

00:04:36-00:03:5400:00:42سيف الدين مخلوف

00:04:34-00:03:4600:00:48قيس سعيد

00:02:5700:00:5900:00:3600:04:32يوسف الشاهد

00:04:29-00:03:4600:00:43حاتم بولبيار

00:04:20-00:03:2800:00:52منجي الرحوي

00:04:12-00:03:2100:00:51عبري مويس

00:04:09-00:03:2900:00:40عمر منصور

00:00:3200:03:3100:04:03-نبيل القروي

00:03:55-00:03:1300:00:42محمد الصغري النوري

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:02:5800:00:49-00:03:47

00:03:37-00:02:5400:00:43سلمى اللومي

00:02:28-00:01:5800:00:30صايف سعيد

01:33:5200:22:2500:05:4502:02:02املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:27:20-00:27:20منجي الرحوي

00:26:05-00:26:05حمة الهاممي

00:25:04-00:25:04صايف سعيد

00:24:45-00:24:45عبري مويس

00:24:28-00:24:28عبد الكريم الزبيدي

00:24:14-00:24:14عمر منصور

00:24:11-00:24:11محمد عبو

00:24:0600:24:06-سليم الرياحي

00:23:51-00:23:51حاتم بولبيار

00:23:4800:23:48-عبد الفتاح مورو

00:23:38-00:23:38محمد الصغري النوري

00:23:31-00:23:31سيف الدين مخلوف

00:23:22-00:23:22مهدي جمعة

00:23:17-00:23:17الياس الفخفاخ

00:23:11-00:23:11يوسف الشاهد

00:22:54-00:22:54سعيد العايدي

00:22:51-00:22:51لطفي املرايحي

00:22:41-00:22:41عبيد الربييك

00:22:15-00:22:15حامدي الجبايل

00:22:1200:22:12-نبيل القروي

00:21:55-00:21:55قيس سعيد

00:21:23-00:21:23ناجي جلول

00:21:13-00:21:13محمد الهاشمي الحامدي

00:20:54-00:20:54سلمى اللومي

00:16:54-00:16:54منصف املرزوقي

8:29:571:10:0609:40:03املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:30:48-00:30:48منجي الرحوي

00:30:03-00:30:03حمة الهاممي

00:28:30-00:28:30عبد الكريم الزبيدي

00:04:3100:23:4800:28:19عبد الفتاح مورو

00:27:3000:00:4600:28:16محمد عبو

00:27:1500:00:5200:28:07مهدي جمعة

00:28:06-00:28:06عبري مويس

00:27:44-00:27:44الياس الفخفاخ

00:27:43-00:27:43عمر منصور

00:27:37-00:27:37حاتم بولبيار

00:03:3100:24:0600:27:37سليم الرياحي

00:27:25-00:27:25سيف الدين مخلوف

00:27:24-00:27:24عبيد الربييك

00:27:02-00:27:02صايف سعيد

00:26:57-00:26:57سعيد العايدي

00:26:52-00:26:52حامدي الجبايل

00:26:51-00:26:51محمد الصغري النوري

00:26:47-00:26:47لطفي املرايحي

00:26:0800:00:3600:26:44يوسف الشاهد

00:25:57-00:25:57ناجي جلول

00:25:4300:25:43-نبيل القروي

00:25:41-00:25:41قيس سعيد

00:24:11-00:24:11محمد الهاشمي الحامدي

00:23:48-00:23:48سلمى اللومي

00:21:22-00:21:22منصف املرزوقي

00:04:06-00:04:06محسن مرزوق

10:03:4901:15:5111:19:40املدة اإلجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام
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التحليل الكيفي• 

أما فيا يتعلق بنتائج الرصد الكيفي يف »إذاعة شمس اف ام«، لقد تم رصد برنامجن اثنن خصصا لتغطية 

الحملة اإلنتخابية الرئاسية وها: هنا شمس، واملاتينال. حيث متت مالحظة احرتام الصحفين الخالقيات املهنة 

الصحفية وملبدأ التعددية ونفاذ كل املرتشحن إىل برامجها ونراتها اإلخبارية. 

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة اكسرباس أف ام



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1162019

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة



117

إذاعة جوهرة

خصصت إذاعة »جوهرة أف ام« حوايل 13 ساعة كمدة بث اجالية لتغطية أنشطة املرتشحن ومسانديهم 

خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها، مقابل تخصيص حوايل 32 دقيقة لفاعلن سياسين غر 

مرتشحن،شملت بدورها أعضاء من رئاسة الحكومة.

غطت اذاعة جوهرة اف ام الحملة اإلنتخابية الرئاسية عن طريق النرات اإلخبارية وبرنامج بوليتيكا. حيث 

تم توزيع مدة البث يف النرات اإلخبارية بشكل مقبول يف مجمله، مع تسجيل فارق محدود عى مستوى مدة 

البث مقارنة مبدة أخذ الكلمة )الجدول عدد 1(

أما بالنسبة للربنامج الحواري »بوليتيكا«، فقد تراوح فارق مدة أخذ الكلمة بن جل املرتشحن، بن 27 و48 

دقيقة، حيث تم اسناد مدة أخذ الكلمة ملرشحن اثنن عن طريق مسانديهم، ها كل من املرتشح حمة 

الهامي عرب مساندة عار عمروسية، واملرتشح محسن مرزوق عرب مسانده ماهر بن عثان. كا مل يتم تسجيل 

حضور 8 مرشحن آخرين وهو عى التوايل: املنصف املرزوقي الذي رفض حضور، واملنجي الرحوي، وعبد الفتاح 

مورو، ونبيل القروي، والصايف سعيد، وقيس سعيد، وسلمى اللومي، وعمر منصور.

 

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة جوهرة
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:07:02-00:06:2300:00:39حامدي الجبايل

00:01:1000:05:4000:06:50-نبيل القروي

00:06:15-00:05:2500:00:50عبد الفتاح مورو

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:05:1900:00:56-00:06:15

00:06:13-00:05:1600:00:57الياس الفخفاخ

00:06:13-00:05:1500:00:58سلمى اللومي

00:06:07-00:05:2500:00:42مهدي جمعة

00:06:06-00:05:2300:00:43عبد الكريم الزبيدي

00:06:06-00:05:1600:00:50محمد عبو

00:06:05-00:05:3000:00:35صايف سعيد

00:06:04-00:05:2200:00:42قيس سعيد

00:06:02-00:05:1600:00:46عبري مويس

00:05:59-00:05:1000:00:49عبيد الربييك

00:05:54-00:05:1800:00:36لطفي املرايحي

00:05:53-00:05:1200:00:41حاتم بولبيار

00:05:53-00:05:0100:00:52عمر منصور

00:05:51-00:04:5700:00:54منصف املرزوقي

00:05:43-00:05:0800:00:35منجي الرحوي

00:05:43-00:05:1300:00:30حمة الهاممي

00:05:43-00:05:1000:00:33محسن مرزوق

00:05:40-00:05:0200:00:38ناجي جلول

00:05:38-00:04:5000:00:48يوسف الشاهد

00:04:38-00:04:0300:00:35محمد الصغري النوري

00:03:56-00:02:3700:01:19سعيد العايدي

00:01:19-00:01:0500:00:14سيف الدين مخلوف

00:00:16-00:00:0300:00:13سليم الرياحي

01:58:3900:19:0500:05:4002:23:24املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف  الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:48:41-00:48:41عبد الكريم الزبيدي

00:39:42-00:39:42حاتم بولبيار

00:02:3400:36:5100:39:25حمة الهاممي

00:38:46-00:38:46محمد الهاشمي الحامدي

00:37:39-00:37:39مهدي جمعة

00:37:1000:00:2800:37:38عبري مويس

00:36:26-00:36:26سليم الرياحي

00:35:51-00:35:51حامدي الجبايل

00:35:00-00:35:00محمد عبو

00:34:25-00:34:25لطفي املرايحي

00:33:43-00:33:43عبيد الربييك

00:33:25-00:33:25يوسف الشاهد

00:31:43-00:31:43الياس الفخفاخ

00:28:57-00:28:57سيف الدين مخلوف

00:28:52-00:28:52ناجي جلول

00:28:28-00:28:28سعيد العايدي

00:27:00-0,01875محمد الصغري النوري

00:01:5500:24:3300:26:28محسن مرزوق

00:02:51-00:02:51منجي الرحوي

00:02:49-00:02:49منصف املرزوقي

00:02:0900:00:0600:02:15عبد الفتاح مورو

09:28:0601:01:5810:30:04املدة اإلجاملية للبث 

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة جوهرة
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املالحق

جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:54:04-00:54:04عبد الكريم الزبيدي

00:44:54-00:44:54حاتم بولبيار

00:07:4700:36:5100:44:38حمة الهاممي

00:44:05-00:44:05محمد الهاشمي الحامدي

00:43:04-00:43:04مهدي جمعة

00:42:2600:00:2800:42:54عبري مويس

00:42:14-00:42:14حامدي الجبايل

00:40:16-00:40:16محمد عبو

00:39:43-00:39:43لطفي املرايحي

00:38:53-00:38:53عبيد الربييك

00:38:15-00:38:15يوسف الشاهد

00:36:59-00:36:59الياس الفخفاخ

00:36:29-00:36:29سليم الرياحي

00:33:54-00:33:54ناجي جلول

00:07:0500:24:3300:31:38محسن مرزوق

00:31:05-00:31:05سعيد العايدي

00:31:03-00:31:03محمد الصغري النوري

00:30:02-00:30:02سيف الدين مخلوف

00:07:59-00:07:59منجي الرحوي

00:07:46-00:07:46منصف املرزوقي

00:07:3400:00:0600:07:40عبد الفتاح مورو

00:05:4000:05:40-نبيل القروي

00:05:30-00:05:30صايف سعيد

00:05:22-00:05:22قيس سعيد

00:05:15-00:05:15سلمى اللومي

00:05:01-00:05:01عمر منصور

11:26:451:07:3812:34:23املدة اإلجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة جوهرة
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التحليل الكيفي• 

وفيا يتعلق بنتائج الرصد الكيفي،فإن جل املؤرشات كانت ايجابية يف مجملها خاصة املتعلقة بنفاذ املرتشحن 

الذين متت دعوتهم واملرتشحن الذين متت تغطية أنشطتهم عن طريق النرات واملواجيز اإلخبارية. وهو ما 

تدعمه الرسوم البيانية املوالية:

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة جوهرة



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1242019

املالحق

رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة موزاييك أف أم 

خصصت إذاعة موزاييك حوايل 8 ساعات كمدة اجالية للبث خالل تغطيتها للحملة اإلنتخابية الرئاسية 

السابقة ألوانها قد شملت املرتشحن ومسانديهم. كا أنها خصصت حوايل ساعة للفاعلن السياسين غر 

املرتشحن وخاصة الفاعلن املؤسساتين املنتمن لرئاسة الحكومة.

كا متت تغطية الحملة اإلنتخابية يف هذه املحطة اإلذاعية عن طريق النرات واملواجيز اإلنتخابية من 

ناحية،وعن طريق برنامج »ميدي شو« بصفة أساسية، إضافة إىل بعض التغطيات التي تم رصدها خالل بث 

برنامج »أحى صباح«. 

حيث تضمنت املواجيز والنرات اإلخبارية منح فرص التعبر املبارش للمرتشحن عن برامجهم اإلنتخابية، 

)الجدول عدد 1( حيث بلغت املدة اإلجالية للبث يف النرات اإلخبارية حوايل ساعة و17 دقيقة و47 ثانية.  

