السلطة العليا للصحافة
والسمعيات البصريـــة

نتائج تحقيق التعددية حول حضور فئة
( ذوي اإلعاقة) في وسائل اإلعالم
Résultats de l’enquête sur
le Pluralisme dans les medias autour de groupe
(SUJETS CONCERNANT LES HANDICAPES)

تقديم
La Haute Autorité de la Presse et
de l’Audiovisuel a organisé une
enquête portant sur l’accès des
groupe sujet concernant les
handicapes aux médias publics
et privés pour évaluer les degrés
de réalisation par ces médias de
leurs engagements en matière
de pluralisme, en réservant à ces
groupes un espace convenable
dans leur temps de diffusion.
L’enquête a porté sur une
période de 3 mois du 01 octobre
au 31 décembre 2021

قامت السلطة العليا للصحافة
 بناء على، والسمعيات البصرية
 بعملية قياس،صالحياتها القانونية
التعددية على مستوى حضور فئة
(ذوي اإلعاقة) في وسائل اإلعالم
 دجمبر31  أكتوبر إلى01 للفترة من
 كفترة معيارية لقياس مدى, 2021
التزام المؤسسات اإلعالمية السمعية
البصرية العمومية والخاصة بتوفير
النفاذ للفئة محل الدراسة ومدى
التزام هذه المؤسسات بتخصيص
الحيز المناسب في برامجها
.ونشراتها

تقديم
La HAPA a engagé des moyens
importants pour cette opération
notamment l’outil informatique
de mesure du pluralisme dont
elle dispose en plus de
l’engagement de 18 cadres et
agents qui ont travaillé pendant 2
mois pour mettre élaborer les
statistiques et données qui seront
mises à votre disposition.
Pour une meilleure lecture de ces
données statistiques et
graphiques, il convient de
préciser les méthodes de calcul
utilisées ainsi que les médias et
programmes pris en compte.

وقد سخرت السلطة لهذا العمل
األداة التقنية المتوفرة لديها
والمتمثلة في آلية الرصد
والمتابعة من خالل نظام
معلوماتي متكامل وفريق مكون
 إطارا عملوا لمدة تزيد18 من
على شهرين للوصول إلى
النتائج التي ستعرض عليكم في
شكل مستخرج من قاعدة
البيانات التي تم استخالصها من
.خالل هذا العمل

المؤسسات اإلعالمية الداخلة في الدراسة

عدد اإلذاعات  03 :إذاعات (  01عمومية و  02خصوصية)
Le nombre de stations de radios 03 : ( 1 publique et 2 privées
اإلذاعات العمومية
Radios publiques

اإلذاعة الموريتانية
(ش.خ.إ)
Radio Mauritanie

اإلذاعات الخاصة
Radios privées
إذاعة
موريتانيد
Radio Mauritanid

إذاعة
كوبني الحرة
Radio Koubeni

المؤسسات اإلعالمية الداخلة في الدراسة

عدد القنوات التلفزيونية  06 :قنوات (  01عمومية و 05خصوصية)
Le nombre de chaînes télévision 06: ( 1 publique et 5 privées
القنوات العمومية
Chaines publiques
التلفزة الموريتانية
(ش.خ.م)
Télévision EL MAURITANIA

القنوات الخاصة
Chaines privées
المرابطون
El Morabitoune TV

الوطنية
الساحل
Elwataniya TV Sahel TV

شنقيط
Chinguit TV

دافا
DAVA

مجموع التغطية حسب كل فئة
Tableau de synthèse

وقت البث
Temps
النسبة المـئوية d'antenne
Pourcentage

مجموع التغطية حسب كل فئة

الفئات
Catégories

53.65%

قضايا الشباب
SUJETS CONCERNANT
LES JEUNES

53,65%

446:12:07

20,57%

171:04:20

19,42%

161:28:49

6,37%

52:57:39

100,00%

 831:42:55المجموع

قضايا المرأة
SUJETS CONCERNANT
LES FEMMES
قضايا الطفل
SUJETS CONCERNANT
L'ENFANT
قضايا ذوي اإلعاقة
SUJET CONCERNANT
HANDICAPES

