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 مقدمة 

السمعي  لالتصالالعليا المستقلة تواصل الهيئة  في إطار ممارستها لصالحياتها التعديلية

بما نص عليه  لتزاماإ االنتخابيةرصد التعددية السياسية الدورية  خارج الفترات والبصرى 

السمعي  لالتصالالهيئة العليا المستقلة " الذي يؤكد أن  16في فصله  116المرسوم 

البصري تسهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في األفكار واآلراء سواء من قبل 

 . "السمعي البصري لالتصالالقطاع الخاص أو العمومي 

 واستغاللبما نصت عليه كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث  والتزاما

على ضرورة أن "يلتزم الحاصل على اإلجازة  22قناة تلفزية خاصة التي تنص في فصلها 

بضمان نزاهة المعلومة وتعددية األفكار واآلراء وتوازنها بكل موضوعية وذلك في كل 

 . ن"البرامج، دون المساس بحرية الصحافيي

ويكمن الغرض من نشر التقارير الدورية حول التعددية السياسية أوال في تشكيل رؤية 

واضحة للمشاهد التونسي حول مختلف األفكار واآلراء والتوجهات السياسية إلى جانب 

تنظم المنشآت السمعية البصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والمهنية التي  التزاممدى براز إ

التعددية في األفكار واآلراء والتأكيد  ايسمح بضمان حرية التعبير وتكريس مبدالقطاع بما 

على ضرورة ضمان نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر اإلعالمية على قاعدة 

 اإلنصاف.

إلى  2016أكتوبر  01 عملية رصد التعددية السياسية على ثالثة اشهر بداية من تمتدقد او

 . 2016ديسمبر موفى 

  :منهجية الرصد

 عينة الرصد: .1

 

سياسية شمل قياس نسبة التعددية السياسية في البرامج ال : بالنسبة للقنوات التلفزية ❖

 –الحوار التونسي  –الوطنية الثانية  – الوطنية األولى: القنوات التلفزية التالية

 .حنبعل  قناة –نسمة قناة  –التاسعة قناة 

 

ذاعات نسبة التعددية السياسية في البرامج السياسية اإلشمل قياس :  بالنسبة لإلذاعات ❖

ذاعة إ –ذاعة شمس أف أم إ –ذاعة موزاييك أف أم إ –ذاعة الوطنية اإل: التالية 

 كإذاعة جهوية عموميةمنستير ال
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 :التالية إلى معايير استنادا قد تم اختيار هذه العينة ❖

ينص عليه الفصل  إعالم سمعي بصري في القطاعين العمومي والخاص حسب ما -

 . 2011لسنة  116من المرسوم  16عدد 

  .كثافة البرامج السياسية في شبكات المنشآت اإلعالمية المذكورة -

 

 منهجية التحليل: .2

السمعي البصري على منهجية  لالتصالوحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة  مراقبو اعتمد

التحليل الكمي لقياس حجم مداخالت الفاعلين السياسيين كما هو محدد وفقا لمقتضيات 

 عناصر أساسية : 3من  انطالقا 2011لسنة  116من المرسوم  16الفصل 

 الفاعل السياسي :   •

 و الرئيسمؤسسة الرئاسة: الرئيس و الناطق الرسمي باسم الرئاسة ومستشار -

 يات السياسية المنتمية ألحزاب سياسية الشخص -

ن باسم الوزارات والرسمي ونأعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة والناطق -

 .ومستشارو الوزراء

  .أعضاء مجلس نواب الشعب -

 

 :  تحديد نوعية البرنامج •

شملت عينة الرصد السمعي والبصري العمومي والخاص تحليل كافة البرامج السياسية 

 : فيالمتمثلة 

   والمجالت االخبارية  المنابر الحوارية السياسية  -

 النشرات اإلخبارية  -

 الحوارات الخاصة  -

  المنابر الحوارية التي تمزج بين السياسي والترفيهي والثقافي -

 البرامج الترفيهية -

 البرامج الثقافية  -

 البرامج الرياضية -
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  : توقيت الرصد •

 

بين الساعة )الذروة  التي تبث في وقت برامجالتم رصد :  بالنسبة للقنوات التلفزية -

  (.حدود منتصف الليلالى السادسة مساء 

والساعة  تم رصد البرامج التي تبث بين الساعة السابعة صباحا :بالنسبة لإلذاعات  -

 .الثانية بعد الظهر وبين الساعة الخامسة مساء الى الساعة السابعة مساء

 

 :الكلمةمدة تناول  •

بالثانية في البرامج السياسية اإلذاعية والتلفزية لكل  تدخالت الفاعلين السياسيين يتم احتساب 

من ممثلي األحزاب السياسية )أحزاب األغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة البرلمانية 

ن وناطقال( والحكومة )وزراء وكتاب دولة وفي مجلس نواب الشعب واألحزاب غير الممثلة

مة( إضافة إلى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم الرئاسة باسم الحكو نورسميال

 ومستشارو الرئاسة.

 :المقاييس المعتمدة •

 بالثانية حسب المقاييس التالية : السياسيينمداخالت الفاعلين ل الحجم الزمني حتسابتم ا

 –األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  –الحكومة  –مؤسسة الرئاسة  : الفئة -

فاعلون السياسيون غير منتمين – األحزاب الغير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 ألحزاب

 الحزبي ءنتمااال -

 محور المداخلة -

 البعد الجهوي للمحاور المطروحة  -

 نوعية البرامج -

 النوع االجتماعي  -
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توزيع الحجم الزمني للمداخالت السياسية في القنوات التلفزية تو: 1 جدول رقم  

 
 

توزيع الحجم الزمني للمداخالت السياسية في القنوات التلفزية: 1رقم رسم بياني   
               

 

ساعة  189 اجماالات التلفزية موضوع الرصد بلغت مداخالت الفاعلين السياسيين في القنو ▪

 دقيقة . 18و

 

0:00:00

12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

72:00:00

84:00:00

الحوار 
التونسي 

التاسعة  حنبعل  1الوطنية  نسمة 2الوطنية 

المدة الزمنية

 القنوات التلفزية  المدة الزمنية
 

 1الوطنية  20:34:21
 

 2الوطنية  02:56:38
 

 الحوار التونسي  72:09:45
 

 التاسعة  54:38:09
 

 حنبعل  23:53:55
 

 نسمة 15:05:10
 

 المجموع  189:17:58
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نظرا لحجم تصدرت قناة الحوار التونسي المرتبة األولي من حيث كثافة مداخالت الفاعلين السياسيين 

للقناة ،تليها قناة التاسعة التي  2017 البرامج السياسية واالخبارية في شبكة البرامج خريف / شتاء

في المرتبة الثالثة من حيث الحجم   1أدرجت مجلة اخبارية يومية في برمجتها الجديدة ،ثم قناة حنبعل

 شرون ساعة .الزمني المخصص للفاعلين السياسيين بحجم زمني يقارب األربع والع

أما القناة الوطنية األولي فقد احتلت المرتبة الرابعة من حيث الحجم الزمني المخصص للمداخالت 

ساعة أما قناة الوطنية الثانية  15السياسية بحيز زمني يقارب الواحد وعشرون ساعة تليها قناة نسمة ب

 السياسيين.الفاعلين  من البث لفائدة تخصيص ما يقارب الثالث ساعات فقط بفقد اكتفت 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في مجموع القنوات : 2جدول رقم 

 حسب الفئةالتلفزية 

 الفئة الحيز الزمني النسبة المئوية %
 

 مؤسسة الرئاسة  05:37:20 2.97%
 

 الحكومة  66:58:54 35.38%
 

 حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب األ 104:14:00 55.06%
 

 حزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب األ 12:27:44 6.58%
 

 المجموع  189:17:58 100%
 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في مجموع : 2رسم بياني رقم 

حسب الفئةالتلفزية القنوات   

 

                                                           

 قناة حنبعل: توقفت قناة حنبعل عن بث البرامج والنشرات االخبارية من 09 نوفمبر الى 21 نوفمبر 2016  1 

55%35%

7%

3% األحزاب الممثلة في مجلس 
نواب الشعب 

الحكومة 

األحزاب غير الممثلة في 
مجلس نواب الشعب 

مؤسسة الرئاسة 
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توزع الحجم الزمني المخصص للتعددية السياسية في مجموع القنوات التلفزية بطريقة تنازلية على 

 التالية :الفئات 

مجلس نواب الشعب  الممثلة في غيرفاألحزاب  الحكومةثم  األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 مؤسسة الرئاسة.أخيرا و

وقد حظيت األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب بأكبر نسبة من حيث حجم حضورها على المنابر 

تليها األحزاب غير الممثلة في ، %35ثم أعضاء الحكومة بنسبة تفوق ، %55بنسبة تفوق االعالمية 

 . %3ثم مؤسسة الرئاسة بنسبة تقارب ، %7مجلس نواب الشعب بنسبة أقل من 

رافق خروج حكومة الحبيب الصيد وتسلم حكومة الوحدة ويعود هذا التفاوت الى الجدل السياسي الذي 