أما بالنسبة للتغطية اإلعالمية خالل الربامج الحوارية فإنه تم تسجيل فارق زمني بلغ حوايل 11 دقيقة بن 

بعض املرتشحن. كا مل متنح الكلمة لخمسة مرتشحن وها عى التوايل سليم الرياحي وسلمى اللومي، إضافة 

إىل املرتشح محمد الهاشمي الحامدي الذي رفض تلبية دعوة اإلذاعة

 

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة موزاييك أف أم
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية 

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:05:4600:01:4900:00:0800:07:43عبد الفتاح مورو

00:02:1300:01:1400:02:1000:05:37يوسف الشاهد

00:05:23-00:04:1000:01:13منجي الرحوي

00:04:1700:00:5200:05:09-نبيل القروي

00:05:06-00:02:5700:02:09عبري مويس

00:05:04-00:04:0200:01:02عبيد الربييك

00:04:22-00:03:1200:01:10لطفي املرايحي

00:04:07-00:02:5800:01:09عبد الكريم الزبيدي

00:03:59-00:02:4800:01:11سيف الدين مخلوف

00:03:51-00:02:5400:00:57سلمى اللومي

00:03:26-00:02:3000:00:56صايف سعيد

00:02:0600:00:4500:00:1500:03:06حامدي الجبايل

00:03:01-00:02:0400:00:57محمد عبو

00:01:5900:00:3500:00:2600:03:00حمة الهاممي

00:02:52-00:02:1000:00:42ناجي جلول

محمد الهاشمي 

الحامدي
00:01:5400:00:44-00:02:38

00:02:19-00:01:4200:00:37محمد الصغري النوري

00:02:09-00:01:2600:00:43منصف املرزوقي

00:01:0100:00:2800:00:1400:01:43محسن مرزوق

00:01:02-00:00:5000:00:12مهدي جمعة

00:01:02-00:00:3600:00:26قيس سعيد

00:00:46-00:00:46-سليم الرياحي

00:00:17-00:00:17-حاتم بولبيار

00:00:05-00:00:05-سعيد العايدي

00:49:1800:24:2400:04:0501:17:47املدة اإلجاملية للبث
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جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:15:4700:01:0500:16:52عبد الفتاح مورو

00:19:3100:00:3800:20:09عبد الكريم الزبيدي

00:18:25-00:18:25عبيد الربييك

00:16:53-00:16:53عبري مويس

00:18:46-00:18:46حامدي الجبايل

00:15:24-00:15:24حمة الهاممي

00:17:4500:17:45حاتم بولبيار

00:18:53-00:18:53الياس الفخفاخ

00:18:00-00:18:00لطفي املرايحي

00:17:49-00:17:49مهدي جمعة

00:18:29-00:18:29محمد عبو

00:00:37-00:00:37محمد الهاشمي الحامدي

00:21:29-00:21:29محمد الصغري النوري

00:19:55-00:19:55محسن مرزوق

00:12:34-00:12:34منصف املرزوقي

00:20:41-00:20:41منجي الرحوي

00:17:56-00:17:56ناجي جلول

00:15:49-00:15:49عمر منصور

00:20:18-00:20:18صايف سعيد

00:18:32-00:18:32سعيد العايدي

00:14:51-00:14:51سيف الدين مخلوف

00:01:50-00:01:50سليم الرياحي

00:23:17-00:23:17يوسف الشاهد

00:14:0200:14:02-نبيل القروي

06:23:3100:15:4506:39:16املدة اإلجاملية للبث

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة موزاييك أف أم
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جدول عدد 3: مدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:21:3300:01:1300:22:46عبد الفتاح مورو

00:22:2900:00:3800:23:07عبد الكريم الزبيدي

00:22:27-00:22:27عبيد الربييك

00:19:50-00:19:50عبري مويس

00:20:5200:00:1500:21:07حامدي الجبايل

00:17:2300:00:2600:17:49حمة الهاممي

00:17:45-00:17:45حاتم بولبيار

00:18:53-00:18:53الياس الفخفاخ

00:00:36-00:00:36قيس سعيد

00:21:12-00:21:12لطفي املرايحي

00:18:39-00:18:39مهدي جمعة

00:20:33-00:20:33محمد عبو

00:02:31-00:02:31محمد الهاشمي الحامدي

00:23:11-00:23:11محمد الصغري النوري

00:20:5600:00:1400:21:10محسن مرزوق

00:14:00-00:14:00منصف املرزوقي

00:24:51-00:24:51منجي الرحوي

00:14:5400:14:54-نبيل القروي

00:20:06-00:20:06ناجي جلول

00:15:49-00:15:49عمر منصور

00:22:48-00:22:48صايف سعيد

00:18:32-00:18:32سعيد العايدي

00:02:54-00:02:54سلمي اللومي

00:17:39-00:17:39سيف الدين مخلوف

00:01:50-00:01:50سليم الرياحي

00:25:3000:02:1000:27:40يوسف الشاهد

07:12:4900:19:5007:32:39املدة اإلجاملية للبث
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رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج  

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة موزاييك أف أم
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رسم بياين  عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للسياسيني من غري  املرتشحني حسب انتامءاتهم يف كل 

الربامج 
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التحليل الكيفي• 

وبخصوص نتائج الرصد الكيفي،تم تسجيل التزام كبر من الصحفين بأخالقيات املهنة الصحفية، مقابل عدم 

احرتام ملبدأ املساواة بن املرتشحن عى مستوى مدة أخذ الكلمة. هذا باإلضافة إىل ضعف مؤرش حضور املرأة 

كقيادية يف املجال السيايس وضعف مؤرش اعطاء أهمية للفئات اإلجتاعية التي تحتاج ملزيد من الدعم 

والوضوح مثل الشباب والنساء...

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة موزاييك أف أم
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رسم بياين عدد 3: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 4: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور األول:    النتائج التفصيلية  إذاعة موزاييك أف أم
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الجزء الثاين:

 التغطية اإلعالمية للدور الثاين من اإلنتخابات 

الرئاسية 

11-03 أكتوبر 2019
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I- تقديم عام

انطلــق الــدور الثــاين مــن اإلنتخابــات الرئاســية، يــوم الخميــس 3 أكتوبــر لينتهــي يــوم الجمعــة 11 أكتوبــر 

2019. حيــث دامــت الحملــة اإلنتخابيــة 11 يومــا. 

ــر  ــا إىل ذلــك يف التقاري ــة، مثلــا أرشن ــدة اإلنتخابي ــة والرئاســية يف األجن ــد تداخــل الحملتــن التريعي ويُع

الســابقة، مــن أهــم الخصائــص املميــزة لهــذه الفــرتة اإلنتخابيــة يف تونــس،إذ تزامــن انطــالق الــدور الثــاين 

مــن اإلنتخابــات الرئاســية مــع اليومــن الختاميــن للحملــة اإلنتخابيــة التريعيــة إضافــة إىل يومــي الصمــت 

اإلنتخــايب. ولذلــك أضحــت نتائــج اإلنتخابــات التريعيــة الحــدث األســايس املميــز لجــل املضامــن اإلعالميــة 

أثنــاء الــدور الثــاين مــن الحملــة اإلنتخابيــة الرئاســية. 

ــذ 23  ــاء من ــة القض ــى ذم ــروي، ع ــل الق ــية، نبي ــات الرئاس ــحن لالنتخاب ــد املرتش ــد أح ــح تواج ــا أصب  ك

أوت 2019 مــن أهــم املعطيــات املميــزة لظــروف ووتــرة ســرة الحملــة اإلنتخابيــة. حيــث اعتــربت هــذه 

الوضعيــة املتعلقــة بتواجــد املرشــح نبيــل القــروي يف ســجن طيلــة الحملــة اإلنتخابيــة للــدور األول -رغــم 

ــه مــن مارســة حقــه،  ــه بهــدف متكين ــراج علي ــة لإلف ــة والدولي ــداءات السياســية واملؤسســاتية، الوطني الن

ــكيك يف  ــؤدي إىل التش ــي كادت أن ت ــية- والت ــية التونس ــات الرئاس ــخ االنتخاب ــا يف تاري ــن نوعه ــدة م فري

مصداقيــة عمليــة التصويــت، وكذلــك يف النتائــج النهائيــة. كــا يضــاف إىل خصوصيــة هــذه الفــرتة، إعــالن 

املرتشــح »قيــس ســعيد« عــن رغبتــه يف مقاطعــة الحملــة اإلنتخابيــة بهــدف املحافظــة عــى نزاهــة املنافســة 

ــن املرتشــحن والتســاوي يف الحظــوظ.  ب

ولذلــك حــل بــروز املســاندين لــكال املرتشــحن وحضورهــم يف مختلــف الربامــج التلفزيــة واإلذاعيــة محــل 

ــاء  ــخ األربع ــروي« بتاري ــل الق ــح »نبي ــن املرتش ــراج ع ــن اإلف ــم، إىل ح ــحن ذاته ــطة املرتش ــركات وأنش تح

ــه  ــام بحملت ــر بقــرار تعقيبــي صــادر عــن محكمــة التعقيــب. حيــث متكــن هــذا األخــر مــن القي 9 أكتوب

ــاة  ــة يومــن فقــط. وذلــك عــرب تخصيــص اليــوم األول للحضــور يف برنامــج تلفــزي عــى قن اإلنتخابيــة طيل

الحــوار التونيس،واملشــاركة يف املناظــرة التلفزيــة، خــالل اليــوم الثــاين املوافــق لـــ 11 نوفمــرب 2019، صحبــة 

املرشــح الثــاين »قيــس ســعيّد«، والتــي انتجتهــا التلفــزة الوطنيــة العموميــة بــإرشاف الهيئــة العليــا املســتقلة 

ــا لالنتخابــات. لإلتصــال الســمعي البــرصي والهيئــة العلي

تحيني منهجية الرصد الكيفي خالل الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية 2019  •

ــة  ــة اإلنتخابي ــن الحمل ــدور األول م ــال خــالل رصــد ال ــو الح ــا ه ــي، مثل ــة الرصــد الكيف ــزت منهجي ارتك

ــة يف  ــرات اإلخباري ــة والن ــج الحواري ــن الربام ــة مضام ــة ومتابع ــات الكيفي ــع املعطي ــى جم ــية، ع الرئاس

القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة، وذلــك بهــدف مراقبــة مــدى التزامهــا بقواعــد للتغطيــة الصحفيــة املوضوعيــة 

ــاء  ــا أثن ــط املعتمــدة دولي ــة، وبالضواب ــة الصحفي ــات املهن ــن أخالقي ــة باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ م والنزيه

ــة.   ــة خــالل الفــرتات اإلنتخابي ــات اإلعالمي ــم النوعــي للتغطي التقييّ

إذ تــم رصــد 17 برنامجــا حواريــا، و4 نــرات إخباريــة مبــا يف ذلــك النــرات اإلخباريــة املوحــدة التــي تــم 

الدور االثاين:   I- تقديم عام
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بثهــا عــى أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة وإذاعــة الــكاف وإذاعــة صفاقــس خــالل الــدور الثــاين مــن اإلنتخابــات 

ــة  ــن 71 حصــة حواري ــة ب ــا 120حصــة موزع ــم رصدهــا كيفي ــي ت ــغ مجمــوع الحصــص الت الرئاســية. ليبل

ــة.  ــة يف القنــوات اإلذاعي ــة واخباري ــة و49 حصــة حواري ــة يف القنــوات التلفزي واخباري

عينة الرصد الكيفي للربامج الحوارية والنرات اإلخبارية

القنوات اإلذاعيةالقنوات التلفزية

اسم الربنامجالقناة التلفزية
النرة 

االخبارية
اسم الربنامجالقناة االذاعية

النرة 

اإلخبارية

القناة الوطنية 

األوىل
األخباراملناظرات

اإلذاعة 

الوطنية
البالد اليوم

النرة 

اإلخبارية 

املوحدة

قناة التلفزة 

TV

رئاسيات 

2019
أخبار اليوم

قناة الحوار 

التونيس
---------إذاعة الكاف---------تونس اليوم

النرة 

اإلخبارية 

املوحدة

---------إذاعة صفاقس

النرة 

اإلخبارية 

املوحدة

قناة حنبعل
يحدث يف 

تونس
األخبار

إذاعة موزاييك 

FM
Midi Show---------

---------من تونسقناة التاسعة
إذاعة جوهرة  

FM
بوليتيكا

هنا تونسإذاعة الديوانروندفو 9

إذاعة 

FM اكسرباس
بالّسياسة

Expresso

نقطة استفهامقناة تونسنا

الحدثقناة ام تونيزيا
 Club

express

---------قناة قرطاج +
إذاعة شمس 

FM
El Matinale

هنا شمس

Shmes Mag
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واملالحظ تراجع عدد الربامج الحوارية وعدد الحصص التي تم رصدها كيفيّا خالل الدور الثاين مقارنة بالدور 

األول. وهو ما يعود إىل تغر برمجة بعض القنوات التلفزية واإلذاعية خالل الدور الثاين من اإلنتخابات 

الرئاسية، حيث متت مالحظة عدم بث بعض القنوات التلفزية واإلذاعية لربامج حوارية خاصة بالتغطية 

اإلنتخابية، بعد أن تم رصدها خالل الدور األول.إضافة إىل عدم رصد قناة »قرطاج +« كيفيّا، نظرا لعدم 

تغطيتها للدور الثاين واقتصارها عى بث املناظرة التلفزية بن املرتشحن باالشرتاك مع القناة الوطنية األوىل.