19.42%

20.57%

6.37%

52:57:39

161:28:49

171:04:20

446:12:07

قضايا ذوي االعاقة

قضايا الطفل

قضايا المراة

قضايا الشباب

وقت البث المخصص للفئة ذوي اإلعاقة
على مستوى النشرات و البرامج في االعالم
العمومي و الخاص

وقت البث المخصص للفئة محل الدراسة على
مستوى النشرات في االعالم العمومي و الخاص
Temps d'antenne attribué aux
groupes étudiées au niveau des
programmes et journaux, par Médias
public et privé

إجمالي وقت البث في النشرات المخصص لفئة (ذوي اإلعاقة) في القنوات العمومية و الخاصة
)I-1- Temps d'antenne total accordé dans les journaux aux catégorie (sujet concernant les handicapes

النشرات

وقت البث
النسبة المـئوية Temps
Pourcentage
d'antenne

66,76%

2:08:35

33,24%

1:04:01

100,00%

3:12:36

القنوات العمومية
Medias Publics

القنوات
 Médias (TV)Radio

I - LES JOURNAUX
اإلذاعة
الموريتانية
RADIO
MAURITA
NIE
33,24%
التلفزة
الموريتانية
TV
MAURITANI
E 66,76%

التلفزة الموريتانية
TV MAURITANIE

تشكل التلفزة الموريتانية نسبة  %66.76واإلذاعة العمومية نسبة
اإلذاعة الموريتانية 33.24من الوقت اإلخباري المخصص لمواضيع ذوي اإلعاقة
RADIO
MAURITANIE
المجموع

Total

إجمالي وقت البث في النشرات المخصص لفئة (ذوي اإلعاقة) في القنوات العمومية و الخاصة
)I-1- Temps d'antenne total accordé dans les journaux aux catégorie (sujet concernant les handicapes

النشرات

I - LES JOURNAUX

القنوات
وقت البث Temps
 Médias (TVالنسبة المـئوية
d'antenne
)Radio
Pourcentage
45,10%

0:58:22

المرابطون
EL
MOURABITOUN
TV

38,92%

0:50:22

الساحل
SAHEL TV

7,57%

0:09:48

شنقيط الفضائية
CHINGUITTI TV

5,38%

0:06:58

إذاعة موريتانيد
RADIO
MAURITANID FM

2,41%

0:03:07

الوطنية
EL WATANIYA TV

0,62%

0:00:48

0,00%

0:00:00

100,00%

2:09:25

القنوات الخاصة
Medias Privées
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

إذاعة كوبني
RADIO KOBENI
FM
دافا
DAVA
المجموع

Total

0.00%
0:00:00
دافا
DAVA

0:00:48

0:03:07

0:06:58

0:09:48

إذاعة موريتانيد شنقيط الفضائية
الوطنية
إذاعة كوبني
CHINGUITTIRADIO
TV MAURITANIDELFM
WATANIYA RADIO
TV
KOBENI FM

0:50:22

0:58:22

المرابطون
الساحل
EL MOURABITOUN TVSAHEL TV

يبين هذا الجدول التقارب في نسب التغطية لموضوع ذوي اإلعاقة لقناتي المرابطون و الساحل
لتليها بفارق كبيرعن بقية القنوات من حيث التغطية في النشرات اإلخبارية (من النسب
المستخرجة من مجموع الوقت لجميع القنوات)

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias

النشرات

I - LES JOURNAUX
مجموع ساعات البث للنشرات

النسبة المـئوية
Pourcentage

وقت البث
Temps
d'antenne

59,8%

3:12:36

40,2%

2:09:25

100,0%

5:22:01

الفئات
Catégories

Médias
Publics

Médias
Privés 40,2%
Médias
Publics
59,8%

 Médias Privésيبين الجدول نسبة االهتمام بالبرامج ذات الصلة بذوي اإلعاقة الخاصة لدى اإلعالم
العمومية حيث بلغت نسبة التغطية في النشرات اإلخبارية  :اإلعالم العمومي %59.8
واإلعالم الخاص %40.2
Total
المجموع