والتي أفرزت حوارات ونقاشات  2016في أواخر شهر أوت  الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج مهامها

 للقنوات التلفزية .  2017 -2016مع بداية شبكة البرامج خريف وشتاء مطولة 

توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب االنتماء الحزبي في : 3جدول رقم 

التلفزيةمجموع القنوات   

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني النسبة المئوية 

  
 االحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 نداء تونس 26:16:26 22,51%

 حركة النهضة 20:03:27 17,19%

 الجبهة الشعبية  15:56:49 13,67%

 كتلة الحرة  07:30:12 6,43%

 التيار الديمقراطي  06:43:59 5,77%

 االتحاد الوطني الحر  05:57:06 5,10%

 أفاق تونس  04:45:40 4,08%

 حراك تونس االرادة  04:13:42 3,62%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  03:31:39 3,02%

 الدستوريةالمبادرة الوطنية  02:44:40 2,35%

 حركة الشعب  02:29:58 2,14%

 الحزب الجمهوري 01:57:48 1,68%

 المؤتمر من أجل الجمهورية 01:11:36 1,02%

 حزب صوت الفالحين  00:45:10 0,65%

 تيار المحبة 00:02:09 0,03%

 التحالف الديمقراطي  00:01:18 0,02%

 جبهة االصالح  00:01:07 0,02%

 االجتماعيينحركة الديمقراطيين  00:01:01 0,01%

 جبهة االنقاذ الوطني  00:00:13 0,00%

 االحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 الحركة الدستورية  03:43:40 3,19%

 حركة مشروع تونس 02:53:33 2,48%
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 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  01:11:51 1,03%

 الديمقراطي االجتماعيالمسار  00:55:56 0,80%

 حزب االشتراكي ال 00:53:56 0,77%

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:31:01 0,44%

 حزب المصالحة التونسي  00:25:26 0,36%

 الحزب الدستوري الحر 00:20:20 0,29%

 حزب القراصنة التونسي  00:19:18 0,28%

 حركة الدستوريين األحرار  00:16:38 0,24%

 حزب األمان 00:12:14 0,17%

 حزب االنفتاح والوفاء 00:11:44 0,17%

 حزب االصالح والتنمية 00:08:38 0,12%

 حزب الرحمة 00:07:30 0,11%

 حزب الطريق  00:07:30 0,11%

 الحزب التونسي للرخاء  00:05:39 0,08%

 حزب التحرير 00:00:42 0,01%

 حركة مرابطون تونس 00:00:32 0,01%

 حزب الوحدة  00:00:30 0,01%

 حركة وفاء 00:00:28 0,01%

 حزب العمل الوطني الديمقراطي  00:00:22 0,01%

 حزب اللقاء الدستوري  00:00:16 0,00%

 المجموع 116:41:44 100%
 

نواب الشعب للجدل الذي رافق نقاش ممثلين في مجلس الوفاعلين السياسيين للحضور المكثف اليعود 

اضافة الى كثافة حداثة تكوين الحكومة وشروعها  2017هامة أثناء فترة الرصد كمناقشة ميزانية مسائل 

المساندة لوثيقة قرطاج والمعارضة لها للحضور بكثافة في  في تحديد أولوياتها مما دفع أعضاء األحزاب

 المنابر الحوارية طيلة الفترة التي شملها الرصد .

تليه حركة النهضة بنسبة  % 22التلفزية بنسبة الحضور على المنابر  وقد تصدر حزب نداء تونس نسبة

 على التوالي ثم %13ثم الجبهة الشعبية المعارضة لوثيقة قرطاج ولحكومة الوحدة الوطنية بنسبة  17%

 . %5والتيار الديمقراطي واالتحاد الوطني الحر بنسبة  %6كتلة الحرة بنسبة 

 

 

االتحاد وحركة النهضة ووثيقة قرطاج هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وهي نداء تونس 

والمبادرة  وحركة الشعب وحركة مشروع تونس عن االئتالف الحاكم أفاق تونسوالوطني الحر 

وثالث   وحركة المسار الديمقراطي االجتماعي عن المعارضة  والحزب الجمهوري  الوطنية الدستورية

واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة  ات مهنية تونسية وهي : االتحاد العام التونسي للشغلمنظم

 .واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري والصناعات التقليدية

 .ة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهدوعلى قاعدة هذه الوثيقة تم تشكيل حكوم



 
 

10 

التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

الفاعلين السياسيين حسب المحاور في توزيع الحجم الزمني لمداخالت  :4دول رقم ج

  التلفزية  مجموع القنوات

 المحاور الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 السياسة 64:30:33 34,08%

 االقتصاد 53:48:28 28,42%

 األمن واالرهاب 26:15:35 13,87%

 العدالة 12:42:04 6,71%

 الشؤون االجتماعية  07:23:13 3,9%

 السياسة الخارجية  05:50:04 3,08%

 الفن والثقافة 04:24:29 2,33%

 التعليم والتربية  02:53:36 1,53%

 البيئة والمحيط  02:39:52 1,41%

 الصّحة  02:21:17 1,24%

 الرياضة 01:08:39 0,6%

 االعالم 00:54:10 0,48%

 الجريمة والعنف  00:52:45 0,46%

 أخرى 01:05:50 0,58%

 المساواة بين الجنسين 00:41:34 0,37%

 تقنياتالعلوم وال 00:39:59 0,35%

 دينية الالشؤون  00:39:47 0,35%

 الشؤون الدولية  00:26:03 0,23%

 المجموع  189:17:58 100%
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توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في : 4رسم بياني رقم 

التلفزية مجموع القنوات  

 

استأثر بالنصيب األكبر من حيث الحجم الزمني المخصص أن محور السياسة  4يبرز جدول رقم 

رجع االهتمام يو %   28,42 بشكل عام بنسبة  الهتمامات الفاعلين السياسيين يليه محور االقتصاد 

الميزانية في مجلس بهذين المحورين للوضعية االقتصادية التي تعيشها البالد والجدل الذي رافق مناقشة 

، حسب وثيقة نواب الشعب اضافة الى النقاشات المطولة حول أولويات الحكومة الجديدة والتي من بينها

 "تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل" .قرطاج، 

ويرجع االهتمام بهذا  %   13,87بنسبة  المرتبة الثالثةأتى في  فقد  األمن واالرهاب يمحورأما 

لتصدره أولويات وثيقة قرطاج اضافة الى أن اهتمام وسائل االعالم السمعية والبصرية بهذا ، المحور

  مع الجدل الذي رافق الحديث عن عودة االرهابيين من بؤر التوتر . احتد  الموضوع،

من المداخالت السياسية وقد بلغ هذا ( 6,71 %ساعة ) 12اما محور العدالة فقد حضي بأكثر من 

 .2016أكتوبر  24االهتمام ذروته أثناء تغطية فعاليات ونتائج انتخابات المجلس األعلى للقضاء يوم 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي : 5 دول رقمج

 للمحاور المطروحة في مجموع القنوات التلفزية 

الجهويالبعد  الحيز الزمني  النسبة المئوية   

 البعد الوطني 166:30:34 87,96%

 البعد الدولي 07:49:00 4,13%

 الجنوب 05:19:39 2,81%

 الجنوب الغربي 03:24:00 1,80%

 الكبرىتونس  03:16:08 1,73%

 الشمال الغربي 00:58:30 0,52%

 الوسط الشرقي  00:50:14 0,44%

 الوسط الغربي  00:27:13 0,24%

 الجنوب الشرقي 00:18:16 0,16%

 الشمال الشرقي  00:14:19 0,13%

 الشمال  00:10:05 0,09%

 المجموع   189:17:58 100%

 

: توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد 5 رقم رسم بياني

 الجهوي للمحاور المطروحة في مجموع القنوات التلفزية 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج توزيع الحجم الزمني : 6 دول رقمج

 في مجموع القنوات التلفزية

 النسبة المئوية 
 

 نوعية البرامج  الحيز الزمني 

 مجالت اخبارية 142:57:27 75,52%

 نشرات اخبارية  21:29:28 11,35%

 حوارات خاصة  10:50:05 5,72%

 خطاب مؤسساتي  05:52:10 3,10%

 برامج ترفيهية  04:20:10 2,29%

0,91% 1:43:280  برامج ثقافية  

 برامج اجتماعية  01:14:28 0,66%

 برامج  رياضية  00:32:53 0,29%

 تحقيق وريبورتاج  00:17:49 0,16%

 المجموع  189:17:58 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :6 رقم رسم بياني

مجموع القنوات التلفزيةالبرامج في   

 

 المجالت االخبارية  أن المنابر التلفزية من صنف دية السياسية حسب نوعية البرامج التعديبين رصد 

 143م زمني جملي يفوق وبحج %76أكبر المساحات التي أتيحت للفاعلين السياسيين بنسبة تقارب 

نسبة النشرات اإلخبارية ببينما تظهر االرقام الخاصة بالرصد تراجع مداخالتهم بفارق كبير في ساعة 

   .ساعة 21زمني يفوق  يزوبح 11,35% بلغت 

والتي أتت في شكل استجوابات خاصة للفاعلين السياسيين فقد كانت بنسبة تقارب أما الحوارات الخاصة 

6 %. 