الدور االثاين:   I- تقديم عام



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1382019

II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(
حجم التغطية اإلعالمية املخصصة للمرتشحني خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية. 1

القنوات التلفزية  •

خصصت كل القنوات التلفزية التي تم رصدها خالل الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية حيزا زمنيا بلغ 62 

ساعة و52 دقيقة و59 ثانية. وقد شملت كل الفاعلن السياسين مبا يف ذلك املرتشحن منهم ومسانديهم. وتعد 

»قناة التاسعة« و«حنبعل« من بن القنوات التلفزية التي خصصت حيزا زمنيا أكرب مقارنة ببقية القنوات 

تجاوزت لكل منها 12 ساعة. حيث يربز الجدول املوايل توزيع الحيز الزمني اإلجايل الذي خصصته كل قناة 

تلفزية للمرتشحن ومسانديهم من ناحية،وملختلف الفاعلن السياسين غر املرتشحن من ناحية أخرى. 

كا تربز هذه املعطيات الكمية، مواصلة حضور صنف الفاعلن السياسين من غر املرتشحن يف أغلب القنوات 

التلفزية مقارنة بنتائج الدور األول من اإلنتخابات الرئاسية. تجدر اإلشارة إىل اقتصار »قناة قرطاج +« أثناء 

الحملة اإلنتخابية للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية عى بث املناظرات التلفزية فقط.

إن أبرز ما مييز التغطية اإلعالمية للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية، إيقاف املرشح »نبيل القروي«، واتخاذ 

املرشح »قيس سعيد« لقرار عدم اجراء حملة انتخابية. هذا باإلضافة إىل تواصل تحليل ونقاش نتائج اإلنتخابات 

التريعية يف جّل القنوات التلفزية.

جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم وغري املرتشحني يف القنوات التلفزية

املجموع الزمنيمرتشح + مساندغري مرتشحالقنوات التلفزية

10:49:441:59:3612:49:20قناة التاسعة

9:42:302:59:3712:42:07قناة حنبعل

6:30:033:42:1010:12:13قناة الحوار التونيس

5:42:012:25:128:07:13قناة الوطنية األوىل

5:39:081:59:367:38:44قناة تلفزة يت يف

4:21:501:32:395:54:29قناة تونسنا

2:22:191:33:553:56:14قناة أم تونيزيا

00:00:001:32:391:32:39قناة قرطاج +

45:07:3517:45:2462:52:59املجموع الزمني
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الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1402019

القنوات اإلذاعية  •

خّصصت القنوات اإلذاعية املرصودة مجموع 32 ساعة و37 دقيقة و50 ثانية لتغطية الحملة اإلنتخابية خالل 

الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية. حيث خصصت كل من إذاعة »شمس اف ام« و«موزاييك اف ام« مجموع 

زمني تراوح بن 6و7 ساعات لكل منها. كا خصصت جل القنوات اإلذاعية حيزا زمنيا هاما لحضور فاعلن 

سياسين من غر املرتشحن. ويف مقابل ذلك تراوحت املدة الزمنية اإلجالية املخصصة للمرتشحن ومسانديهم 

بن 31 دقيقة و57 دقيقة.

جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني ومسانديهم وغري املرتشحني يف القنوات اإلذاعية

ملجموع الزمنيمرتشح + مساندغري مرتشحالقنوات  االذاعية

6:27:060:17:536:44:59إذاعة شمس أف أم

5:25:240:57:116:22:35إذاعة اكسرباس أف أم

4:22:460:41:075:03:53إذاعة موزاييك أف أم

3:45:190:38:594:24:18إذاعة جوهرة أف أم

2:04:230:43:072:47:30إذاعة ديوان أف أم

1:57:470:28:002:25:47إذاعة صفاقس

1:56:040:29:312:25:35إذاعة الكاف

1:51:260:31:472:23:13اإلذاعة الوطنية

27:50:154:47:3532:37:50املجموع الزمني
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الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1422019

حجم التغطية اإلعالمية املخصصة للمرتشحن:   .2

القنوات التلفزية  •

يربز الرّسم البياين املوايل املدة الزمنية اإلجالية التي خصصتها القنوات التلفزية للمرتشحن ومسانديهم خالل 

الحملة اإلنتخابية الرئاسية يف دورها الثاين. حيث تحصل املرتشح »نبيل القروي« ومسانديه عى مجموع زمني 

بلغ 08 ساعات و44 دقيقة و49 ثانية، مقابل تخصيص حيز زمني إجايل قارب 08 ساعات و10 دقائق و55 

ثانية لفائدة املرتشح »قيس سعيد«. وذلك بفارق اجايل بلغ 33 دقيقة و54 ثانية.

رسم بياين عدد 1: مدة أخذ الكلمة املخصصة للمرتشحني ومسانديهم خالل الدور الثاين من اإلنتخابات 

الرئاسية يف القنوات التلفزية
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جدول عدد 1: مدة البث اإلجاملية املخصصة للمرتشحني للدور الثاين وملسانديهم يف القنوات التلفزية

املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندينمدة أخذ الكلمة

6:23:111:47:448:10:55قيس سعيد

7:11:081:33:418:44:49نبيل القروي

13:34:193:21:2516:55:44املجموع العام

جدول عدد 2: مدة البث اإلجاملية املخصصة ملساندي املرتشح قيس سعيد يف القنوات التلفزية

الحيز الزمنياملساندين

0:49:12حزب حركة النهضة

0:35:11فاعلني مساندين غري سياسيني

0:06:12فاعلني مساندين غري منتمني

0:05:50ائتالف الرابطة الخرضاء

0:04:47حركة الشعب

0:03:40حزب تحيا تونس

0:01:16حزب املصالحة

0:01:12حزب التيار الدميقراطي

0:00:03التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات

0:00:03الحزب الجمهوري

0:00:03حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوري

0:00:03حراك تونس االرادة

0:00:03ائتالف  أمل و عمل املستقلة

0:00:03حزب تيار املحبة

0:00:03ائتالف الكرامة

0:00:03حزب املؤمتر  من أجل الجمهورية

1:47:44املجموع العام

الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1442019

جدول عدد 3: املدة اإلجاملية املخصصة ملساندي ملرتشح نبيل القروي يف القنوات التلفزية

الحيز الزمنياملساندين

1:29:42حزب قلب تونس

0:03:54فاعلني مساندين غري سياسيني

0:00:05فاعلني سياسيني غري منتمني

1:33:41املجموع العام
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القنوات اإلذاعية  •

تربز النتائج العامة للقنوات اإلذاعية عدم التوازن عى مستوى الحيز الزمني اإلجايل الذي خصص لكال 

املرتشحن. حيث منح املرتشح » نبيل القروي«  10 دقائق و57 ثانية كمدة أخذ الكلمة، ومنح مسانديه 1 ساعة 

و10 دقائق و22 ثانية، مقابل منح املرتشح » قيس سعيد« صحبة مسانديه حيز زمني مل يتجاوز 41 دقيقة و32 

ثانية. 

الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1462019

رسم بياين عدد 1: مدة البث االجاملية املخصصة للمرتشحني للدور الثاين وملسانديهم يف القنوات االذاعية

أما فيا يتعلق بتوزيع املدة اإلجالية التي خصصت ملساندي املرتشحن يف القنوات اإلذاعية، فقد حظي 

املرتشح » قيس سعيد« مبجموع زمني بلغ 37 دقيقة شملت مساندة كل من حزب شباب تونس الوطني 

مبجموع 13 دقيقة ،وكذلك حركة الشعب ومساندين غر سياسين مبجموع 10 دقائق و34 ثانية. هذا باإلضافة 

إىل مساندة فاعلن سياسين غر منتمن وحزب حركة النهضة بحيز زمني بلغ أكرث من 4 دقائق لكل منها. 

وبخصوص مساندي املرتشح » نبيل القروي«، فقد متثلوا أساسا يف القيادات السياسية املنتمية لحزب قلب 

تونس بحيز زمني إجايل بلغ 1 ساعة و10 دقائق و22 ثانية.
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جدول عدد 1: املدة اإلجاملية املخصصة ملساندي املرتشح قيس سعيد يف القنوات اإلذاعية

الحيز الزمني املساندين

0:13:21حزب شباب تونس الوطني

0:05:17حركة الشعب

0:05:17فاعلني مساندين غري سياسيني

0:04:48فاعلني سياسيني غري منتمني

0:04:36حزب حركة النهضة

0:01:16تحالف تونس اخرى

0:00:39حزب تحيا تونس

0:00:39حزب التيار الدميقراطي

0:00:25التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات

0:00:23ائتالف أمل وعمل

0:00:13حزب الجبهة الشعبية

0:00:06ائتالف الكرامة

0:37:00املجموع العام

الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1482019

جدول عدد 2: املدة اإلجاملية املخصصة ملساندي املرتشح نبيل القروي يف القنوات اإلذاعية

الحز الزمنياملساندين

1:04:43حزب قلب تونس

0:02:23غري املنتمني

0:02:05فاعلني مساندين غري سياسيني

0:00:52حزب نداء تونس

0:00:19حزب األمل

1:10:22املجموع العام
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حجم التغطية اإلعالمية املخصصة للمرتشحن:   .3

نظرا لعدم تواجد مرتشحات للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية، فإن احرتام مبدأ التوازن تم تقييمه بالنظر إىل 

حضور الفاعلن السياسين من غر املرتشحن يف القنوات التلفزية واإلذاعية املرصودة. 

القنوات التلفزية  •

بلغت النسبة اإلجالية لحضور فاعالت سياسيات يف القنوات التلفزية مقارنة بحضور فاعلن سياسين غر 

مرتشحن خالل الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية، 16.9%.

وقد تجاوزت ثالث قنوات تلفزية فقط، من مجموع 8 قنوات مرصودة، النسبة اإلجالية، وهي »قناة تونسنا« 

و«قناة الحوار التونيس« و«قناة الوطنية األوىل«. يف املقابل مل تتجاوز الخمس قنوات املتبقية نسبة 11.9%. 

بينا مل تسجل »قناة قرطاج + »حضور أي فاعلة سياسية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية يف دورتها الثانية، 

وذلك بسب اقتصار تغطيتها عى املناظرة التلفزية. 

جدول عدد 1:  حضور الفاعلني السياسيني من منظور النوع اإلجتامعي خالل الدور الثاين يف القنوات التلفزية

القنوات التلفزية
النوع االجتامعي

املجموع العام
امرأةرجل

100 %%8,61%91,39قناة التاسعة

100 %%1,65%98,35قناة حنبعل

100 %%37,06%62,94قناة الحوار التونيس

100 %%8,66%91,34قناة تلفزة يت يف

100 %%23,38%76,62قناة الوطنية 1

100 %%46,40%53,60قناة تونسنا

100 %%11,97%88,03قناة أم تونيزيا

100 %%16,88%83,12املجموع العام

الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1502019

القنوات اإلذاعية  •

بلغت النسبة اإلجالية لحضور فاعالت سياسيات يف القنوات اإلذاعية مقارنة بحضور فاعلن سياسين غر 

مرتشحن22.9 %، وقد سجلت »إذاعة جوهرة اف ام« و«إذاعة شمس اف ام« أعى نسبة لحضور فاعالت 

سياسيات تراوحت بن 37 و43%.

جدول عدد 2: حضور الفاعلني السياسيني من منظور النوع اإلجتامعي خالل الدور الثاين يف القنوات اإلذاعية 

القنوات االذاعية
النوع االجتامعي

املجموع العام
امرأةرجل

100 %%37,02%62,98إذاعة شمس أف أم

100 %%10,41%89,59إذاعة اكسرباس أف ام

100 %%26,35%73,65إذاعة موزاييك أف أم

100 %%43,75%56,25إذاعة جوهرة أف أم

100 %%1,87%98,13إذاعة ديوان أف أم

100 %%8,60%91,40إذاعة صفاقس

100 %%10,56%89,44اإلذاعة الوطنية

100 %%9,27%90,73إذاعة الكاف

100 %%22,91%77,09املجموع العام
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الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1522019

التحليل الكيفي• 

يتميز أداء مختلف وسائل اإلعالم املرصودة باإليجابية يف مجمله،رغم اإلختالف النسبي مقارنة بأدائها خالل 

الدور األول،إذ مكننا الرصد الكيفي من الوصول إىل اإلستنتاج التايل: متيزت القنوات اإلذاعية العمومية 

والخاصة، بقدرتها عى اإللتزام أكرث بقواعد وأخالقيات املهنة الصحفية من زاوية التعددية السياسية مقارنة 

بالقنوات التلفزية. ويف مقابل ذلك، بينت النتائج العامة للرصد الكيفي عدم التزام القنوات التلفزية ببعض 

املؤرشات النوعية والتي مل تبلغ املستوى املقبول،من قبيل نقد اراء ومواقف املرتشحن واإللتزام مببدأ التوازن 

عى مستوى الحيز الزمني املخصص لكل مرتشح. 