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias

قناة شنقيط
CHINGUITTI TV

وقت البث Temps d'antenne

0:09:48

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
المربطون
TVا EL MOURABITOUN

وقت البث Temps d'antenne

0:58:22

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
إذاعة موريتانيد
RADIO MAURITANID
FM

وقت البث Temps d'antenne

0:06:58

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
الوطنية
EL WATANIYA TV

وقت البث Temps d'antenne

0:03:07

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
إذاعة كوبني
RADIO KOBENI FM

وقت البث Temps d'antenne

0:00:48

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
الساحل
SAHEL TV

وقت البث Temps d'antenne

0:50:22

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
إذاعة موريتانيا
RADIO MAURITANIE

وقت البث Temps d'antenne

1:04:01

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias

El MAURITANIA

وقت البث Temps d'antenne

2:08:35

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت المخصص في النشرات بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

وقت البث المخصص للفئة المدروسة على
مستوى البرامج في االعالم العمومي و الخاص
Temps d'antenne attribué aux
catégories étudiées au niveau des
programmes dans les émissions par
Médias public et privé

إجمالي وقت البث على مستوى البرامج المخصص لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne total accordé dans les émissions au catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

النسبة المـئوية
Pourcentage

وقت البث
Temps
d'antenne

القنوات العمومية
Medias Publics

القنوات
Médias

التلفزة الموريتانية
TV
MAURITANIE

52,69%

II - Les émissions

التلفزة الموريتانية
TV
MAURITANIE
52,69%

اإلذاعة
الموريتانية
RADIO
MAURITANIE
47,31%

16:34:25

47,31%
14:52:59
100,00%

31:27:24

اإلذاعة الموريتانية
RADIO
 MAURITANIEيبين الجدول نسبة االهتمام بالبرامج لدى المؤسسات العمومية والتقارب
الممنوح لفئة ذوي اإلعاقة  :التلفزة الموريتانية  %52.69و اإلذاعة
%47.31
Total

إجمالي وقت البث على مستوى البرامج المخصص لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne total accordé dans les émissions au catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج
النسبة المـئوية
Pourcentage

وقت البث
Temps d'antenne

القنوات الخاصة
Medias Privées

70.00%

القنوات
Médias

60.00%
9:58:29

إذاعة موريتانيد
RADIO MAURITANID
FM

3:44:49

دافا
DAVA

7,71%

1:14:40

المرابطون
EL MOURABITOUN
TV

4,18%

0:40:27

شنقيط الفضائية
CHINGUITTI TV

3,05%

0:29:33

الساحل
SAHEL TV

0,03%

0:00:16

إذاعة كوبني
RADIO KOBENI FM

100,00%

16:08:14

Total

61,81%

II - Les émissions

23,22%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
0:00:16

0:29:33

إذاعة كوبني
RADIO KOBENI FM

الساحل
SAHEL TV

0:40:27

1:14:40

المرابطون
شنقيط الفضائية
EL MOURABITOUN TV
CHINGUITTI TV

3:44:49

9:58:29

إذاعة موريتانيد
دافا
RADIO MAURITANID FM DAVA

يبين هذا الجدول استئثار إذاعة موريتانيد بنسبة من الوقت المخصص للبرامج التي تتناول مواضيع ذات صلة
بذوي اإلعاقة حيث بلغت  %61.81مقابل  %23.22لقناة دافا
و  %7.71لقناة المرابطون و  4.18لقناة شنقيط و  3.05لقناة الساحل و  0.3إلذاعة كوبني