0:00:00

24:00:00

48:00:00

72:00:00

96:00:00

120:00:00

144:00:00

الحيز الزمني 



 
 

14 

التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

نوع االجتماعي التوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب  :7 دول رقمج

             )رجال / نساء(

 النسبة المئوية 
 

 - الحيز الزمني 

 نساء  25:28:44 13.46%

 رجال  163:49:14 86.54%

 المجموع  189:17:58 100.0

 

نوع التوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب  : 7 رقم رسم بياني 

 االجتماعي )رجال / نساء(            

   

أن حضور الفاعالت السياسيات في المنابر الحوارية والنشرات االخبارية  7بياني رقم الرز الرسم بي 

ظهور بتوزيع الحجم الزمني لالرسم البياني الخاص بينه ومحدودا وهو ما ي محتشماظل  ونيةالتلفزي

مع  للرجال  % 87مقابل   % 13 هنحضورتجاوز لم يإذ حسب النوع االجتماعي الفاعلين السياسيين 

لية المرأة التونسية في يالمنابر التلفزية ال يعكس تمثإلى  نسبة نفاذ الفاعالت السياسياتاإلضافة الى أن 

 . ن بالمائة يمجلس نواب الشعب والذي فاق الثالث

: توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوع االجتماعي  8 دول رقمج

في مختلف القنوات التلفزية )رجال / نساء(   

   رجال نساء المجموع

النسبة  الحيز الزمني النسبة المئوية الحيز الزمني

 المئوية
 - الحيز الزمني 

 التاسعة  46:24:13 84.93 08:13:56 15.07 54:38:09

 الحوار التونسي 62:13:59 86.24 09:55:46 13.76 72:09:45

 حنبعل 21:41:29 90.76 02:12:26 9.24 23:53:55

 نسمة 13:12:05 87.51 01:53:05 12.49 15:05:10

 الوطنية األولى 17:33:30 85.35 03:00:51 14.65 20:34:21

 الثانيةالوطنية  02:43:58 92.83 00:12:40 7.17 02:56:38

 المجموع  163:49:14 86.54 25:28:44 13.46 189:17:58

 

 

13%

87%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 نوعالتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب :  8 رقم رسم بياني

     االجتماعي في مختلف القنوات التلفزية   )رجال / نساء( 

 

نساء فاعالت سياسيات ل الشأن العاملمناقشة المخصص  زمنيالحجم من ال %15 اتاحت قناة  التاسعة 

فقناة نسمة  %14الحوار التونسي بنسبة تقارب قناة ثم   %15 قناة الوطنية األولى  بنسبة تقاربتليها 

 .%12 بنسبة
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 قناة الوطنية األولى 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطنية األولى :9 دول رقمج  

 الفئة  الحيز الزمني المئويةالنسبة 

 مؤسسة الرئاسة 00:29:07 2.36%

 الحكومة  15:06:34 73.44%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  04:47:53 23.32%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب  00:10:47 0.87%

 المجموع  20:34:21 100%

      

السياسيين في قناة الوطنية توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين : 9 رقم رسم بياني

 األولى

 

:الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الوطنية األولى10 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني النسبة المئوية
 

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 نداء تونس 01:34:27 31,62%

 الجبهة الشعبية  00:55:03 18,43%

 حركة النهضة 00:45:36 15,27%

 حركة الشعب  00:21:05 7,06%

 أفاق تونس  00:17:16 5,78%

 التيار الديمقراطي 00:15:32 5,20%

 كتلة الحرة  00:15:30 5,19%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:15:04 5,04%

 تونس االرادةحراك  00:02:46 0,93%

 االتحاد الوطني الحر 00:02:24 0,80%

2%

74%

23%

1% مؤسسة الرئاسة 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 جبهة االنقاذ الوطني  00:01:07 0,37%

 الحزب الجمهوري  00:00:49 0,27%

  حركة الديمقراطيين االجتماعيين 00:00:38 0,21%

 حزب صوت الفالحين  00:00:19 0,11%

 التحالف الديمقراطي 00:00:17 0,09%

 في مجلس نواب الشعباألحزاب غير الممثلة 

 حزب االصالح والتنمية  00:08:38 2,89%

 الحزب االشتراكي 00:01:00 0,33%

 حركة مشروع تونس 00:00:36 0,20%

 حزب الطريق  00:00:24 0,13%

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  00:00:09 0,05%

 المجموع  4:58:40 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :11 دول رقمج

 في قناة الوطنية األولى 

 نوعية البرامج  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 مجالت اخبارية  07:57:12 38,66%

 نشرات اخبارية  06:20:16 30,81%

 خطاب مؤسساتي  02:45:28 13,41%

 خاصةحوارات  02:44:46 13,35%

 برامج حوارية سياسية  00:18:46 1,52%

 برامج ثقافية  00:15:22 1,24%

  برامج اجتماعية 00:11:48 0,96%

 برامج  رياضية  00:00:43 0,06%

 المجموع  20:34:21 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :11رسم بياني رقم 

الوطنية األولىالبرامج في قناة   

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في  :12جدول رقم 

 قناة الوطنية األولى 

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 قتصاداال 06:45:13 33,41%

 رهاب االمن واأل 04:27:14 21,65%

 سياسة ال 02:33:06 12,40%

 والتربيةتعليم ال 01:17:36 6,29%

 جتماعية االالشؤون  01:08:26 5,54%

 صحة ال 00:56:18 4,56%

 عدالة ال 00:55:46 4,52%

 خارجية السياسة ال 00:46:41 3,78%

 والمحيطالبيئة  00:43:16 3,51%

 ثقافةالالفن و 00:26:45 2,17%

 المساواة بين الجنسين  00:10:01 0,81%

 رياضة ال 00:05:32 0,45%

 تقنيات العلوم وال 00:05:13 0,42%

 عالم اال 00:03:24 0,28%

 دينية الشؤون ال 00:01:06 0,09%

 عنف الجريمة وال 00:00:49 0,07%

دولية الشؤون ال 00:00:41 0,06%  

 المجموع  20:34:21 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور  :12رسم بياني رقم 

 في قناة الوطنية األولى

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :13جدول رقم 

 للمحاور المطروحة في قناة الوطنية األولى 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية

 البعد الوطني  18:26:02 89,60%

 البعد الدولي  01:00:39 4,91%

 تونس الكبرى  00:27:29 2,23%

 الجنوب  00:12:56 1,05%

 الشمال الغربي  00:08:46 0,71%

 الجنوب الغربي  00:06:12 0,50%

 الوسط الشرقي  00:05:11 0,42%

 الشمال الشرقي  00:02:56 0,24%

 الشمال  00:02:16 0,18%

 الجنوب الشرقي  00:01:11 0,10%

 الوسط الغربي  00:00:43 0,06%

 المجموع  20:34:21 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :13رسم بياني رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة الوطنية األولى 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 قناة الوطنية الثانية

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطنية :14 جدول رقم

 الثانية 

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  00:19:40 11.13%

 الحكومة  02:22:18 80.56%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  00:11:06 6.28%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب  00:03:34 2.02%

 المجموع  2:36:58 100%

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطنية :14 رسم بياني رقم

 الثانية

 

الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الوطنية توزيع  :15 جدول رقم

 الثانية 

المئويةالنسبة   االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني 

 
 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 أفاق تونس  00:06:48 46,36%

 نداء تونس  00:01:11 8,07%

 حركة النهضة  00:01:00 6,82%

 كتلة الحرة  00:00:30 3,41%

 الجبهة الشعبية  00:00:18 2,05%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 حركة الشعب  00:00:18 2,05%

 التيار الديمقراطي  00:00:17 1,93%

 الحزب الجمهوري  00:00:17 1,93%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:00:14 1,59%

 جبهة االنقاذ الوطني  00:00:13 1,48%

  
 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب  الشعب

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:02:36 17,73%

 حزب التحرير  00:00:42 4,77%

 حزب اللقاء الدستوري  00:00:16 1,82%

 المجموع  00:14:40 100%
 

 حسب نوعية البرامج توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين :16 جدول رقم

 الثانية في قناة الوطنية

 النسبة المئوية

 
 الحيز الزمني 

 
 نوعية البرامج

 نشرات اخبارية  01:32:30 52,37%

 مجالت اخبارية  00:36:24 20,61%

 برامج ثقافية 00:32:17 18,28%

 خطاب مؤسساتي  00:15:27 8,75%

 المجموع  02:56:38 100%

 

حسب نوعية  توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين :16 رسم بياني رقم

 الثانية في قناة الوطنية البرامج
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في  :17 جدول رقم