رسم بياين عدد1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القنوات التلفزية



153

رسم بياين عدد 2: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القنوات اإلذاعية

الدور االثاين:   II- نتائج رصد التغطية اإلعالمية خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019 )الدور الثاين(



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1542019

III- النتائج التفصيلية

نتائج رصد القنوات التلفزية. 1



155

القناة الوطنية األوىل 

اقترصت تغطية القناة الوطنية األوىل للدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية عى النرات اإلخبارية. حيث 

ُخّصص لكال املرتشحن ما يقارب 42 دقيقة من البث شملت مدة أخذ الكلمة للمرتشحن وملسانديهم يف نفس 

الوقت. 

كا شملت تغطية القناة الوطنية األوىل للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية بث املناظرة التلفزية التي جمعت 

املرتشَحّن خالل أخر يوم من الحملة اإلنتخابية املوافق ليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019. 

يربز الرسم البياين املوايل احرتام القناة الوطنية األوىل ملبدأ التوازن عى مستوى أخذ الكلمة لكال املرتشحن يف 

كل الربامج والنرات اإلخبارية، حيث ٌخصص للمرتشح قيس سعيد 48 دقيقة و20 ثانية مقابل منح املرتشح 

نبيل القروي 47 دقيقة و12 ثانية. 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:01:1700:12:280:05:0000:18:45قيس سعيد

00:01:3600:17:270:03:5200:22:55نبيل القروي

0:02:530:29:550:08:5200:41:40املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

املدة املخصصة للمساندين
مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبث

0:06:1800:47:030:53:21قيس سعيد

0:04:3500:45:360:50:11نبيل القروي

0:10:5301:32:391:43:32املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - القناة الوطنية األوىل
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جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:48:200:11:1800:59:38قيس سعيد

00:47:120:08:2700:55:39نبيل القروي

01:35:320:19:4501:55:17املجموع العام



157

جدول عدد 4: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

املجموع العامدور مؤسسايتدور سيايس

00:18:3500:18:35-الحكومة

00:00:1100:19:5600:20:07رئيس الجمهورية

رئيس مجلس النواب 

ونائبيه
-00:02:3000:02:30

00:00:1100:41:0100:41:12املجموع العام

التحليل الكيفي• 

اقترص التّحليل الكيفي يف هذه القناة عى الّنرات اإلخبارية. وقد واصلت القناة الجهود الهاّمة التي قامت 

بها خالل الّدور األّول من اإلنتخابات الرئاسية حيث تحّصلت عى معّدالت عالية يف احرتام املعاير املهنية، مع 

تسجيل مؤرشات سلبيّة فيا يتّصل بالسلوك النقدي للصحفيّن بسبب غياب الربامج الحوارية. 

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - القناة الوطنية األوىل
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة
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قناة التاسعة

شملت تغطية قناة التاسعة للدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية بث املناظرة التلفزية بن املرتشحن يوم 

الجمعة 11 أكتوبر 2019، إضافة إىل منح الكلمة يف برامجها الحوارية ملجموعة من املساندين لكال املرتشحن، 

وقد بلغ الحيز الزمني اإلجايل 26 دقيقة و57 ثانية. 

وتربز النتائج املضّمنة يف الرسم البياين املوايل، أن قناة التاسعة مل تخصص تغطية تذكر ألنشطة املرتشحن يف 

النرات اإلخبارية واقترصت عى منح مساندي قيس سعيد 10 دقائق و14 ثانية مقابل منح مساندي املرتشح 

نبيل القروي 16 دقيقة و43 ثانية.  وبالتايل مل يتجاوز فارق الحيز الزمني املمنوح ملساندي املرتشحّن 5 دقائق.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مل يتم بث نرات اخبارية يف قناة تونسنا مل يتم بث نرات اخبارية يف قناة تونسنا • • 

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:10:1400:57:17قيس سعيد

00:45:360:16:4301:02:19نبيل القروي

1:32:390:26:571:59:36املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:10:1400:57:17قيس سعيد

00:45:360:16:4301:02:19نبيل القروي

1:32:390:26:571:59:36املجموع العام

 

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة التاسعة
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جدول عدد 4: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت(

املجموع العامدور مؤسسايتدور سيايس

01:28:5800:00:2901:29:27الحكومة

رئيس مجلس النواب 

ونائبيه
00:01:1000:01:10

01:30:0800:00:2901:30:37املجموع العام
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التحليل الكيفي• 

يرٌبز الرّسم البياين عدد 2 تراٌجعا يف مؤرش املهنيّة من %88 يف الّدور األّول اىل %67 خالل الّدور الثاين. يف 

املقابل يبّن الرّسم البياين عدد 3 تحٌسًنا ملحوظا يف مستوي مؤرش التعّددية الذي ارتفع من %43 خالل الّدور 

األّول إىل %86 خالل الّدور الثاين مع تسجيل غياب التّوجيه السيايس يف سلوك الصحفيّن. ويعود ذلك رئيسيا 

إىل تأثر ارتفاع عدد املرتشحن خالل الّدور األول  عى عكس الدور الثاين واختالف طبيعة املنافسة الّسياسيّة.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة التاسعة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة



163

قناة قرطاج+

اقترصت تغطية قناة قرطاج + للدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية عى بث املناظرة التلفزية بن كال 

املرتشحن، وبذلك بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر 2019. تربز النتائج الواردة يف الجدول والرسم البياين املوايل احرتام 

القناة ملبدأ التوزان بن املرتشحن عى مستوى اخذ الكلمة فقط، مقابل عدم منح أي حيز زمني للمساندين. 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة قرطاج + مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة قرطاج + • • 

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:47:03-0:47:03قيس سعيد

0:45:36-0:45:36نبيل القروي

1:32:39-1:32:39املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

 
مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:47:03-0:47:03قيس سعيد

0:45:36-0:45:36نبيل القروي 

1:32:39-1:32:39املجموع العام

 

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة قرطاج+
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التحليل الكيفي• 

تم استثناء هذه القناة من التّحليل الكيفي القتصار تغطيتها خالل الّدور الثاين عى بث املناظرة بن املرتشحّن 

التي نظمتها التلفزة الوطنية األوىل.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة قرطاج+
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قناة حنبعل

شملت تغطية قناة حنبعل للدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية، النرات اإلخبارية وبرنامجي » يحدث 

يف تونس« و«اإلنتخابات الرئاسية 2019«، إضافة إىل بث املناظرة التلفزية بن املرتشحن بتاريخ 11 أكتوبر 

 .2019

تربز نتائج رصد النرات اإلخبارية، وفقا للجدول املوايل،أن قناة حنبعل خصصت مجموع 11 دقيقة و26 ثانية 

شملت كال املرتشحن ومسانديهم عى حد السواء. حيث حظي املرشح نبيل القروي مبجموع 6 دقائق و52 

ثانية كمدة بث مقابل دقيقتن و41 ثانية للمرتشح قيس سعيد. أما عى مستوى أخذ الكلمة، مل متنح الكلمة 

للمرتشح نبيل القروي مقابل منح املرتشح قيس سعيد 42 ثانية فقط.  

وبخصوص بقية الربامج الحوارية وبث املناظرة التلفزية، فإن الجدول عدد 2  والرسم البياين املوايل يربز ان 

تخصيص قناة حنبعل لحيز زمني مهم لفائدة مساندي املرتشح قيس سعيد، بلغ 1 ساعة و10 دقائق و41 ثانية، 

مقابل 1 دقيقة و14 ثانية ملساندي نبيل القروي. أما بالنسبة ملدة أخذ الكلمة لكال املرتشحن فهي

 

جدو ل عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة 

للمرتشحني

مدة البث  

املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين

املدة اإلجاملية 

للبث

00:00:4200:02:4100:01:1100:04:34قيس سعيد

00:06:52-00:06:52-نبيل القروي

0:00:420:09:330:01:1100:11:26املجموع
 

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني

املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:51:511:09:3002:01:21قيس سعيد

00:45:360:01:1400:46:50نبيل القروي

1:37:271:10:4402:48:11املجموع العام
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جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني

املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:52:331:10:4102:03:14قيس سعيد

00:45:360:01:1400:46:50نبيل القروي

1:38:091:11:5502:50:04املجموع العام

جدول عدد 4: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت(

املجموع العامدور مؤسسايتدور سيايس

02:06:5500:40:1402:47:09الحكومة

00:16:2400:16:24-رئيس الجمهورية

02:06:5500:56:3803:03:33املجموع العام 

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة حنبعل
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التحليل الكيفي• 

تركّز التّحليل الكيفي يف هذه القناة عى برنامج »يحدث يف تونس« وأيضا الّنرات اإلخباريّة.

تربز الّنتائج مشاكل ملحوظة فيا يتّصل مبؤرش اإلنصاف يف املّدة الزمنية املّخصصة لكال املرتٍشحْن وٌمسانديها، 

وكذلك انخفاض معّدل املؤرش الخاّص بتقديم وجهات نظر وآراء املرتّشحْن وُمسانديها.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة حنبعل
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قناة الحوار التونيس

خصصت قناة الحوار التونيس حيزا زمنيا مل يتجاوز 5 دقائق يف النرشات اإلخبارية لكال املرتشحني ومسانديهم، 

مقابل تخصيص أكرث   من 3 ساعات ونصف من التغطية خالل الربامج الحوارية وكذلك املناظرة التلفزية، 

وفقا للمعطيات اإلحصائية الواردة يف الجدول األول.

ورغم أهمية الحيز الزمني الذي خصص لتغطية الدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية، فإن قناة الحوار 

التونيس مل تحرتم مبدأ التوازن بني املرتشحني. حيث منح املرتشح »نبيل القروي« حوايل 1 ساعة و50 دقيقة 

و20 ثانية مقابل تخصيص 47 دقيقة و03 ثواين للمرتشح »قيس سعيد«. ويعود الحجم الزمني اإلجاميل الذي 

منح للمرتشح نبيل القروي إىل استضافته بصفة خاصة ضمن برنامج تونس اليوم إبان إطالق رساحه بتاريخ 

10 أكتوبر 2019. 

كام مل يقترص عدم احرتام قناة الحوار التونيس ملبدأ التوازن بخصوص املدة الزمنية املخصصة لكال املرتشحني، 

بل شمل كذلك الحيز الزمني الذي منح ملساندي كال املرتشحني. فمن خالل الرسم البياين املوايل، ُخّصص 

ملساندي املرتشح نبيل القروي مجموع 58 دقيقة و49 ثانية مقابل 02 دقيقة و22 ثانية ملساندي املرتشح 

قيس سعيد. 

 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة 

للمرتشحني

مدة البث  

املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين

املدة اإلجاملية 

للبث

00:01:15-00:01:15-قيس سعيد

00:00:2800:02:2100:00:1700:03:06نبيل القروي

0:00:280:03:360:00:170:04:21املجموع 

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:02:2200:49:25قيس سعيد

01:50:200:58:4902:48:24نبيل القروي

2:36:551:00:5403:37:49املجموع العا
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جدول عدد 3: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

دور مؤسسايت

00:04:12الحكومة

00:39:51رئيس الجمهورية

00:44:03املجموع العام

التحليل الكيفي• 
تركّز التحليل الكيفي عى برنامج »تونس اليوم« وقد تم تسجيل انخفاض نسبة مؤرش »االستقاللية« )38%( 

وكذلك نسبة مؤرش »املهنية« )38%(.

أما فيا يتعلّق مبؤرش »التعددية السياسية« فيربز الرسم البياين عدد 3 اخالالت كٌربى تتّصل أساسا بتناول 

وجهات نظر املرتِشحن التي تأثرت بالتوجه الّسيايس الواضح للقناة.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة الحوار التونيس
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة
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قناة ام تونيزيا 

اقترصت قناة »ام تونيزيا« أثناء تغطية الدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية عى بث املناظرة التلفزية 

بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر 2019. ولذلك بدت مدة أخذ الكلمة متوازنة بن املرتشحن،إال أنّها خصصت حوايل 

1 دقيقة و16 ثانية لفائدة مساندي قيس سعيد مقابل عدم تخصيص أي وقت من البث لفائدة مساندي نبيل 

القروي خالل بث برنامج »الحدث«. 

مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة ام تونيزيا مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة ام تونيزيا • • 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:01:1600:47:03قيس سعيد

00:45:36-00:45:36نبيل القروي

1:32:390:01:161:32:39املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:01:1600:47:03قيس سعيد

00:45:36-00:45:36نبيل القروي

1:32:390:01:161:32:39املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة ام تونيزيا 
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جدول عدد 2: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

دور مؤسسايت

00:00:04الحكومة

00:04:18رئيس الجمهورية

00:04:22املجموع العام

التحليل الكيفي• 

بلغ عدد الربامج التي شملها الرّصد الكيفي خالل الّدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية 4 برامج. ورغم صغر 

حجم العيّنة، فإن النتائج تربز بٌعد القناة عن املعّدالت املطلوبة يف ما يتصل مبعاير املهنية واالستقاللية. كا 

ياٌلحظ أيضا غيابا تاّما ألي ٌجْهد يف تغطية فئات اجتاعية ومشاركتها اإلنتخابية، وكذلك غيابا تاّما لحضور 

وجوه نسائية يف أدوار ٌمهّمة.
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رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة ام تونيزيا 



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1762019

قناة تلفزة يت يف

خصصت قناة »تلفزة يت يف« حيزا زمنيا مل يتجاوز 08 دقائق يف النرشات اإلخبارية لكال املرتشحني 

ومسانديهم،مع تسجيل أفضلية يف املدة اإلجاملية التي خصصت للمرتشح »نبيل القروي«. 

كام ساهمت قناة »التلفزة يت يف« يف تغطية الدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية من خالل بثها املشرتك 

للمناظرة التلفزية مع التلفزة الوطنية العمومية. حيث مَنحت القناة حيز زمني أكرب بقليل ملساندي املرتشح 

»قيس سعّيد« عرب برامجها الحوارية. ورغم ذلك بدت تغطيتها متوازنة يف مجملها. 

 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة االجاملية للبث

00:01:420:00:3300:02:15-قيس سعيد

00:04:540:00:4400:05:38-نبيل القروي

0:06:360:01:1700:07:53-املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:11:2000:58:23قيس سعيد

00:45:360:07:4400:53:20نبيل القروي

1:32:390:19:0401:51:43املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:030:11:5300:58:56قيس سعيد

00:45:360:08:2800:54:04نبيل القروي

1:32:390:20:2101:53:00املجموع العام
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مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

جدول عدد 4: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

املجموع العامدور مؤسسايتدور سيايس

00:00:0700:05:2800:05:35الحكومة

00:02:1500:02:15-رئيس الجمهورية

00:00:0700:07:4300:07:50املجموع العام

التحليل الكيفي• 

ترٌبز نتائج التّحليل الكيفي الخاّصة بقناة تلفزة يت يف تحّسنا ملحوظا يف آدائها مقارنة بتغطيتها للّدور األول من 

اإلنتخابات الرئاسية، خصوصا يف املّدة الزمنية املخّصصة لكال املرتٍشحْن وٌمسانديها.

مل مينع هذا التحسن من مالحظة مؤرشات سلبية فيا يتعلق بتقديم املعلومات الخاّصة بالحملة اإلنتخابية 

وقصورا يف تقديم وجهات نظر وآراء املرتشحن وكذلك ضعفا يف معّدل توجيه األسئلة الّنقدية خالل إجراء 

املحاورات.

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة تلفزة يت يف
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رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة تلفزة يت يف
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قناة تونسنا 

اقترصت تغطية قناة »تونسنا« للدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية عى بث املناظرة التلفزية بن 

املرتشحن باالشرتاك مع التلفزة الوطنية يوم الجملة 11 أكتوبر 2019. وبقية القنوات التلفزية واإلذاعية األخرى. 

ولذلك تم تقييم مستوى التغطية بناء عى نتائج املناظرة التلفزية.  

مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة تونسنا مل يتم بث نرات إخبارية يف قناة تونسنا • • 

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:03-00:47:03قيس سعيد

00:45:36-00:45:36نبيل القروي

1:32:39-1:32:39املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:47:03-00:47:03قيس سعيد

00:45:36-00:45:36نبيل القروي

1:32:39-1:32:39املجموع العام
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جدول عدد 3: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

دور مؤسسايت

00:07:52الحكومة

00:07:52املجموع العام

التحليل الكيفي• 

اتّسم اهتام »قناة تونسنا« بالّدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية باملحدودية. ويربز عدم اإلهتام من خالل 

الربامج املخّصصة للتغطية ما جعل التحليل الكيفي يقترص عى 3 برامج.

تظهر النتائج مؤرشات سلبية يف آداء هذه القناة خصوصا يف ما يخّص معيار املهنيّة وكذلك اإلهتام مبواضيع 

حقوق اإلنسان والحرياّت العاّمة والتحسيس باملشاركة اإلنتخابية وضعفا يف اإلهتام بتغطية فئات اجتاعية 

محّددة خالل الحملة اإلنتخابيّة.

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة تونسنا 
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رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف القناة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف القناة
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رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف القناة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - قناة تونسنا 
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نتائج رصد القنوات اإلذاعية   .2
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اإلذاعة الوطنية 

اقترصت »اإلذاعة الوطنية« خالل الّدور الثاين من اإلنتخابات الرّئاسية عى تغطية نشاط املرتشحن يف الّنرات 

اإلخبارية، ومل يتّم بّث أي ترصيح مبارش للمرتّشحن خالل املّدة املعنية بالرّصد، يف املقابل تم بّث بعض 

الترصيحات ملساندي كال املرتشَحن.

اتّسمت التّغطية مبحدوديّة املّدة املخّصصة حيث مل تتجاوز 32 دقيقة، وهو ما يجعل تقييم التّوازن صعبا.  

يربز الرّسم البياين عدد 1 محدودية مّدة أخذ الكلمة للمرتشحن ومسانديهم اذ مل تتجاوز األربع دقائق.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

0:10:010:01:560:11:57-قيس سعيد

0:17:230:02:270:19:50-نبيل القروي

0:00:000:27:240:04:230:31:47املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:01:560:01:56-قيس سعيد

0:02:270:02:27-نبيل القروي

0:00:000:04:230:04:23املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - اإلذاعة الوطنية 
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جدول عدد 3: مّدة البث املخصصة للفاعلني السياسيني املؤسساتيني حسب دورهم )سيايس / مؤسسايت( 

املجموع العامدور مؤسسايتدور سيايس

00:11:0800:11:08-الحكومة

00:00:35-00:00:35مؤسسة رئاسة الجمهورية

00:29:5200:29:52-رئيس الجمهورية

00:00:3500:41:0000:41:35املجموع العام

التحليل الكيفي• 

ااتّسمت تغطية اإلذاعة الوطنية مبحدودية املّدة الزمنية. ورغم ذلك متيّزت التّغطية باحرتام ِمْعيَاَري املهنية 

واالستقاللية. أّما فيا يتعلق مبعيار التعّددية الّسياسية، فقد أمنت اإلذاعة الوطنية اإلنصاف بن املرتشَحْن، 

مع تسجيل مؤرشات سلبية تٌخّص محور »تحسيس وتوعية الناخبن« وكذلك تناول موضوع حقوق اإلنسان 

والحريّات العاّمة.
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رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - اإلذاعة الوطنية 
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رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة الكاف  

اتّبعت »إذاعة الكاف« نفس متّش اإلذاعة الوطنية يف التّغطية اذ اقترصت عى تغطية نشاط املرتشحن يف 

الّنرات اإلخبارية دون تخصيص مّدة أخذ كلمة لها وتجدر املالحظة إىل أن مّدة تغطية نشاط املرتّشح »نبيل 

القروي« فاقت املّدة املخّصصة لتغطية املرتّشح اآلخر »قيس سعيد«. يف املقابل اتّسمت املّدة املخّصصة لِِكالَ 

املرتشحن بالتّوازن.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:08:4000:02:4000:11:20-قيس سعيد

00:15:4400:02:2700:18:11-نبيل القروي

0:24:240:05:0700:29:31-املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:02:400:02:40-قيس سعيد

0:02:270:02:27-نبيل القروي

0:05:070:05:07-املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية -إذاعة الكاف
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التحليل الكيفي• 

رغم محدوديّة املّدة الزمنيّة التي خّصصتها إذاعة الكاف لتغطية الّدور الثاين من اإلنتخابات الرّئاسية، فإن هذه 

اإلذاعة احرتمت املعاير والّضوابط املهنيّة وهو ما تبيّنه الرّسوم البيانية املرافقة.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية -إذاعة الكاف



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1922019

إذاعة صفاقس   

تنطبق نفس املالحظات الخاّصة باإلذاعة الوطنية وإذاعة الكاف عى إذاعة صفاقس فيا يتعلّق بتغطية 

اإلنتخابات الرئاسية يف دورها الثاين،إذ اقترصت هذه اإلذاعة عى تغطية نشاط املرتشحن يف النّرات اإلخبارية 

إضافة إىل بّث بعض ترصيحات ٌمسانِِديها.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:07:460:02:0800:09:54-قيس سعيد

00:15:390:02:2700:18:06-نبيل القروي

0:00:000:23:250:04:3500:28:00املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:02:080:02:08-قيس سعيد

0:02:270:02:27-نبيل القروي

0:04:350:04:35-املجموع العام
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التحليل الكيفي• 

تْكشف نتائج التّحليل الكيفي الخاّصة بإذاعة صفاقس تشابه هذه اإلذاعة يف تغطيتها مع كل من اإلذاعة 

الوطنية وإذاعة الكاف. ويظهر هذا التشابه عى مستوى محدوديّة املّدة الزمنية املخّصصة للتّغطية حيث 

اقترصت عى النرات اإلخبارية، وهو ما أثّر َسلْبا َعَى مؤرش توجيه أسئلة نقدية للمرتشحن وذلك بسبب غياب 

برامج حوارية.

كا تربز الرّسوم البيانية ضعف اإلهتام بحمالت توعية وتحسيس الناخبن، وكذلك ضعف االهتام باملشاركة 

اإلنتخابية لفئات اجتاعية معيّنة )النساء، الّشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة(. 

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية -إذاعة صفاقس



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1942019

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة موزاييك أف أم    

خّصصت إذاعة موزاييك أف أم مّدة تغطية ضئيلة للّدور الثاين من اإلنتخابات الرّئاسية حيث خّصصت 20 

دقيقة يف النرات اإلخبارية، وكذلك ما يعادل هذه املّدة يف بقية الربامج.

يربز الرسم البياين عدد 1 أفضلية يف مّدة التغطية »لنبيل القروي« ومسانديه، يف املقابل اتسمت مدة أخذ 

الكلمة للمرتشحن باملحدوديّة والتّساوي.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:03:5800:00:5100:04:49-قيس سعيد

00:16:2000:00:5200:17:12-نبيل القروي

0:20:180:01:430:22:01-املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة االجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

00:01:480:04:2400:06:12قيس سعيد

00:02:020:10:5200:12:54نبيل القروي

0:03:500:15:160:19:06املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:01:480:05:150:07:03قيس سعيد

0:02:020:11:440:13:46نبيل القروي

0:03:500:16:590:20:49املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة موزاييك أف أم 



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1962019

التحليل الكيفي• 

أّمن صحفيو الربنامج الحواري »ميدي شو« درجة عالية من املهنية %95، اال أنّهم مل يقدروا دامئا عى ضان 

التوازن يف املّدة الزمنية املخّصصة لنقاش وجهات نظر املرتشحن وهو ما جعل النسبة مل تتجاوز 60%.

كا تبن النتائج ٌضعفا ملحوظا يف القيام بحمالت تحسيس وتوعية الناخبن، وكذلك اإلهتام باملشاركة 

اإلنتخابية لفئات اجتاعية محددة )النساء، الشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة(.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة موزاييك أف أم 



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  1982019

إذاعة جوهرة أف ام     

خّصصت إذاعة جوهرة اف أم 20 دقيقة لتغطية نشاط املرتشحن لالنتخابات الرئاسية يف دورها الثاين وذلك 

يف الّنرات اإلخبارية، و20 دقيقة أخرى يف بقية الربامج، وهو ما يجعل هذه التغطية تتّسم باملحدوديّة كبقية 

اإلذاعات التي شملها الرّصد.

يربز الرسم البياين عدد 1 املّدة املخّصصة لكال املرتّشحن وُمسانديهم مع تسجيل أفضلية يف مّدة البث بالنسبة 

للمرتّشح »قيس سعيد« ومسانديه يف حن فاقت مّدة أخذ الكلمة التي تّم تخصيصها »لنبيل القروي« نظرتها 

بالنسبة »لقيس سعيد«.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:05:53-00:01:2300:04:30قيس سعيد

00:13:35-00:01:2400:12:11نبيل القروي

00:19:28-0:02:470:16:41املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:12:0700:12:07-قيس سعيد

00:03:260:03:5800:07:24نبيل القروي

0:03:260:16:050:19:31املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:01:230:12:070:13:30قيس سعيد

0:04:500:03:580:08:48نبيل القروي

0:06:130:16:050:22:18املجموع العام
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التحليل الكيفي• 

تركز التحليل الكيفي عى برنامج اليومي »بوليتيكا«. وتربز النتائج إخالالت يف مستوى مؤرش التعّددية 

السياسية،خصوصا فيا يتصل ببسط وتناول وجهات نظر وآراء الفاعلن السياسين حيث مل تتجاوز النسبة 

.29%

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية -إذاعة جوهرة أف ام



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  2002019

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة شمس أف أم     

خّصصت إذاعة شمس أف أم 18 دقيقة للمرتشحن ومسانديهم. وقد تركّز معظم هذه املّدة يف النرات 

اإلخبارية واقترصت عى زمن البّث.

