
 2022نتائج رصد التغطية اإلعالمية لحملة االنتخابات التشريعية 

 (2022نوفمبر  25-26-27)

 

 معطيات منهجية: 

    قنوات إذاعيدة  7قنوات إذاعية عمومية،  7قناة تلفزية وإذاعية ) 19عينة الرصددددددددددددد

 (. قنوات إذاعية جمعياتية 3، خاصة، قناة تلفزية عمومية، قناة تلفزية خاصة

  2022نوفمبر  27إلى غاية  2022نوفمبر   25فترة الرص   من يوم 

  اليومي توقيت الرص  
  ،القنوات التلفزية، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة منتصف الليل 

 .القنوات االذاعية: من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة منتصف الليل 

    عناصر الرص 
 المترّشحون والمترشحات. 

 ساندو المترشحين والمترشحاتم. 

 األحزاب واالئتالفات والجبهات السياسية. 

 غير المنتميةشخصيات السياسية ال. 

 رئيس الجمهورية ومستشاروه. 

 عضاء الحكومةأ. 

 ت.الوالة وأعضاء المجالس البلدية إن ساندوا مترشحين ومترشحا 

برنامجه عن تعبير فيها لل أي صفة أخرى،ببصفته تلك، أو خصص للمترشح/ة  مساحة أو برنامجكل  كما تم رص  -

  .االنتخابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



في القنوات  لتغطية الحملة االنتخابيةلمخصص اتوزيع الحيز الزمني اإلجمالي  -1

 االذاعية العمومية

ي اإلجمالي  النسبة المائوية
ز الزمنز ز  الحي   صنف الفاعلي 

/ات 12:26:59 83,63% ز شحي   مير

ز )رئاسة الجمهورية 2:23:36 16,08% ز مؤسساتيي   رئاسة الحكومة( + فاعلي 

 األحزاب السياسية / الشخصيات غي  المنتمية 0:02:36 0,29%

 المجموع 14:53:11 %100
 

 

 

في القنوات  لتغطية الحملة االنتخابيةلمخصص اتوزيع الحيز الزمني اإلجمالي  -2

  التلفزية العمومية

ي اإلجمالي  النسبة المائوية
ز الزمنز ز  الحي   صنف الفاعلي 

/ات 0:33:59 63,90% ز شحي   مير

ز )رئاسة الجمهورية 0:17:21 32,62% ز مؤسساتيي   رئاسة الحكومة( + فاعلي 

 األحزاب السياسية / الشخصيات غي  المنتمية 0:01:51 3,48%

 المجموع 0:53:11 100%
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في القنوات  لتغطية الحملة االنتخابيةلمخصص اتوزيع الحيز الزمني اإلجمالي  -3

 االذاعية الخاصة

ي  النسبة المائوية
ز الزمنز ز  اإلجمالي الحي   صنف الفاعلي 

ز )رئاسة الجمهورية 2:21:36 61,56% ز مؤسساتيي   رئاسة الحكومة( + فاعلي 

 األحزاب السياسية / الشخصيات غي  المنتمية 0:56:08 24,40%

/ات 0:32:18 14,04% ز شحي   مير

 المجموع 3:50:02 100%

 

 

في القنوات  االنتخابيةلتغطية الحملة لمخصص اتوزيع الحيز الزمني اإلجمالي  -4

 التلفزية الخاصة

ي اإلجمالي  النسبة المائوية
ز الزمنز ز  الحي   صنف الفاعلي 

/ات 0:45:29 96,94% ن شحي   متر

ن )رئاسة الجمهورية 0:01:26 3,06% ن مؤسساتيي   رئاسة الحكومة( + فاعلي 

 المجموع 0:46:55 100,00%
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 توزيع الحيز الزمني اإلجمالي المخصص لتغطية الحملة االنتخابية في القنوات التلفزية واالذاعية 

 )العمومية والخاصة(

 

 القنوات االذاعية الخاصة القنوات التلفزية الخاصة
القنوات التلفزية 

 العمومية
القنوات االذاعية 

 العمومية
 

/ات 12:26:59 83,6% 0:33:59 63,9% 0:32:18 14% 0:45:29 96,9% ز شحي   مير

/ات 2:26:12 16,4% 0:19:12 36,1% 3:17:44 86% 0:01:26 3,1% ز شحي   غي  مير

 المجموع 14:53:11 100% 0:53:11 100% 3:50:02 100% 0:46:55 100%

 

 

 إلى وسائل االعالم العمومية والخاصة المترشحات والمترشحينتوزيع نفاذ 

  العدد النسبة المائوية

ن  271 81,4 شحي   المتر

شحات 62 18,6  المتر
 المجموع 333 100%
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 توزيع نفاذ المترشحات إلى وسائل االعالم العمومية والخاصة من مجموع النساء المترشحات

شحات العدد النسبة لمائوية   نفاذ المير

 لم ينفذن إل وسائل االعالم 60 49,2%

 نفذن إل وسائل االعالم 62 50,8%

 المجموع 122 100
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