 قناة الوطنية الثانية 

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية

29,55% 2:1200:5  قتصاد اال 

  ثقافةالفن وال 00:35:15 19,96%

 خارجية السياسة ال 00:32:40 18,49%

 سياسة ال 00:12:59 7,35%

 رهاب االمن واأل 00:11:17 6,39%

 والتربيةتعليم ال 00:07:45 4,39%

 جتماعيةاالشؤون ال 00:07:33 4,27%

 والمحيط  البيئة 00:05:54 3,34%

 صحة ال 00:03:05 1,75%

 المساواة بين الجنسين  00:02:15 1,27%

 تقنيات العلوم وال 00:01:59 1,12%

 عدالة ال 00:01:41 0,95%

 عالم اال 00:00:53 0,50%

 رياضة ال 00:00:50 0,47%

 دينية الشؤون ال 00:00:20 0,19%

 المجموع  02:56:38 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور  :17 رسم بياني رقم

 في قناة الوطنية الثانية

 

0:00:00
0:07:12
0:14:24
0:21:36
0:28:48
0:36:00
0:43:12
0:50:24
0:57:36

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :18 جدول رقم

 للمحاور المطروحة في قناة الوطنية الثانية 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 البعد الوطني  01:45:08 59,52%

 البعد الدولي  00:18:51 10,67%

 تونس الكبرى  00:15:23 8,71%

 الوسط الشرقي  00:09:48 5,55%

 الجنوب الغربي  00:08:54 5,04%

 الشمال الغربي  00:04:35 2,59%

 الوسط الغربي  00:04:08 2,34%

 الشمال الشرقي  00:04:01 2,27%

 الجنوب 00:02:54 1,64%

 الجنوب الشرقي  00:01:45 0,99%

 الشمال  00:01:11 0,67%

 المجموع  02:56:38 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :18 رسم بياني رقم

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة الوطنية الثانية

 

 

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

1:40:48

1:55:12

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 الحوار التونسيناة ق

الحوار توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :19 جدول رقم

 التونسي

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  01:46:57 2.47%

 الحكومة  19:01:44 26.37%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  46:54:46 65.01%

 ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  04:26:18 6.15%

 المجموع  72:09:45 100%
 

 

الحوار توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :19 رسم بياني رقم

 التونسي

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في الحوار  :20 جدول رقم

 التونسي 

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 نداء  تونس 12:56:14 25,19%

 الجبهة الشعبية  07:17:45 14,21%

 حركة النهضة  06:44:50 13,14%

 كتلة الحرة  05:22:59 10,48%

 االتحاد الوطني الحر  04:05:51 7,98%

65%

26%

6% 3%
األحزاب الممثلة في مجلس نواب 

الشعب 

الحكومة 

األحزاب غير الممثلة في مجلس 
نواب الشعب 

مؤسسة الرئاسة 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 التيار الديمقراطي 03:53:40 7,58%

 أفاق تونس  02:44:43 5,35%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  01:31:55 2,98%

 الحزب الجمهوري  01:00:31 1,96%

 المبادرة الوطنية الدستورية  00:35:11 1,14%

 حركة الشعب  00:29:45 0,97%

 حراك تونس االرادة  00:08:39 0,28%

 تيار المحبة  00:02:02 0,07%

 التحالف الديمقراطي  00:00:41 0,02%

  
 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 حركة مشروع تونس  01:44:45 3,40%

 الحركة الدستورية  01:17:42 2,52%

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  00:39:13 1,27%

 حزب القراصنة التونسي  00:19:18 0,63%

 حزب االنفتاح والوفاء  00:11:44 0,38%

 المسار الديمقراطي  00:10:43 0,35%

 الحزب االشتراكي  00:02:07 0,07%

 حركة مرابطون تونس  00:00:32 0,02%

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:00:14 0,01%

 المجموع  03:21:04 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :21 جدول رقم

 في قناة الحوار التونسي 

 نوعية البرامج الحيز الزمني  النسبة المئوية

 مجالت اخبارية  64:21:25 89,18%

 برامج ترفيهية  04:18:28 5,97%

 حوارات خاصة 01:57:12 2,71%

 مجالت اجتماعية  00:53:16 1,23%

 خطاب مؤسساتي  00:15:27 0,36%

 برامج ثقافية 00:12:15 0,28%

 تحقيق وريبورتاج  00:11:32 0,27%

 نشرات اخبارية  00:00:10 0,00%

 المجموع  72:09:45 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :21 رسم بياني رقم

 البرامج في قناة الحوار التونسي

 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في  :22 جدول رقم

 قناة الحوار التونسي 

 المحاور  الحيز الزمني النسبة المئوية%

 سياسة ال 26:07:32 36,20%

28,93% 25:5220:  قتصاد اال 

 رهاب االمن واأل 08:46:05 12,15%

 عدالة ال 05:02:02 6,98%

 الشؤون االجتماعية 02:47:04 3,86%

 الفن والثقافة 01:46:26 2,46%

 خارجية السياسة ال 01:25:35 1,98%

 والتربية تعليم ال 01:19:59 1,85%

 أخرى  01:01:23 1,42%

 والمحيط  البيئة 00:42:54 0,99%

 عنف الجريمة وال 00:36:41 0,85%

 صحة ال 00:36:30 0,84%

 تقنيات العلوم وال 00:20:16 0,47%

 دينية الشؤون ال 00:13:40 0,32%

 عالم اال 00:11:00 0,25%

 رياضة ال 00:09:20 0,22%

0:00:00

12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

72:00:00

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 المساواة بين الجنسين  00:07:28 0,17%

دولية الشؤون ال 00:03:25 0,08%  

 المجموع  72:09:45 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور  :22 رسم بياني رقم

 في قناة الحوار التونسي

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :23 جدول رقم

 للمحاور المطروحة في قناة الحوار التونسي 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 البعد الوطني  64:06:29 88,84%

 البعد الدولي  02:24:56 3,35%

 تونس الكبرى  02:01:50 2,81%

 الجنوب الغربي  01:24:12 1,94%

 الجنوب  00:53:09 1,23%

  الشمال الغربي  00:35:11 0,81%

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 الوسط الغربي  00:20:52 0,48%

 الوسط الشرقي  00:08:38 0,20%

 الجنوب الشرقي  00:08:21 0,19%

 الشمال الشرقي  00:05:08 0,12%

 الشمال  00:00:59 0,02%

 المجموع  72:09:45 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :23 رسم بياني رقم

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة الحوار التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

0:00:00

12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

72:00:00

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 قناة التاسعة

 التاسعة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :24 جدول رقم

 الفئة الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  00:24:17 0.74%

 الحكومة  14:11:42 25.98%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  34:19:56 62.84%

 ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  05:42:14 10.44%

 المجموع  54:38:09 100%

  

 التاسعة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :24 رسم بياني رقم

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة التاسعة  :25 جدول رقم

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 نداء تونس  08:55:08 22,28%

 حركة النهضة  08:13:55 20,56%

 الجبهة الشعبية  04:14:19 10,59%

 حراك تونس االرادة  02:16:59 5,70%

 كتلة الحرة  01:31:44 3,82%

 االتحاد الوطني الحر  01:30:41 3,78%

 التيار الديمقراطي  01:20:26 3,35%

63%

26%

10%

1% األحزاب الممثلة في 
مجلس نواب الشعب 

الحكومة 

األحزاب غير الممثلة في
مجلس نواب الشعب 

مؤسسة الرئاسة 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 حركة الشعب  01:18:08 3,25%

 المؤتمر من أجل الجمهورية 01:11:10 2,96%

 أفاق تونس  00:57:25 2,39%

 الحزب الجمهوري  00:54:57 2,29%

 المبادرة الوطنية الدستورية  00:51:32 2,15%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:45:17 1,89%

 حزب صوت الفالحين  00:17:50 0,74%

  االجتماعيينحركة الديمقراطيين  00:00:12 0,01%

 تيار المحبة  00:00:07 0,00%

 التحالف الديمقراطي 00:00:06 0,00%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 الحركة الدستورية  01:34:09 3,92%

 حركة مشروع تونس  00:51:58 2,16%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:44:28 1,85%

التكتل الديمقراطي من أجل العمل  00:32:29 1,35%
 والحريات 

 الحزب االشتراكي  00:29:43 1,24%

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:28:11 1,17%

 حزب المصالحة التونسي  00:25:26 1,06%

 حركة الدستوريين األحرار  00:20:20 0,85%

 حزب األمان  00:12:14 0,51%

 حزب الطريق  00:03:16 0,14%

 المجموع  40:02:10 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :26 جدول رقم

 في قناة التاسعة 

 النسبة المئوية 
 

 نوعية البرامج الحيز الزمني 

 ت اخباريةمجال 48:45:46 89,25%

 نشرات اخبارية  04:33:50 8,35%

 خطاب مؤسساتي 00:45:45 1,40%

 برامج ثقافية 00:31:06 0,95%

 برامج ترفيهية  00:01:42 0,05%

 المجموع  54:38:09 100%
 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :26 رسم بياني رقم