وتجدر املالحظة إىل منح املرتّشح »نبيل القروي« مّدة أخذ الكلمة ضئيلة. وكذلك الشأن ملساندي املرتشح 

»قيس سعيد«.

يربز الرّسم البياين عدد 1 التّوازن يف مدة أخذ الكلمة لكّل من املرتشحن، مع اإلشارة إىل أّن هذه املّدة اإلجالية 

لكليها ومسانديها مل تتجاوز الخمس دقائق.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:00:3000:00:0300:00:33-قيس سعيد

00:13:02-00:00:4600:12:16نبيل القروي

0:00:460:12:460:00:030:13:35املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:02:4500:02:45-قيس سعيد

00:00:160:01:1700:01:33نبيل القروي

0:00:160:04:0200:04:18املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:02:4800:02:48-قيس سعيد

00:01:020:01:1700:02:19نبيل القروي

0:01:020:04:0500:05:07املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة شمس أف أم



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  2022019

التحليل الكيفي• 

قامت إذاعة »شمس أف أم« بجهد بهدف احرتام معاير وضوابط املهنية واإلستقاللية )%100 و %99(. يف 

املقابل تربز نتائج التّحليل الكيفي مؤرشات سلبية فيا يخّص اإلهتام باملشاركة اإلنتخابية لفئات اجتاعية 

)النساء، الشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة( اذ مل تتجاوز نسبة ذلك 30%.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة شمس أف أم



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  2042019

إذاعة الديوان أف أم      

خصصت إذاعة »الّديوان« مّدة محدودة لتغطية اإلنتخابات الرئاسية يف دورها الثاين. وتجدر اإلشارة إىل أن 

كال املرتّشحن مل ينفذا إىل برامج اإلذاعة بشكل مبارش،وقد بلغت مّدة البث 25 دقيقة يف حن بلغت املّدة 

املخّصصة للمساندين 2دقائق يف الّنرات اإلخبارية و15 دقيقة يف بقية الربامج.

يربز الرّسم البياين عدد 1 أّن مّدة أخذ الكلمة اقترصت عى املساندين مع تسجيل أفضلية لصالح مساندي 

»نبيل القروي« مقارنة باملّدة املخّصصة ملٌساندي »قيس سعيد«.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

0:06:400:02:060:08:46-قيس سعيد

0:18:56-0:18:56-نبيل القروي

0:25:360:02:060:27:42-املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:02:1300:02:13-قيس سعيد

0:13:1200:13:12-نبيل القروي

0:15:2500:15:25-املجموع العام

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:04:1900:04:19-قيس سعيد

0:13:1200:13:12-نبيل القروي

0:17:3100:17:31-املجموع العام
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التحليل الكيفي• 

اقترص التّحليل الكيفي لهذه اإلذاعة خالل الّدور الثاين من اإلنتخابات الرّئاسية عى 4 برامج وذلك بسبب 

محدوديّة املّدة املخّصصة للتغطية. تبن نتائج الربامج التي تم رصدها ٌضعًفا يف مؤرش اإلستقاللية والتعّددية 

السياسية. كا تربز النتائج ضعف حضور النساء يف مواقع هامة يف برامج القناة إذ مل تتجاوز نسبتها 25%.

رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة الديوان أف أم



التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسيّة يف القنوات التلفزية واإلذاعية  2062019

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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إذاعة اكسرباس أف أم     

خّصصت إذاعة »اكسرباس أف أم« مّدة تغطية مهّمة لالنتخابات الرئّاسية يف دورها الثاين، وقد بلغت هذه 

املّدة 18 دقيقة يف النرشات اإلخبارية و39 دقيقة يف بقّية الربامج. 

يربز الرّسم البياين عدد 1 األفضلية التي ُحظي بها املرتشح »نبيل القروي« يف التغطية مقارنة باملرتشح »قيس 

سعيد«.

جدول عدد 1: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف النرشات اإلخبارية

-
مدة أخذ الكلمة 

املخصصة للمرتشحني

مدة البث  املخصصة 

للمرتشحني

املدة املخصصة 

للمساندين
املدة اإلجاملية للبث

00:01:2100:05:3500:00:0900:07:05قيس سعيد

00:09:4000:01:2900:11:09-نبيل القروي

0:01:210:15:150:01:3800:18:14املجموع العام

جدول عدد 2: مّدة البث اإلجاملية املخّصصة للمرتشحني ومسانديهم يف الربامج الحوارية 

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:05:380:05:38-قيس سعيد

0:03:030:30:160:33:19نبيل القروي

0:03:030:35:540:38:57املجموع العام 

جدول عدد 3: مّدة أخذ الكلمة للمرتشحني ومسانديهم يف كل الربامج

مدة أخذ الكلمة املخصصة 

للمرتشحني
املدة اإلجاملية للبثاملدة املخصصة للمساندين

0:01:210:05:470:07:08قيس سعيد

0:03:030:31:450:34:48نبيل القروي

0:04:240:37:320:41:56املجموع العام

الدور االثاين:  III- النتائج التفصيلية - إذاعة اكسرباس أف أم
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التحليل الكيفي• 

خّصصت إذاعة »اكسرباس أف أم« 3 برامج مختلفة لتغطية الّدور الثاين من اإلنتخابات الرّئاسية وهي » 

بالّسياسة« و«اكسرباسو« و«كلوب أكسرباس«.

وقد تحّصلت اإلذاعة عى نسب مرتفعة يف مؤرش املهنية )%94( ومؤرش اإلستقاللية )83%(.

كا تحصلت هذه اإلذاعة عى نسب مهمة فيا يتّصل باحرتام مؤرش التعّددية السياسية )%68( مع تسجيل 

بعض النقائص يف توزيع املّدة بن املرتشحن ومسانديها وبَْسط وجهات نظر وآراء الفاعلن السياسين.

انخفضت هذه الّنسب فيا يتعلق بحمالت تحسيس وتوعية الناخبن واإلهتام بتغطية فئات اجتاعية معينة 

)الشباب، النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة(، إذ مل تتجاوز النسبة %21. أما نسبة حضور الّنساء يف أدوار مهمة يف 

برامج القناة فلم تتجاوز 57%.
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رسم بياين عدد 1: مؤرشات احرتام أخالقيات املهنة الصحفية يف اإلذاعة

رسم بياين عدد 2: مؤرشات التعددية السياسية يف اإلذاعة
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رسم بياين عدد 3: املؤرشات الكيفية الخاصة بتغطية الحملة اإلنتخابية يف اإلذاعة
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IV - جدول مقارنة بني التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسية خالل الدور األول والثاين

القناة التلفزية
اإلنتخابات الرئاسية 2019

الّدور الثاينالّدور األّول

الوطنية 1

اتّسمت الّتغطية بالّتوازن بني 

املرتِشحنْي وُمسانديهم، وهو ما أّدى 

إىل تحقيق مبدأ املساواة تقريبا 

بفضل بّث املناظرة يف اليوم األخري 

من الحملة اإلنتخابّية.

اتّسمت  تغطية املرتّشحني 

ومسانديهم بالقرب من احرتام مبدأ 

املساواة.

قناة التاسعة

بّثت قناة التاسعة املناظرة بني 

املرتشحني، وهو ما أسهم يف تـأمني 

مبدأ املساواة مع تسجيل أفضلية 

ضئيلة يف الّتغطية لصالح ٌمساندي 

»نبيل القروي«. اتّسمت الّتغطية 

خالل هذا الّدور ٌعموًما بالّتوازن.

حاولت تأمني تغطية معظم 

املرتشحني دون أن تنجح يف تحقيق 

توازن حقيقي. فقد غاب عن هذه 

التغطية مساندو »نبيل القروي«. 

كام تّم تهميش مجموعة من 

املرتشحني واستفاد آخرون من 

النفاذ املبارش لربامج القناة وهم: 

»يوسف الشاهد« و«الّصايف سعيد« 

و«منصف املرزوقي« و«سيف الدين 

مخلوف«.

قناة قرطاج +

اْقترصت القناة عىل بّث املناظرة 

التي نٌظمت من طرف القناة 

الوطنية األوىل، ولهذا السبب 

اتّسمت تغطية املرتشحني باملٌساواة.

منحت قناة قرطاج+ أفضلّية يف 

الّتغطية لكّل من »عبد الفتاح 

مورو« و«منصف املرزوقي«، حيث 

استفادا من ِضْعِف مّدة أخذ الكلمة 

التي تم تخصيصها ملعظم بقية 

املرتّشحني.

قناة حنبعل

اتّسمت تغطية املرتّشحني بعدم 

الّتوازن. إذ تم تخصيص أكرث مّدة 

زمنية لكل من »عبد الفتاح مورو » 

و«يوسف الشاهد« ومسانديهام.

ويعود انعدام الّتوازن أساسا إىل 

نوعية الحوارات، واختالف مّدتها 

من مرتّشح اىل آخر ، وكذلك إىل بّث 

اجتامعات شعبية ملرتشحني دون 

غريهم.

منحت القناة للمرتشح »قيس 

سعيد« أفضلية يف التغطية من خالل 

بث ترصيحات مسانديه. وتجدر 

اإلشارة إىل أن الّتوازن الحاصل 

يف مّدة أخذ الكلمة يعود ايل بّث 

املناظرة التي نٌظمت من طرف 

التلفزة الوطنية.
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القناة التلفزية
اإلنتخابات الرئاسية 2019

الّدور الثاينالّدور األّول

قناة الحوار التونيس

اتّسمت تغطية هذه القناة بعدم 

الّتوازن طوال الحملة اإلنتخابّية يف 

تغطية املرتّشحني كام تّم مالحظة 

األفضلية التي حظي بها كل من 

»عبد الكريم الزبيدي« و«سليم 

الرياحي«، حيث ُمِنحا مّدة زمنية 

أكرب مقارنة ببقّية املرتّشحني كام تربز 

هذه األفضلية من خالل طريقة 

تقدميهام والتعاطي اإليجايب معهام.

واصلت القناة نفس التمّش الذي 

اتّبعته خالل الّدور األول. فلنئ بّثت 

املناظرة بني املرتشحنْي التي نظّمتهام 

التلفزة الوطنّية. والتي اتسمت 

بالتوازن من خالل تخصيص مّدة 

أخذ كلمة متساوية، فإن برنامج 

»تونس اليوم« استضاف املرتّشح 

‘نبيل القروي« يوم 10 أكتوبر 2019 

هذا بإضافة إىل استضافة مساندي 

هذا املرتشح يف حلقات أخرى من 

الربنامج املذكور.

قناة ام تونيزيا

خّصصت هذه القناة مّدة تغطية 

للمرتشح »سيف الدين مخلوف« 

أكرب من بقية املرتشحني.

وتنطبق نفس املالحظة عىل املرتشح 

»محمد الصغري النوري«

اقترصت تغطية القناة خالل هذا 

الّدور عىل بث املناظرة التي نٌظمت 

من طرف التلفزة الوطنية إضافة 

لبّث ترصيحات مخترصة ملساندي 

»قيس سعيد« وقد أضفي  هذا 

الخيار نْوعا من التوازن يف التغطية.

TV قناة التلفزة

اتّسمت تغطية »تلفزة يت يف« خالل 

الّدور األول بعدم التوازن، حيث 

احتكر ثالثة مرتّشحني املّدة املخّصصة 

للتغطية وهم عىل التوايل: »ناجي 

جلول« »عمر منصور« »حاتم 

بولبيار«.

اقترصت تغطية القناة خالل هذا 

الّدور عىل بّث املناظرة، إضافة ايل 

بث ترصيحات مساندي املرتشَحني، 

وهو ما أحدث نْوعا من التوازن.

قناة تونسنا

مل تؤِمن هذه القناة يف تغطيتها لهذا 

الّدور التوازن بني املرتشحني، حيث 

منحت امتيازا لفائدة 5 مرتشحني. 

كام تّم إعادة بث برامج حرض فيها 

3 مرتشحني وهم »الصايف سعيد« 

و«حاتم بولبيار« و«محمد الصغري 

النوري«.