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

النسبة المـئوية
Pourcentage

وقت البث
Temps
d'antenne

الفئات

مجموع ساعات البث للبرامج

Catégories

66,1%

31:27:24

اإلعالم العمومي
Médias
Publics

33,9%

16:08:14

اإلعالم الخاص
Médias Privés

100,0%

47:35:38

Total
المجموع

االعالم الخاص
Médias
Privés
33,9%

االعالم
العمومي
Médias
Publics
66,1%

يبين الجدول نسبة االهتمام بالبرامج لدى المؤسسات العمومية بالرغم
من التفاوت الممنوح لفئة ذوي اإلعاقة  :اإلعالم العمومي  %66.1و
اإلعالم الخاص %33.9

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
شنقيط الفضائية
CHINGUITTI TV

وقت البث Temps d'antenne

0:40:27

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
المربطون
EL MOURABITOUN
TV

وقت البث Temps d'antenne

1:14:40

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
إذاعة موريتانيد
RADIO MAURITANID FM

وقت البث Temps d'antenne

9:58:29

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
إذاعة كوبني
RADIO KOBENI
FM

وقت البث Temps d'antenne

0:00:16

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
الساحل
SAHEL TV

وقت البث Temps d'antenne

0:29:33

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

مجموع وقت البث بالنسبة للبرامج /لفئة (ذوي اإلعاقة) القنوات العمومية و الخاصة
Temps d'antenne dans les émissions/ Catégorie (DROITS DES HANDICAPES) par Médias public et privé

البرامج

émissions
دافا
DAVA

وقت البث Temps d'antenne

03:44:49

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias
إذاعة موريتانيا
RADIO MAURITANIE

وقت البث Temps d'antenne

14:52:59

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى االذاعة

الوقت اإلجمالي للبث حسب الفئة (ذوي اإلعاقة) خالل النشرات في كل القنوات
Temps d'antenne global par catégorie (DROITS DES HANDICAPES) tous médias

El MAURITANIA

وقت البث Temps d'antenne

16:34:25

الفئات
Catégories

قضايا ذوي االعاقة
SUJETS CONCERNANT LES
HANDICAPES

يبين الجدول وقت االهتمام في البرامج بالمواضيع ذات الصلة بذوي اإلعاقة لدى كل قناة

المجموع الكلي لساعات في البرامج و النشرات
Total des heures dans les programmes et Journaux

المجموع الكلي
Total des heures

وقت البث Temps
d'antenne

نوعية البرامج
Type
d'émission

89,87%

47:35:38

البرامج

10,13%

5:22:01

النشرات

100,00%

52:57:39

المجموع

النسبة المـئوية
Pourcentage

المجموع الكلي للساعات في البرامج و النشرات

النشرات
%10

البرامج
%90

يبين هذا الجدول مجموع التغطية لجميع القنوات و اإلذاعات على مستوى النشرات اإلخبارية و البرامج الحوارية التي تناولت مواضيع ذات
صلة بفئة بذوي اإلعاقة في هذا التقرير بحيث وصل مجموع الساعات المدروسة المتعلقة بالفئة إلى 52: 57:39

نسبة التغطية في الفترة المدروسة لفئة (ذوي اإلعاقة)
)Pourcentage de couverture dans la période étudiée Catégorie (DROITS DES HANDICAPES

مجموع نسبة التغطية
Total Pourcentage de couverture

النسبة المـئوية
Pourcentage

6,37%

الوقت المخصص لذوي
اإلعاقة

52:57:39

العدد اإلجمالي للساعات
المدروسة

831:42:55

يبين هذا الجدول مجموع نسبة التغطية لجميع القنوات و اإلذاعات على مستوى النشرات اإلخبارية و البرامج الحوارية التي تناولت
الفئات المدروسة في التقرير العام و الذي شمل دراسة أربعة أصناف و هم الشباب  ،و المرأة و الطفل إضافة إلى هذا التقرير المخصص
لذوي اإلعاقة.
و يكشف التحقيق انه من مجموع الساعات المدروسة  831 : 42 : 55حصلت فئة ذوي اإلعاقة على عدد
52: 57 : 39أي نسبة % 6.37

شكرا لحسن استماعكم
Merci pour votre attention