 البرامج في قناة التاسعة

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في  :27 جدول رقم

 قناة التاسعة  

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 سياسة ال 22:26:55 41,09%

22,84% 42:812:2  قتصاداال 

 رهاب االمن واأل 08:23:36 15,36%

 عدالة  ال 03:03:07 5,59%

 خارجية السياسة ال 02:20:05 4,27%

 الشؤون االجتماعية  01:39:09 3,02%

 والمحيط البيئة  00:56:34 1,73%

 صحة ال 00:34:55 1,07%

0:00:00

12:00:00

24:00:00

36:00:00

48:00:00

60:00:00

مجالت اخبارية  نشرات اخبارية خطاب 
مؤسساتي 

برامج ثقافية ة برامج ترفيهي

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 عالم اال 00:28:14 0,86%

 الفن والثقافة 01:01:58 1,89%

دولية الشؤون ال 00:17:11 0,52%  

 المساواة بين الجنسين  00:14:43 0,45%

 رياضة ال 00:14:43 0,45%

 عنف الجريمة وال 00:12:27 0,38%

 دينية الشؤون ال 00:07:20 0,22%

 تربية التعليم وال 00:04:38 0,14%

 تقنيات العلوم وال 00:02:03 0,06%

 خرى أ 00:01:49 0,06%

 المجموع   54:38:09 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور  :27 رسم بياني رقم

 في قناة التاسعة  

 

 

 

 

 

0:00:00

2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

19:12:00

21:36:00

0:00:00

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :28 جدول رقم

 للمحاور المطروحة في قناة التاسعة 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية

 البعد الوطني  47:02:11 86,09%

 الجنوب  02:51:28 5,23%

 البعد الدولي  02:50:07 5,19%

 الجنوب الغربي  01:11:14 2,17%

 الوسط الشرقي  00:15:10 0,46%

 تونس الكبرى  00:12:49 0,39%

 الشمال الغربي  00:07:15 0,22%

 الجنوب الشرقي  00:03:35 0,11%

 الشمال  00:01:35 0,05%

 الشمال الشرقي  00:01:28 0,04%

 الوسط الغربي  00:01:17 0,04%

 المجموع  54:38:09 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :28 رسم بياني رقم

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة التاسعة

 

 

0:00:00

4:48:00

9:36:00

14:24:00

19:12:00

24:00:00

28:48:00
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48:00:00

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 قناة نسمة

 نسمةتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :29 جدول رقم

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  00:52:46 5.83%

 الحكومة  05:32:32 36.76%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  08:08:11 53.93%

 ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  00:31:02 3.47%

 المجموع  15:04:31 100%

 

 نسمةتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :29 رسم بياني رقم

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة نسمة :30 جدول رقم

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 الجبهة الشعبية  02:38:18 30,49%

 حركة النهضة  01:39:21 19,13%

 نداء تونس  01:30:56 17,51%

 حراك تونس االرادة  01:15:24 14,52%

 حزب صوت الفالحين  00:27:01 5,20%

 التيار الديمقراطي  00:25:31 4,91%

 حركة الشعب  00:03:56 0,76%

 االتحاد الوطني الحر  00:03:54 0,75%

54%37%

6%
3% األحزاب الممثلة في مجلس نواب 

الشعب 

الحكومة 

مؤسسة الرئاسة 

األحزاب غير الممثلة في مجلس 
نواب الشعب 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 أفاق تونس  00:01:12 0,23%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:00:45 0,14%

 الحزب الجمهوري  00:00:42 0,13%

 كتلة الحرة  00:00:34 0,11%

 المؤتمر من أجل الجمهورية  00:00:26 0,08%

  االجتماعيين حركة الديمقراطيين 00:00:11 0,04%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  00:16:38 3,20%

 حزب الرحمة  00:07:30 1,44%

 الحزب التونسي للرخاء 00:05:39 1,09%

 حزب الوحدة 00:00:30 0,10%

 حزب العمل الوطني الديمقراطي  00:00:22 0,07%

 الحركة الدستورية  00:00:14 0,04%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:00:09 0,03%

 المجموع  08:39:13 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج : 31 جدول رقم

 في قناة نسمة 

 نوعية البرامج الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 مجالت اخبارية  13:27:05 89,23%

 نشرات اخبارية  01:28:02 9,73%

 برامج اجتماعية  00:09:24 1,04%

 المجموع  15:04:31 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :31 رسم بياني رقم

 البرامج في قناة نسمة

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية المحاور  :32 جدول رقم

 في قناة نسمة 

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية 

53,94% 56:07:80  قتصاد اال 

 رهاب االمن واأل 02:18:59 15,35%

 سياسة ال 01:39:32 11,00%

 عدالة ال 01:19:18 8,76%

 جتماعية االشؤون ال 00:50:20 5,56%

 صحة ال 00:08:39 0,96%

 دينية الشؤون ال 00:07:57 0,88%

 عالم اال 00:06:11 0,68%

 الفن والثقافة 00:05:58 0,66%

 خارجية السياسة ال 00:05:03 0,56%

 عنف الجريمة وال 00:02:48 0,31%

 تقنيات العلوم وال 00:02:34 0,28%

 مساواة بين الجنسين ال 00:02:19 0,26%

 تربية التعليم وال 00:01:46 0,20%

 أخرى 00:01:44 0,26%

دولية الشؤون ال 00:01:18 0,14%  
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2:24:00

4:48:00

7:12:00

9:36:00

12:00:00

14:24:00

مجالت اخبارية  نشرات اخبارية  برامج اجتماعية 

الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 والمحيط  البيئة 00:01:16 0,14%

 رياضة ال 00:00:53 0,10%

 المجموع  15:04:31 100%
 

 

حسب نوعية توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين  :32 رسم بياني رقم

 المحاور في قناة نسمة

 
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :33 جدول رقم

 للمحاور المطروحة في قناة نسمة 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية

 البعد الوطني  14:15:12 94,55%

 الجنوب الغربي  00:28:39 3,17%

 الوسط الشرقي  00:06:45 0,75%

  الدوليالبعد  00:06:37 0,73%

 الشمال الغربي  00:02:43 0,30%

 تونس الكبرى  00:02:19 0,26%

 الجنوب الشرقي  00:00:50 0,09%

 الشمال الشرقي  00:00:46 0,08%

 الجنوب  00:00:27 0,05%

 الوسط الغربي  00:00:13 0,02%

 المجموع  15:04:10 100%
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الحيز الزمني 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :33 رسم بياني رقم

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة نسمة
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 قناة حنبعل

 حنبعلتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :34 جدول رقم

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  01:44:33 7.29%

 الحكومة  10:44:04 44.92%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  09:51:29 41.25%

 ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  01:33:49 6.54%

 المجموع  23:53:55 100%

 

 حنبعلتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  :34 رسم بياني رقم

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة حنبعل :35 جدول رقم

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 حركة النهضة  02:38:06 23,07%

 نداء تونس  01:18:30 11,45%

 المبادرة الوطنية الدستورية  01:17:57 11,37%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب   00:58:24 8,52%

 الجبهة الشعبية  00:51:06 7,46%

 التيار الديمقراطي  00:48:33 7,08%

 أفاق تونس  00:38:16 5,58%

45%

41%

7%
7% الحكومة 

األحزاب الممثلة في مجلس نواب 
الشعب 

مؤسسة الرئاسة 

األحزاب غير الممثلة في مجلس 
نواب الشعب 
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 حراك تونس االرادة   00:29:54 4,36%

 كتلة الحرة  00:18:55 2,76%

 حركة الشعب  00:16:46 2,45%

 االتحاد الوطني الحر  00:14:16 2,08%

 الحزب الجمهوري  00:00:32 0,07%

 التحالف الديمقراطي  00:00:14 0,03%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 الحركة الدستورية  00:51:35 7,53%

 الحزب االشتراكي  00:21:06 3,08%

 حركة مشروع تونس  00:16:14 2,37%

 حزب الطريق  00:03:50 0,56%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:00:36 0,09%

 حركة وفاء  00:00:28 0,09%

 المجموع 11:25:18 100%
 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج :36 جدول رقم

 في قناة حنبعل 

 نوعية البرامج  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 نشرات اخبارية  07:34:40 31,71%

 مجالت اخبارية  07:30:10 31,39%

 حوارات خاصة 06:08:07 25,67%

 خطاب مؤسساتي 01:50:03 7,67%

 برامج رياضية  00:32:10 2,24%

 برامج ثقافية 00:12:28 0,87%

 تحقيق وريبورتاج  00:06:17 0,44%

 المجموع   23:53:55 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :36 رسم بياني رقم