اقترصت تغطية قناة  تونسنا للّدور 

الّثاين عىل بّث املناظرة التي نٌظمت 

من طرف التلفزة الوطنية.
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القناة اإلذاعة
اإلنتخابات الرئاسية 2019

الّدور الثاينالّدور األّول

اإلذاعة الوطنية

إذاعة الكاف

إذاعة صفاقس

اعتمدت اإلذاعة الوطنية منهجية 

شاملة لتغطية أنشطة املرتشحني 

للدور األول من اإلنتخابات 

الرئاسية لكل املرتشحني عرب النرشات 

اإلخبارية، وكذلك عرب برنامج كريس 

الرئيس. إال أن تغطيتها اتسمت 

بالنقصان نظرا لعدم تغطيتها لعدد 

من املرتشحني يف الربامج املخصصة 

لتغطية الحمالت اإلنتخابية الرئاسية 

يف مختلف الجهات. 

متيزت تغطية اإلذاعة الوطنية 

وإذاعتي الكاف وصفاقس الجهويتني 

باملحدودية يف مجملها، إذ مل تتجاوز 

النصف ساعة لكل منهام. 

حيث مل يتم تخصيص وقت 

للمرتشحني إال يف النرشات اإلخبارية 

وهو ما ال ميكننا من تقييم مدى 

احرتامهم ملبدأ التوازن بني املرتشحني 

يف الدور الثاين من اإلنتخابات 

الرئاسية. 

إذاعة الديوان

حاولت إذاعة »الديوان أف ام« 

تقديم تغطية متوازنة وشاملة 

لجميع املرتشحني، رغم عدم املساواة 

امللحوظة عىل مستوى مدة أخذ 

الكلمة. 

مل تخصص »الديوان أف ام« مساحة 

كافية لتغطية أنشطة كال املرتشحني. 

ولذلك مل يتم رصد أي تدخل مبارش 

منهم.

 كام أنها منحت أفضلية يف التغطية 

ملساندي املرشح » نبيل القروي« 

رغم محدودية تلك املدة. 

FM إذاعة اكسرباس

حاولت إذاعة »اكسربس أف أم« 

القيام بتغطية شاملة للمرتشحني 

لكنها مل تؤمن املساواة بينهم، نظرا 

للفارق املرصود عىل مستوى مدة 

أخذ الكلمة. ورغم ذلك حاولت 

هذه األخرية ضامن مساحة هامة 

من البث لتغطية الدور األول من 

الحملة اإلنتخابية الرئاسية. 

مل تخصص إذاعة »اكسربس أف أم« 

حيزا زمنيا كاٍف للمرتشحني للدور 

الثاين من اإلنتخابات الرئاسية. ورغم 

محدودية الحيز الزمني إال أنها 

خصصت مدة بث إجاملية ملساندي 

املرتشح »نبيل القروي« أكرث من 

املدة املخصصة ملساندي املرتشح » 

قيس سعيد«.

  IV - جدول مقارنة بني التغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية الرئاسية خالل الدور األول والثاين
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القناة اإلذاعة
اإلنتخابات الرئاسية 2019

الّدور الثاينالّدور األّول

FM  إذاعة جوهرة

متكنت إذاعة » جوهرة اف ام« من 

احرتام مبدأ التوازن بني املرتشحني 

خالل الدور األول يف النرشات 

واملواجيز اإلخبارية، رغم الفارق 

البسيط عىل مستوى أخذ الكلمة. 

كام متت مالحظة مجهود اإلذاعة 

من أجل احرتام مبدأ التوازن بني 

املرتشحني خالل الربامج الحوارية، 

وتجدر اإلشارة إىل تسجيل عدم 

حضور 8 مرتشحني يف الربامج 

الحوارية. 

خصصت إذاعة » جوهرة اف ام« 

تغطية محدودة ككل اإلذاعات 

للمرتشحني وملسانيدهم خالل الدور 

الثاين مع مالحظة أفضلية للمرتشح 

»قيس سعيد« عرب مداخالت 

مسانديه عىل موجات اإلذاعة، 

مقارنة بالحيز الزمني اإلجاميل 

املخصص ملساندي املرتشح »نبيل 

القروي«.

FM إذاعة موزاييك

خصصت إذاعة » موزاييك اف 

ام« حيزا زمنيا هاما لتغطية 

الدور األول من الحملة اإلنتخابية 

الرئاسية، وذلك من خالل املداخالت 

املبارشة للمرتشحني يف النرشات 

اإلخبارية والربامج الحوارية. حيث 

متت مالحظة مجهود اإلذاعة من 

أجل احرتام مبدأ املساواة بني كل 

املرتشحني، رغم الفارق البسيط 

بينهم. 

تعترب تغطية إذاعة » موزاييك 

اف ام« للدور الثاين من الحملة 

الرئاسية محدودة يف مجملها. كام 

متت مالحظة متكني اإلذاعة ملساندي 

املرتشح »نبيل القروي« من مدة بث 

اجاملية أكرب بقليل من مدة البث 

التي خصصت ملساندي املرتشح » 

قيس سعّيد«. 

FM إذاعة شمس

خصصت إذاعة » شمس اف 

ام« حيزا زمنيا اجامليا متوازنا 

عىل مستوى أخذ الكلمة بني كل 

املرتشحني خالل النرشات واملواجيز 

اإلخبارية. كام احرتمت اإلذاعة مبدأ 

املساواة خالل الربامج الحوارية 

نتيجة حسن التنسيق والتوزيع 

ملختلف املرتشحني بني الربامج 

الحوارية الثالث. 

خصصت إذاعة » شمس اف ام« 

حيزا زمنيا ضعيف لكال املرتشحني 

وملسانديهام خالل النرشات واملواجيز 

اإلخبارية. حيث ُمنح املرتشح »نبيل 

القروي« مدة زمنية ضئيلة، مقارنة 

باملدة اإلجاملية املخصصة للمرتشح 

»قيس سعيد« وملسانديه. وتجدر 

اإلشارة إىل أن املدة اإلجاملية 

للتغطية بلغت 5 دقائق فقط.
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V- النتائج العامة لحضور الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني غري املرتشحني خالل اإلنتخابات 

الرئاسية 2019

نالحظ أن مختلف وسائل اإلعالم املرصودة قد منحت حيزا زمنيا هاًما للفاعلن السياسين غر املرتشحن،وكذلك 

ملساندي املرتشحن للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية، من أهم االستنتاجات األساسية التي ميزت التغطية 

اإلعالمية. حيث يبدو من املفيد اإلشارة إىل النتائج العامة املتعلقة بحضور الفاعلن السياسين بصفاتهم 

املؤسساتية )مجلس نواب الشعب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة...( والنتائج العامة املتعلقة بالفاعلن 

السياسين غر املرتشحن يف مختلف القنوات التلفزية واإلذاعية التي تم رصدها خالل الدور الثاين من 

اإلنتخابات الرئاسية. وذلك من خالل اإلشارة إىل: 

مدة البث اإلجالية املخصصة للفاعلن السياسين بصفاتهم املؤسساتية يف كل قناة وإذاعة:   •

يشر الرسم البياين عدد 1 إىل مدة البث اإلجالية التي خصصت يف كل قناة تلفزية للفاعلن السياسين 

املؤسساتين،أما الرسم البياين عدد 2 فيربز مدة البث اإلجالية التي خصصت يف كل قناة إذاعية تم رصدها. 

مدة البث اإلجالية املخصصة للفاعلن السياسين غر املرتشحن:  •

 يربز الجدول عدد 1 املدة اإلجالية التي خصصتها كل قناة تلفزية للفاعلن السياسين بصفاتهم 

الحزبية،وكذلك للفاعلن السياسين املستقلن  طيلة الدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية 2019. أما 

الجدول عدد 2 فيربز مدة البث اإلجالية التي خصصتها القنوات اإلذاعية للفاعلن السياسين غر املرتشحن 

وكذلك للفاعلن املستقلن. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الجداول اإلحصائية قد تضمنت مجموع البث الذي 

خصصته كل قناة وإذاعة ملمثي األحزاب السياسية، وهو ما من شأنه أن يفرس مدى التزام كل وسيلة إعالمية 

مببدأ التعددية السياسية واحرتامها ملبدأ التوازن. 

V- النتائج العامة لحضور الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني غري املرتشحني خالل اإلنتخابات الرئاسية 2019
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رسم بياين عدد 1: تّغطية الفاعلني السياسيني بصفاتهم املؤسساتية يف مختلف القنوات التلفزية 
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جدول عدد 1: توزيع مدة الّتغطية بني مختلف اإلنتامءات السياسّية يف القنوات التلفزية 

اإلنتامءات 

السياسية

القنوات التلفزية

الوطنية 

1
تونسنا

تلفزة يت 

يف
أم تونيزيا

الحوار 

التونيس
التاسعةحنبعل

املجموع 

العام

حزب حركة 

النهضة
18,6%0,0%21,7%31,5%2,6%50,2%11,4%19,2%

حزب حركة 

الشعب
7,2%0,0%11,5%0,2%10,3%9,1%12,1%8,7%

حزب حركة 

تحيا تونس
8,4%0,0%0,0%20,7%0,0%15,2%16,1%8,7%

ائتالف 

الكرامة
9,5%0,0%0,8%17,3%0,1%9,2%12,7%6,9%

%6,7%3,7%0,6%0,4%0,0%16,1%22,0%8,7غري املنتمني

حزب التيار 

الدميقراطي
6,0%0,0%4,3%3,5%17,0%0,4%4,4%5,4%

حزب قلب 

تونس
5,4%0,0%4,2%0,0%16,1%1,7%3,3%5,0%

ائتالف 

عيش 

تونيس

3,5%0,0%0,3%0,0%9,5%2,0%7,9%4,2%

االتحاد 

الدميقراطي 

االجتامعي

4,3%0,0%0,0%0,0%15,2%0,1%3,1%3,8%

V- النتائج العامة لحضور الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني غري املرتشحني خالل اإلنتخابات الرئاسية 2019
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اإلنتامءات 

السياسية

القنوات التلفزية

الوطنية 

1
تونسنا

تلفزة يت 

يف
حنبعلأم تونيزيا

الحوار 

التونيس
التاسعة

املجموع 

العام

حزب حركة 

نداء تونس
5,5%0,0%4,7%0,0%0,0%0,0%7,9%3,2%

حزب البديل 

التونيس
1,8%15,4%1,0%0,0%0,0%3,2%2,6%3,1%

ائتالف 

الوطن 

الجديد

0,0%23,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%2,4%

ائتالف 

الرابطة 

الخرضاء

0,0%0,0%1,3%0,0%8,8%0,0%1,9%2,2%

حزب االتحاد 

الشعبي 

الجمهوري

2,4%9,6%2,3%0,0%0,0%1,8%0,0%1,9%

%1,9%0,0%0,0%0,1%0,0%12,4%0,0%0,7حزب الرحمة

حزب أفاق 

تونس
4,6%0,0%3,6%0,0%0,1%4,1%0,0%1,8%

ائتالف كلنا 

للوطن
0,0%8,6%0,0%0,0%1,4%0,0%1,8%1,5%

ائتالف 

الجبهة
0,0%0,0%0,1%0,0%0,0%0,0%6,5%1,5%

%1,4%0,0%8,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0حزب القطب

الحزب 

الدستوري 

الحر

4,8%0,0%0,8%0,0%0,7%2,4%0,1%1,3%
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اإلنتامءات 

السياسية

القنوات التلفزية

الوطنية 

1
تونسنا

تلفزة يت 

يف
حنبعلأم تونيزيا

الحوار 

التونيس
التاسعة

املجموع 

العام

حزب الحركة 

الدميقراطية
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%7,6%0,0%1,2%

حزب صوت 

الفالحني
0,0%11,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,1%

ائتالف 

مواطنون و 

نشارك

0,2%0,0%7,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%

%1,0%0,0%0,0%0,0%10,0%3,0%0,0%0,0حزب الوحدة

حركة الشباب 

نحن لها
0,0%9,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%

حزب حركة 

مرشوع 

تونس

0,3%0,0%0,7%0,7%0,1%0,0%2,3%0,7%

حزب 

املصالحة
0,0%0,0%0,0%11,1%0,0%0,0%0,0%0,6%

أمل و عمل 

املستقلة
1,1%0,0%2,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,5%

أحزاب أخرى 

)أقل من 

)0.5%

7,1%0,0%1,4%4,8%0,1%1,1%2,3%2,1%

املجموع 

العام
100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%
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رسم بياين عدد 2: تغطية الفاعلني الّسياسّيني بصفاتهم املؤسساتية يف مختلف القنوات اإلذاعّية 
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جدول عدد 2: توزيع مّدة التغطية بني مختلف اإلنتامءات السياسّية يف القنوات اإلذاعّية