 البرامج في قناة حنبعل

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور في :37 جدول رقم

 قناة حنبعل 

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 سياسة ال 11:30:29 48,18%

 قتصاد اال 04:34:46 19,16%

 عدالة ال 02:20:10 9,78%

 رهاب االمن واأل 02:08:24 8,95%

 الشؤون االجتماعية 00:50:41 3,53%

 خارجية السياسة ال 00:40:00 2,79%

 رياضة ال 00:37:21 2,60%

 الفن والثقافة 00:28:07 1,96%

 والمحيط البيئة  00:09:58 0,70%

 دينية الشؤون ال 00:09:24 0,66%

 تقنيات العلوم وال 00:07:54 0,55%

 جنسينالمساواة بين ال 00:04:48 0,33%

 عالم اال 00:04:28 0,31%

دولية الشؤون ال 00:03:28 0,24%  

 تربية التعليم وال 00:01:52 0,13%

 صحة ال 00:01:50 0,13%

 أخرى  00:00:15 0,02%

 المجموع  23:53:55 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور  :37 رسم بياني رقم

 في قناة حنبعل

 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد الجهوي  :38 جدول رقم

 للمحاور المطروحة في قناة حنبعل 

 البعد الجهوي الحيز الزمني النسبة المئوية

 البعد الوطني  20:54:53 87,51%

 الجنوب  01:18:45 5,49%

 البعد الدولي  01:07:50 4,73%

 تونس الكبرى  00:16:18 1,14%

 الجنوب الغربي  00:04:49 0,34%

 الوسط الشرقي  00:04:42 0,33%

 الشمال  00:04:04 0,28%

 الجنوب الشرقي  00:02:34 0,18%

 المجموع  23:53:55 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب البعد  :38 رسم البياني رقم

 الجهوي للمحاور المطروحة في قناة حنبعل
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 

 

 

 

 السياسية  رصد التعددية نتائج

 التونسية في االذاعات
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 

 توزيع الحجم الزمني للمداخالت السياسية في مجموع  االذاعات :39جدول رقم 

 المئويةالنسبة 
 

 االذاعات  الحيز الزمني

 اذاعة الوطنية  38:29:41 29,94%

 اذاعة شمس أف أم  50:18:17 39,12%

 اذاعة موزاييك أف أم  29:26:18 22,90%

 اذاعة منستير أف أم  10:20:29 8,04%

 المجموع  128:34:45 100%
 

 

 في مجموع  االذاعاتتوزيع الحجم الزمني للمداخالت السياسية  :39رقم  رسم بياني

 

االذاعات توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في مجموع  :40جدول رقم 

 حسب الفئة

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة  02:58:44 2,32%

 الحكومة  56:52:58 44,24%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب  61:32:19 47,86%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب  07:10:44 5,58%

 المجموع  128:34:45 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في مجموع  :40رقم رسم بياني 

 حسب الفئةاالذاعات 

 
 

 

في  ن السياسيين حسب االنتماء الحزبيليتوزيع حجم مداخالت الفاع : :41جدول رقم 

 مجموع االذاعات 

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 نداء تونس  13:29:51 19,64%

 حركة النهضة  10:35:04 15,40%

 الجبهة الشعبية  09:42:05 14,12%

 كتلة الحرة  05:26:00 7,91%

 التيار الديمقراطي  03:55:08 5,70%

 االتحاد الوطني الحر 03:53:58 5,67%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  03:22:15 4,91%

 أفاق تونس  03:06:33 4,52%

 حركة الشعب  02:32:14 3,69%

 حراك تونس االرادة  01:27:35 2,12%

 الحزب الجمهوري  00:55:15 1,34%

 التحالف الديمقراطي  00:46:09 1,12%

 المبادرة الوطنية الدستورية  00:42:32 1,03%

 المؤتمر من أجل الجمهورية  00:38:51 0,94%

 جبهة االصالح  00:21:14 0,51%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 االجتماعيينحركة الديمقراطيين  00:21:01 0,51%

 حزب صوت الفالحين  00:11:02 0,27%

 تيار المحبة  00:05:32 0,13%

 نواب الّشعباألحزاب غير الممثلة في مجلس 

 حركة مشروع تونس 02:01:33 2,95%

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  01:43:25 2,51%

 الحركة الدستورية 01:24:31 2,05%

 الحزب االشتراكي 00:55:47 1,35%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:19:28 0,47%

 حركة الدستوريين األحرار 00:16:23 0,40%

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:09:47 0,24%

 حزب النضال الوطني  00:06:55 0,17%

 حزب المصالحة التونسي  00:03:47 0,09%

 حزب الوحدة  00:02:36 0,06%

 حركة الشباب التونسي 00:01:40 0,04%

 حركة مرابطون تونس 00:01:22 0,03%

 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  00:01:16 0,03%

 االشتراكيين حركة الديمقراطيين  00:00:58 0,02%

 حركة الطريق 00:00:39 0,02%

 اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي 00:00:21 0,01%

 حزب االنفتاح والوفاء  00:00:16 0,01%

 المجموع  68:43:03 100%

 

الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  توزيع الحجم الزمني لمداخالت :42جدول رقم 

االذاعات في مجموع  

 نوعية البرامج الحيز الزمني النسبة المئوية

 مجالت اخبارية  64:17:23 50,00%

 برامج ترفيهية  28:21:20 22,05%

 نشرات األخبار 28:10:02 21,91%

 اقتصادية برامج 03:00:49 2,34%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 خطاب مؤسساتي 02:11:37 1,71%

 موجز األخبار 00:58:31 0,76%

 تحقيق وريبورتاج 00:38:14 0,50%

 حوارات خاصة 00:34:54 0,45%

 أخرى 00:18:56 0,25%

 رياضية  برامج 00:02:59 0,04%

 المجموع 128:34:45 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :42رقم  رسم بياني

االذاعات البرامج في مجموع  
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

نوع ال:توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب 43جدول رقم 

 االجتماعي )رجال/نساء( في مختلف االذاعات 

 -   نساء رجال المجموع

النسبة  الحيز الزمني النسبة المئوية
 المئوية

النسبة  الحيز الزمني
 المئوية

الحيز 
 الزمني

- 

 اذاعة منستير أف أم  01:40:24 16,18 08:40:05 83,82 10:20:29 100

 اذاعة موزاييك أف أم  04:03:31 13,79 25:22:47 86,21 29:26:18 100

 االذاعة الوطنية 06:56:06 18,02 31:33:35 81,98 38:29:41 100

 اذاعة شمس أف أم 08:31:54 16,96 41:46:23 83,04 50:18:17 100

 المجموع 21:11:55 16,49 107:22:50 83,51 128:34:45 100

 

نوع ال:توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب 43جدول رقم 

 االجتماعي )رجال/نساء( في مختلف االذاعات 

 

 

86.21 83.82 83.04 81.98

13.79 16.18 16.96 18.02

اذاعة موزاييك أف أم  اذاعة منستير أف أم  اذاعة شمس أف أم االذاعة الوطنية

رجال نساء
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

في مجموع  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور : 44 جدول رقم

 االذاعات  

 المحاور الحيز الزمني   المئويةالنسبة 

 قتصاداال 46:57:35 36,20%

 سياسةال 40:46:02 31,71%

 رهاباالمن واأل 14:24:26 11,20%

 الشؤون االجتماعية 05:38:25 4,39%

 عدالة ال 05:25:54 4,22%

 والتربية  تعليمال 03:42:27 2,88%

 البيئة والمحيط  02:39:34 2,07%

 صّحةال 01:55:51 1,50%

 خارجيةالسياسة ال 01:25:16 1,11%

 ثقافة الفن وال 01:20:58 1,05%

 رياضةال 01:04:34 0,84%

 المساوة بين الجنسين 00:44:08 0,57%

 تقنياتالعلوم وال 00:36:41 0,48%

 دينية الشؤون ال 00:35:12 0,46%

 عالماال 00:29:13 0,38%

 عنف الجريمة وال 00:26:21 0,34%

دولية الشؤون ال 00:11:40 0,15%  

 أخرى 00:10:28 0,14%

 المجموع  128:34:45 100%
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
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في  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور:  44 رقم رسم بياني 

 مجموع االذاعات 

 
 

البعد الجهوي للمحاور توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 45 جدول رقم

    مجموع االذاعات في المطروحة 

المئويةالنسبة   البعد الجهوي الحيز الزمني 

 البعد الوطني 116:22:32 90,51%

 الجنوب 02:44:08 2,13%

 البعد الدولي 02:10:39 1,69%

 الجنوب الغربي 01:53:42 1,47%

 الوسط الشرقي 01:21:54 1,06%

 تونس الكبرى  01:12:12 0,94%

 الغربيالشمال  00:46:00 0,60%

 الشمال الشرقي 00:41:23 0,54%
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4:48:00

9:36:00

14:24:00
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24:00:00

28:48:00

33:36:00
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48:00:00

الحيز الزمني
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التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

 لشرقياالجنوب  00:31:38 0,41%

 الوسط الغربي 00:28:01 0,36%

 الشمال 00:22:36 0,29%

 المجموع 128:34:45 100%

 

البعد الجهوي ين السياسيين حسب لتوزيع حجم مداخالت الفاع: 45 رقم رسم بياني

    في مجموع االذاعات للمحاور المطروحة 
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 اذاعة شمس أف أم