اإلنتامءات 

السياسية

القنوات اإلذاعية

اإلذاعة 

الوطنية

إذاعة 

الكاف

إذاعة 

صفاقس

جوهرة 

أف أم

اكسرباس 

أف أم

ديوان 

أف أم

شمس أف 

أم

موزاييك 

أف أم

املجموع 

العام

%14,1%16,9%18,7%0,6%0,0%28,8%14,7%16,7%17,4غري املنتمني

حزب حركة 

النهضة
14,3%20,9%11,0%4,1%16,9%29,8%9,2%12,4%13,4%

حزب حركة تحيا 

تونس
3,3%3,7%2,1%38,4%11,3%1,4%5,0%3,9%10,3%

%8,7%10,0%6,1%11,2%11,4%4,3%9,0%11,9%11,2حزب قلب تونس

حزب حركة 

الشعب
3,5%4,4%11,9%0,6%14,4%8,5%7,7%7,7%7,9%

الحزب الدستوري 

الحر
2,4%2,3%1,3%12,8%17,2%0,7%0,8%3,2%6,4%

%6,0%4,6%7,5%27,9%0,2%1,4%5,2%2,6%4,3ائتالف الكرامة

حزب التيار 

الدميقراطي
4,7%3,7%13,7%1,1%0,4%1,6%9,6%9,3%5,5%

%3,3%5,9%5,1%0,3%4,2%0,2%1,7%1,1%1,1حزب أفاق تونس

حزب حركة 

مرشوع تونس
2,0%2,2%1,4%0,5%4,7%0,8%3,2%0,2%2,2%

حزب التكتل 

الدميقراطي 

من أجل العمل 

والحريات

0,9%0,8%0,9%0,0%6,1%0,3%0,0%4,3%2,1%

ائتالف عيش 

تونيس

2,9%2,2%1,7%0,1%1,9%0,4%4,6%1,1%2,1%

%1,8%0,6%5,3%0,4%0,9%0,2%0,9%1,3%1,9حزب الرحمة

تحالف تونس 

اخرى

1,1%1,1%0,8%0,0%7,1%0,0%0,4%0,0%1,6%
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اإلنتامءات 

السياسية

القنوات اإلذاعية

اإلذاعة 

الوطنية

إذاعة 

الكاف

إذاعة 

صفاقس

جوهرة 

أف أم

اكسرباس 

أف أم

ديوان أف 

أم

شمس أف 

أم

موزاييك 

أف أم

املجموع 

العام

حزب التكتل 

الدميقراطي 

من أجل العمل 

والحريات

0,9%0,8%0,9%0,0%6,1%0,3%0,0%4,3%2,1%

ائتالف عيش 

تونيس
2,9%2,2%1,7%0,1%1,9%0,4%4,6%1,1%2,1%

%1,8%0,6%5,3%0,4%0,9%0,2%0,9%1,3%1,9حزب الرحمة

تحالف تونس 

اخرى
1,1%1,1%0,8%0,0%7,1%0,0%0,4%0,0%1,6%

حزب البديل 

التونيس
0,9%0,6%0,6%0,1%0,0%14,7%0,0%0,9%1,6%

%1,3%4,4%0,0%0,0%2,8%0,0%0,0%0,0%0,0حزب القطب

حزب شباب 

تونس الوطني
2,4%2,1%1,9%4,7%0,0%0,0%0,0%1,3%1,2%

حزب حركة نداء 

تونس
2,3%2,0%1,9%0,4%0,1%0,0%2,4%0,9%1,1%

%1,0%0,0%3,2%0,3%0,3%0,1%0,9%0,9%1,5ائتالف الجبهة

أمل و عمل 

املستقلة
0,3%0,3%0,4%0,2%0,0%0,0%0,0%5,3%1,0%

االتحاد 

الدميقراطي 

االجتامعي

3,0%1,8%1,8%0,1%0,0%0,1%1,2%1,2%0,9%

%0,7%1,6%1,5%0,1%0,0%0,0%0,7%0,9%0,9الجبهة الشعبية

ائتالف الرابطة 

الخرضاء
2,0%1,9%1,6%0,1%0,0%0,0%0,4%0,4%0,5%

ائتالف الوطن 

الجديد
1,6%1,5%1,3%0,2%0,0%0,0%0,1%1,0%0,5%

أحزاب أخرى 

)أقل من 0.5%(

14,2%13,1%12,5%1,7%0,2%0,7%8,3%2,7%4,9%

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع العام
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VI- الخروقات اإلنتخابية املرصودة خالل اإلنتخابات الرئاسية 2019
-1 الخروقات املرصودة خالل فرتة ما قبل الحملة اإلنتخابية الترشيعية والرئاسية:

جدول عدد 1: الخروقات املرصودة خالل فرتة ما قبل الحملة الترشيعية والرئاسية

التاريخنوع الخرقالربنامجالقناة/اإلذاعة

فآسألوا أهل الذكرإذاعة القرآن الكريم
إشهار سيايس لفائدة 

سعيد الجزيري
06 أوت 2019

ناس نسمة نيوزقناة نسمة
إشهار سيايس لفائدة 

نبيل القروي
23، 24 و25 أوت 2019

نرشة األخبار الرئيسيةالقناة الوطنية االوىل
إشهار سيايس لفائدة 

عبري مويس
25 أوت 2019

مع الرئيسقناة قرطاج +
إشهار سيايس لفائدة 

محسن مرزوق
26 أوت 2019

-2 الخروقات املرصودة خالل الدور األول:

يف إطار دورها التعديي تحرص الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي أيضا عى مراقبة مدى التزام 

وسائل اإلعالم السمعية والبرصية باحرتامها القواعد القانونية والضوابط املنظمة للتغطية اإلعالمية للحملة 

اإلنتخابية .املضمنة يف املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املتعلق بحرية اإلتصال السمعي والبرصي، وفصول 

القانون األسايس عدد 07 لسنة 2017 املؤرخ يف 14 فيفري واملتمم واملنقح للقانون األسايس عدد 16 املؤرخ 

يف 26 ماي 2014 املتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء، إضافة إىل ضوابط القرار املشرتك بن الهيئة العليا املستقلة 

لإلتصال السمعي والبرصي والهيئة العليا املستقلة اإلنتخابات الصادر بتاريخ 21 أوت 2019.

وبناء عى ذلك تم بعد رصد أكرث من 31 قناة تلفزية ومحطة إذاعية، عمومية وخاصة مبا فيها القنوات التي 

تبث خارج إطار القانون ودون إجازة، تسجيل 16مخالفة خالل الحملة اإلنتخابية الرئاسية إىل يوم اإلقرتاع..

تراوحت أنواع الخروقات يف أغلبها بن:  

اإلشهار السيايس ملرتشحن لالنتخابات الرئاسية• 

الدعاية املضادة• 

بث نتائج سرب اآلراء والتعليق عليها• 

خرق الصمت اإلنتخايب• 

VI- الخروقات اإلنتخابية املرصودة خالل اإلنتخابات الرئاسية 2019
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جدول عدد 1: الخروقات املرصودة خالل فرتة ما قبل الحملة الترشيعية والرئاسية

التاريخنوع الخرقالربنامجالقناة/اإلذاعة

02 سبتمرب 2019اإلشارة اىل نتائج سرب اآلراءحدث وحديثقناة اإلنسان1

02 سبتمرب 2019التطرق إىل نتائج سرب اآلراءRendez-vous 9قناة التاسعة2

أخبار اليومقناة تلفزة يت يف3
إشهار سيايس لعبد الكريم 

الزبيدي
02 سبتمرب 2019

03 سبتمرب 2019التطرق إىل نتائج سرب اآلراءRendez-vous 9قناة التاسعة4

03 سبتمرب 2019التطرق إىل نتائج سرب اآلراءناس نسمةقناة نسمة5

03 سبتمرب 2019إشهار سيايس ليوسف الشاهدسبور تونسناقناة تونسنا6

04 سبتمرب 2019إشهار سيايس لسليم الرياحيحوار خاصقناة الحوار التونيس7

05 سبتمرب 2019التطرق إىل نتائج سرب اآلراءتونس اليومقناة الحوار التونيس8

إشهار سيايسبث اجتامعات شعبيةقناة حنبعل9
 10 09- 08- 07-

سبتمرب 2019

قناة نسمة10
رئاسيات 2019: الشعب 

يف قرطاج
إشهار سيايس لنبيل القروي

10 – 13 سبتمرب 

2019

قناة الزيتونة11
تقارير اخبارية -تغطية 

الحملة االنتخابية
إشهار سيايس

11 – 13 سبتمرب 

2019

قناة الزيتونة12
ومضة اعالنية لربنامج » 

الحصاد السيايس »
إشهار سيايس

12 – 13 سبتمرب 

2019

13
إذاعة اكسربس 

اف ام
13 سبتمرب 2019التطرق إىل نتائج سرب اآلراءبالسياسة

قناة الحوار التونيس14

حوار خاص مع السيد 

عبد الكريم الزبيدي – يف 

الربنامج

13 سبتمرب 2019إشهار سيايس ودعاية مضادة

15
إذاعة ابتسامة اف 

ام
14 سبتمرب 2019خرق الصمت اإلنتخايبموجز األخبار

14 سبتمرب 2019خرق الصمت اإلنتخايبافرز والبسقناة الجنوبية16
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-3 الخروقات املرصودة خالل الدور األول:

نظرا لتداخل فرتة الحملة اإلنتخابية للدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية مع نهاية الحملة اإلنتخابية 

الترشيعية ملدة أربعة أيام، فإن عدد الخروقات خالل هذه املرحلة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعدد 

الخروقات املرصودة خالل الدور األول من االنتخابات السابقة ألوانها. حيث أصدرت الهيئة العليا املستقلة 

لإلتصال السمعي والبرصي قرارين فقط تعلقا بالخرق املسجل يف فرتة الصمت اإلنتخايب ارتكبتهام قناة تلفزية 

وأخرى إذاعية. 

جدول عدد 3: الخروقات املرصودة خالل الدور الثاين من الحملة اإلنتخابية الرئاسية 

تاريخ البثنوع الخرقالربنامجالقناة / اإلذاعة

13 أكتوبر 2019خرق الصمت اإلنتخايبموقع اإلذاعةإذاعة اكسربس اف ام1

قناة الجنوبية2
رشيط األخبار أسفل 

الشاشة
13 أكتوبر 2019خرق الصمت اإلنتخايب

VI- الخروقات اإلنتخابية املرصودة خالل اإلنتخابات الرئاسية 2019
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VII - التوصيات

انطالقا من النتائج الكمية والكيفية لرصد تغطية وسائل اإلعالم السمعية والبرصية للحملة اإلنتخابية 

الرئاسية، تويص الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي مبا ييل: 

رضورة تقديم املخططات التفصيلية للحملة من طرف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية إىل الهيئة العليا • 

املستقلة لإلتصال السمعي والبرصي قبل انطالق الفرتة اإلنتخابية.

رضورة اإللتزام مبا يرد يف املخططات التفصيلية وإعالم الهيئة بكل تغيري يطرأ عليها ألخذه بعني اإلعتبار • 

أثناء الرصد ونرش النتائج.

رضورة احرتام مبدأ املساواة يف التغطية اإلعالمية بني كل املرتشحني كام تم التنصيص عليه يف القرار • 

املشرتك،واألخذ بعني اإلعتبار النعكاسات إعادة بث الربامج الحوارية عىل مبدأ املساواة بني كل 

املرتشحني.

عدم بث اإلجتامعات الشعبية التي ينظمها املرتشحون برمتها، إذ يعد ذلك إشهارا سياسّيا واإلقتصار عىل • 

بث مقتطفات منها يف الفقرات املعنية بتغطية أنشطة املرتشحني.

رضورة تخصيص كل وسائل اإلعالم السمعية والبرصية لومضات تحسيسية وتوعوية حول اإلنتخابات • 

واجراءاتها وقواعدها بهدف إنارة الناخبني واإللتزام مبسؤوليتها اإلجتامعية. 

استعامل لغة اإلشارة لفائدة ذوي اإلحتياجات الخصوصية حتى يتمكنوا من اإلطالع عىل الربامج • 

اإلنتخابية للمرتشحني. 

األخذ بعني اإلعتبار للتوازن من منظور النوع اإلجتامعي خالل التغطية اإلعالمية سواء يف الربامج • 

الحوارية أو املجالت اإلنتخابية. 

عدم استغالل املعلّقني للفضاءات اإلعالمية الحوارية للرتويج والدعاية ملرتشحني والدعاية املضادة ضد • 

منافسيهم.





تقرير رصد
ــة  ــة اإلنتخابي ــة للحمل ــة اإلعالمي التغطي
الرئاســّية يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة

2019

 14 سبتمرب - 04 أكتوبر 2019

املقر: 19 نهج بحرية البيبان - ضفاف البحرية 1 - 

1053 تونس

الهاتف: 507 656 71

الفاكس: 232 656 71

contact@haica.tn :العنوان االلكرتوين

www.haica.tn :املوقع االلكرتوين
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