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة شمس أف : 46جدول رقم 

 أم

 الفئة  الحيز الزمني النسبة المئوية

 مؤسسة الرئاسة 01:22:34 2,74%

 الحكومة  19:29:39 38,75%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 25:49:36 51.34%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 03:36:28 7,17%

 المجموع  50:18:17 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة شمس : 46رسم بياني رقم 

 أف أم

 

 توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة شمس أف أم: 47جدول رقم 

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 نداء تونس 06:03:33 20,59%

 حركة النهضة  04:05:22 13,89%

 الجبهة الّشعبية  03:33:25 12,08%

 الحزب الوطني الحر  02:12:25 7,50%

 مستقلّون في مجلس نواب الشعب  02:11:53 7,47%

 كتلة الحّرة 02:10:04 7,36%

 التيّار الديمقراطي  01:18:16 4,43%

51%
39%

7%
3%

األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

الحكومة 

األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب 
الشعب

مؤسسة الرئاسة
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 حركة الشعب 01:10:26 3,99%

 آفاق تونس  01:03:03 3,57%

 حركة تونس االرادة  00:33:24 1,89%

 جبهة االصالح 00:21:14 1,20%

 االجتماعيينحركة الديمقراطيين  00:21:01 1,19%

 الحزب الجمهوري  00:14:02 0,79%

 التّحالف الديمقراطي 00:12:14 0,69%

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:10:43 0,61%

 حزب صوت الفالحين  00:07:25 0,42%

 المؤتمر من أجل الجمهورية 00:01:06 0,06%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  00:46:41 2,64%

 الحزب الدستوري 00:44:08 2,50%

 حركة مشروع تونس  00:43:52 2,48%

 الحزب االشتراكي 00:39:19 2,23%

 حركة الدستوريين األحرار 00:16:23 0,93%

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب 00:09:47 0,55%

 حزب النضال الوطني  00:06:55 0,39%

 حزب الوحدة  00:02:36 0,15%

 حركة الشباب التونسي  00:01:40 0,09%

 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري  00:01:16 0,07%

 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:01:11 0,07%

 االشتراكيين الديمقراطيين حركة 00:00:58 0,05%

 حركة المرابطون تونس 00:00:48 0,05%

 حزب الطريق 00:00:39 0,04%

 حزب المصالحة التونسي  00:00:15 0,01%

 المجموع  29:26:04 100%
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توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :48 رقمجدول 

 اذاعة شمس أف أمفي 

 نوعية البرامج الحيز الزمني 

 مجالت اخبارية   25:07:49

 نشرات اخبارية  14:35:08

 برامج ترفيهية 10:33:40

 رياضية برامج  00:01:11

 أخرى 00:00:29

 المجموع 50:18:17

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :84رقم رسم بياني

اذاعة شمس أف أمالبرامج في   
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اذاعة  في توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور:  49 رقمجدول 

 شمس أف أم

 المحاور الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 سياسةال 15:57:56 31,74%

13 ,05% 07:3715:  قتصاداال 

 بإلرهااومن األ 07:13:18 14,36%

 عدالة ال 03:00:14 5,97%

 الشؤون االجتماعية  02:07:28 4,22%

 التعليم والتربية  01:07:19 2,23%

 البيئة والمحيط  00:53:45 1,78%

 الصّحة 00:53:43 1,78%

 خارجية ال سياسة ال 00:46:02 1,53%

 الفن والثقافة 00:38:54 1,29%

 المساواة بين الجنسين  00:24:24 0,81%

 رياضةال 00:21:13 0,70%

 دينيةالشؤون ال 00:19:32 0,65%

 تقنياتالعلوم وال 00:19:12 0,64%

 االعالم 00:12:41 0,42%

 عنف الجريمة وال 00:12:05 0,40%

دولية الشؤون ال 00:09:00 0,30%  

  أخرى  00:04:24 0,15%

 المجموع  50:18:17 100%

 

اذاعة في   توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور:  49 رقم رسم بياني

 شمس أف أم
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البعد الجهوي للمحاور توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 50 جدول رقم

 اذاعة شمس أف أم في  المطروحة 

 البعد الجهوي  الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 البعد الوطني  46:09:06 91,74%

 البعد الدولي  00:48:09 1,60%

 الجنوب الغربي 00:45:03 1,49%

 تونس الكبرى 00:44:41 1,48%

 الجنوب الشرقي 00:25:04 0,83%

 الوسط الغربي 00:20:07 0,67%

 الشمال الغربي 00:20:06 0,67%

 الشرقي طالوس 00:15:09 0,50%

 الجنوب 00:12:19 0,41%

 الشمال الغربي 00:10:02 0,33%

 الشمال الشرقي 00:08:31 0,28%

 المجموع 50:18:17 100%
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البعد الجهوي توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 50 رقم رسم بياني

 اذاعة شمس أف أم في  للمحاور المطروحة 
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 إذاعة منستير أف أم

منستير أف توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة : 51جدول رقم 

 أم 

 الفئة الحيز الزمني المئويةالنسبة 

 مؤسسة الرئاسة 00:28:05 4.53%

 الحكومة 06:47:30 65.67%

 األحزاب الممثّلة في مجلس نواب الشعب 02:56:52 28.5%

 ممثلة في مجلس نواب الشعبالاألحزاب غير  00:08:02 1.29%

 المجموع 10:20:29 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة : 51رسم بياني رقم 

 منستير أف أم 
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 منستير توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في إذاعة : 52جدول رقم 

 أف أم

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 الجبهة الشعبية  00:51:06 27,64%

 حركة النهضة  00:49:43 26,89%

 نداء تونس 00:32:13 17,42%

 التحالف الديمقراطي 00:18:35 10,05%

 آفاق تونس  00:07:41 4,16%

 االتحاد الوطني الحر 00:07:01 3,79%

 تيّار المحبّة 00:05:32 2,99%

 التيار الديمقراطي 00:04:21 2,35%

 كتلة الحّرة 00:03:40 1,98%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:02:27 1,33%

 حزب صوت الفالحين  00:01:25 0,77%

 حركة الشعب  00:01:10 0,63%

 المجموع 03:04:54 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :53 رقمجدول 

 منستير أف أم اذاعة في 

 نوعية البرامج الحيز الزمني  النسبة المئوية

 نشرات اخبارية 04:05:17 39,53%

 مجالت اخبارية  01:49:09 17,59%

 برامج ترفيهية 01:31:09 14,69%

 موجز األخبار 00:58:31 9,43%

 خطاب مؤسساتي 00:43:00 6,93%

 تحقيق وريبورتاج 00:38:14 6,16%

 حوارات خاصة 00:34:54 5,62%

 رياضيةبرامج  00:00:15 0,04%

 المجموع  10:20:29 100%
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توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :53 رقم رسم بياني

 منستير أف أم اذاعة البرامج في 

 

في اذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 54 رقمجدول 

 منستير أف أم 

المئويةالنسبة   المحاور الحيز الزمني 

 االقتصاد  04:22:19 42,28%

 السياسة 01:44:53 16,90%

 األمن واالرهاب 01:04:24 10,38%

 الشؤون االجتماعية  00:47:10 7,60%

 التعليم والتربية  00:43:22 6,99%

 البيئة والمحيط  00:30:24 4,90%

 العدالة 00:19:33 3,15%

 الصحة 00:15:04 2,43%

 الفن والثقافة 00:11:26 1,84%

 تقنيات العلوم وال 00:07:00 1,13%

 دينيةالشؤون ال 00:04:15 0,68%

 خارجيةالسياسة ال 00:03:01 0,49%

 المساواة بين الجنسين 00:02:49 0,45%

 الرياضة 00:02:41 0,43%

 االعالم 00:02:08 0,34%

 المجموع 10:20:29 100%
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في اذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 54 رقمرسم بياني 

 منستير أف أم 

 

البعد الجهوي للمحاور توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 55 جدول رقم

 اذاعة منستير أف أم في  المطروحة 

 البعد الجهوي  الحيز الزمني النسبة المئوية 

 البعد الوطني 08:39:59 83,80%

 الوسط الشرقي 00:55:29 8,94%

 الشمال الغربي 00:27:55 4,50%

 البعد الدولي 00:04:45 0,77%

 الجنوب  00:04:40 0,75%

 تونس الكبرى  00:03:51 0,62%

 الشمال الغربي 00:01:56 0,31%

 الجنوب الشرقي 00:01:07 0,18%

 الوسط الغربي 00:00:47 0,13%

 المجموع 10:20:29 100%
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البعد الجهوي ين السياسيين حسب لتوزيع حجم مداخالت الفاع: 55 رقم رسم بياني

 اذاعة منستير أف أم في  للمحاور المطروحة 
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 االذاعة الوطنية

 الوطنية االذاعة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في : 56جدول رقم 

 الفئة  الحيز الزمني المئويةالنسبة 

 مؤسسة الرئاسة  00:47:51 2,07%

 الحكومة 15:52:53 41,26%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 19:06:26 49,64%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 02:42:31 7,04%

 المجموع 38:29:41 100%

 

 االذاعة  توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في: 56رسم بياني رقم 

 الوطنية 

 

 االذاعة الوطنية توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في : 75جدول رقم 
 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب

 حركة النهضة  03:33:37 16,32%

 نداء تونس  03:23:13 15,53%

 الجبهة الشعبية  02:42:50 12,44%

 كتلة الحّرة 01:58:59 9,09%

 التيّار الديمقراطي  01:40:24 7,67%

 آفاق تونس 01:27:58 6,72%

 حركة الشعب 00:54:24 4,16%
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 الحزب الجمهوري 00:37:50 2,89%

 المؤتمر من أجل الجمهورية  00:37:45 2,88%

 حراك تونس االرادة 00:32:11 2,46%

 المبادرة الوطنية الدستورية  00:31:37 2,42%

 االتحاد الوطني الحر 00:27:35 2,11%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:21:56 1,68%

 التحالف الديمقراطي  00:15:20 1,17%

 حزب صوت الفالحين 00:00:47 0,06%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  00:55:41 4,25%

 حركة مشروع تونس 00:49:29 3,78%

 الحركة الدستورية  00:21:15 1,62%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:17:29 1,34%

 الحزب االشتراكي 00:14:31 1,11%

 حزب المصالحة التونسي 00:03:32 0,27%

 حركة مرابطون تونس 00:00:34 0,04%

 المجموع  21:48:57 100%

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :57جدول رقم 

 االذاعة الوطنية في 

 نوعية البرامج الحيز الزمني  النسبة المئوية

 برامج ترفيهية 15:59:06 41,53%

 مجالت اخبارية  14:38:58 38,06%

 اخباريةنشرات  03:46:04 9,79%

 برامج اقتصادية  03:00:49 7,83%

 حوارات خاصة  00:44:44 1,94%

 أخرى 00:18:27 0,80%

 يرامج  رياضية  00:01:33 0,07%

 المجموع 38:29:41 100%
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توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :57رسم بياني رقم 

االذاعة الوطنية البرامج في 

 

 

في االذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 58 رقمجدول 

 الوطنية 

المئويةالنسبة   المحاور  الحيز الزمني 

 سياسة ال 15:05:21 39,20%

 قتصاداال 14:07:26 36,69%

 األمن واالرهاب 02:35:34 6,74%

 التعليم والتربية  01:07:27 2,92%

 الشؤون االجتماعية 01:06:05 2,86%

 العدالة  01:03:31 2,75%

 الرياضة  00:39:23 1,71%

 الصحة 00:38:11 1,65%

 البيئة والمحيط  00:34:59 1,51%

 الفن والثّقافة 00:27:10 1,18%

 السياسة الخارجية  00:21:55 0,95%

 عنفالجريمة وال 00:12:15 0,53%
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الحيز الزمني 
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 االعالم 00:07:48 0,34%

 شؤون دينيةال 00:07:29 0,32%

 المساواة بين الجنسين 00:05:26 0,24%

 أخرى 00:04:50 0,21%

 تقنياتالعلوم وال 00:04:22 0,19%

دولية الالشؤون  00:00:29 0,02%  

 المجموع 38:29:41 100%

 

في االذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 58 رقمرسم بياني 

 الوطنية 
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البعد الجهوي للمحاور توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 59 رقم جدول

 االذاعة الوطنية في  المطروحة 

 البعد الجهوي الحيز الزمني النسبة المئوية

 البعد الوطني 34:19:14 89,16%

 الجنوب  01:29:59 3,90%

 البعد الدولي 01:05:49 2,85%

 الجنوب الغربي 00:51:12 2,22%

 الشمال الغربي 00:13:28 0,58%

 تونس الكبرى 00:09:13 0,40%

 الوسط الشرقي 00:08:58 0,39%

 الشمال 00:06:23 0,28%

 الوسط الغربي 00:02:34 0,11%

 الشمال الشرقي 00:02:25 0,10%

 الجنوب الشرقي 00:00:26 0,02%

 المجموع 38:29:41 100%

 

البعد الجهوي توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 59 رقمرسم بياني 

 االذاعة الوطنية في  للمحاور المطروحة 
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 إذاعة موزاييك أف أم 

اذاعة موزاييك توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في : 60جدول رقم 

 أف أم 

 الفئة  الحيز الزمني المئويةالنسبة 

 مؤسسة الرئاسة  00:20:14 1.15%

 الحكومة  14:42:56 49.99%

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 13:30:53 45.91%

 األحزاب غير الممثلة في مجلس نواب الشعب 00:52:15 2.96%

 المجموع  29:26:18 100%

 

اذاعة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في : 60رسم بياني رقم 

 موزاييك أف أم 

 

اذاعة موزاييك توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في : 61جدول رقم 

 أف أم 

 االنتماءات الحزبية  الحيز الزمني النسبة المئوية

  األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 

 نداء تونس  03:30:52 24,43%

 الجبهة الشعبية  02:34:44 17,93%

 حركة النهضة  02:06:22 14,64%

 كتلة الحرة  01:12:47 8,43%

 االتحاد الوطني الحر 01:06:57 7,76%
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 التيار الديمقراطي  00:52:07 6,04%

 مستقلون في مجلس نواب الشعب  00:45:59 5,33%

 آفاق تونس  00:27:51 3,23%

 حركة الشعب  00:26:14 3,04%

 االرادةحراك تونس  00:22:00 2,55%

 حركة الشعب  00:03:23 0,39%

 حزب صوت الفالحين  00:01:25 0,16%

 المبادرة الوطنية الدستورية  00:00:12 0,02%

 األحزاب الغير الممثلة في مجلس نواب الشعب

 حركة مشروع تونس  00:28:42 3,33%

 الحركة الدستورية  00:19:08 2,22%

 الحزب االشتراكي 00:01:57 0,23%

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  00:01:03 0,12%

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:00:48 0,09%

 اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي 00:00:21 0,04%

 حزب االنفتاح والوفاء 00:00:16 0,03%

 المجموع 14:23:08 100%
 

 

توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية البرامج  :62جدول رقم 

 موزاييك أف أم في 

 نوعية الرامج  الحيز الزمني  النسبة المئوية

 مجالت اخبارية  22:41:27 77,08%

 النشرات االخبارية 05:43:33 19,45%

 خطاب مؤسساتي 00:43:53 2,48

 برامج ترفيهية  00:17:25 0,99%

 المجموع 29:26:18 100%
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توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب نوعية  :62رسم بياني رقم 

 موزاييك أف أم البرامج في 

 

في اذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 63 رقمجدول 

 موزاييك أف أم 

 المحاور  الحيز الزمني  النسبة المئوية 

 االقتصاد 12:50:43 42,53%

 السياسة  07:57:52 27,05%

 األمن واالرهاب  03:31:10 11,96%

 الشؤون االجتماعية 01:37:42 5,53%

 عدالة ال 01:02:36 3,54%

 التعليم والتربية  00:44:19 2,51%

 البيئة والمحيط  00:40:26 2,29%

 السياسة الخارجية  00:14:18 0,81%

 المساواة بين الجنسين  00:11:29 0,65%

 الصحة 00:08:53 0,50%

 االعالم 00:06:36 0,37%

 تقنيات العلوم وال 00:06:07 0,35%

 دينية الشؤون ال 00:03:56 0,22%

 الفن والثقافة  00:03:28 0,20%

دولية الشؤون  00:02:11 0,12%  

 عنفالجريمة وال 00:02:01 0,11%

 رياضة ال 00:01:17 0,07%

 أخرى 00:01:14 0,07%

 المجموع  29:26:18 100%
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في اذاعة  توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب المحاور: 63 رقمرسم بياني 

 موزاييك أف أم 

 

البعد الجهوي للمحاور توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 64 رقم جدول

 اذاعة موزاييك أف أم في  المطروحة 

 البعد الجهوي الحيز الزمني  النسبة المئوية

 البعد الوطني 27:14:13 92,52%

 الجنوب 00:57:10 3,24%

 الجنوب الغربي  00:17:27 0,99%

 تونس الكبرى  00:14:27 0,82%

 الشمال الغربي  00:12:26 0,70%

 البعد الدولي  00:11:56 0,68%

 الجنوب الشرقي 00:05:01 0,28%

 الوسط الغربي  00:04:33 0,26%

 الشمال  00:04:15 0,24%

 الشمال الشرقي  00:02:32 0,14%

 الوسط الشرقي 00:02:18 0,13%

 المجموع  29:26:18 100%

 

 

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

7:12:00

8:24:00

9:36:00

10:48:00

12:00:00

الحيز الزمني 



 
 

74 

التونسية التعددية السياسية في القنوات التلفزية واالذاعات  
 2016ديسمبر  31أكتوبر الى  01من 

 

البعد الجهوي توزيع حجم مداخالت الفاعلين السياسيين حسب : 64 رقمرسم بياني 

 اذاعة موزاييك أف أم في  للمحاور المطروحة 
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