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 خ ـــيمذي

العلٌا المستقلة لالتصال السمعً تواصل الهٌئة  فً إطار ممارستها لصالحٌاتها التعدٌلٌة

بما نص علٌه  لتزاماإ االنتخابٌةرصد التعددٌة السٌاسٌة الدورٌة  خارج الفترات والبصرى 

السمعً  لالتصاللعلٌا المستقلة الهٌئة ا" الذي ٌإكد أن  21فً فصله  221المرسوم 

البصري تسهر على ضمان حرٌة التعبٌر والتعددٌة فً األفكار واآلراء سواء من قبل 

 . "السمعً البصري لالتصالالقطاع الخاص أو العمومً 

بما نصت علٌه كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث  والتزاما

على ضرورة أن "ٌلتزم الحاصل  33فً فصلها قناة تلفزٌة خاصة التً تنص  واستغالل

على اإلجازة بضمان نزاهة المعلومة وتعددٌة األفكار واآلراء وتوازنها بكل موضوعٌة 

 . وذلك فً كل البرامج، دون المساس بحرٌة الصحافٌٌن"

وٌكمن الغرض من نشر التقارٌر الدورٌة حول التعددٌة السٌاسٌة أوال فً تشكٌل رإٌة 

د التونسً حول مختلف األفكار واآلراء والتوجهات السٌاسٌة إلى جانب واضحة للمشاه

تنظم المنشآت السمعٌة البصرٌة بالمبادئ والقواعد السلوكٌة والمهنٌة التً  التزاممدى براز إ

التعددٌة فً األفكار واآلراء والتؤكٌد  االقطاع بما ٌسمح بضمان حرٌة التعبٌر وتكرٌس مبد

ختلف الفاعلٌن السٌاسٌٌن للمنابر اإلعالمٌة على قاعدة على ضرورة ضمان نفاذ م

 اإلنصاف.

 أسابٌع ممتدة على ثالثة أشهر.عملٌة رصد التعددٌة السٌاسٌة على ثالثة قد شملت و

  :منهجٌة الرصد

 عٌنة الرصد: .1

 

 شمل قٌاس نسبة التعددٌة السٌاسٌة فً البرامج  : بالنسبة للقنوات التلفزٌة

الحوار  –الوطنٌة الثانٌة  – الوطنٌة األولى: فزٌة التالٌةالسٌاسٌة القنوات التل

 قناة حنبعل . –قناة نسمة  –قناة التاسعة  –التونسً 

 

 شمل قٌاس نسبة التعددٌة السٌاسٌة فً البرامج السٌاسٌة :  بالنسبة لإلذاعات

إذاعة شمس و إذاعة موزاٌٌك أف أم  –اإلذاعة الوطنٌة : اإلذاعات التالٌة و

  .أف أم
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 :التالٌة إلى معاٌٌر استنادا قد تم اختٌار هذه العٌنة

إعالم سمعً بصري فً القطاعٌن العمومً والخاص حسب ما ٌنص علٌه الفصل  -

 . 3122لسنة  221من المرسوم  21عدد 

  .كثافة البرامج السٌاسٌة فً شبكات المنشآت اإلعالمٌة المذكورة -

 

 منهجٌة التحلٌل: .2

السمعً البصري على  لالتصالهٌئة العلٌا المستقلة وحدة الرصد بال مراقبو اعتمد

مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن كما هو محدد المساحة الزمنٌة لمنهجٌة التحلٌل الكمً لقٌاس 

 عناصر أساسٌة : 4من  انطالقا 3122لسنة  221من المرسوم  21وفقا لمقتضٌات الفصل 

   : ًالفاعل السٌاس 

 و الرئٌسالرسمً باسم الرئاسة ومستشارمإسسة الرئاسة: الرئٌس و الناطق  -

 الشخصٌات السٌاسٌة المنتمٌة ألحزاب سٌاسٌة  -

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

 .ومستشارو الوزراء

  .أعضاء مجلس نواب الشعب -

 

  تحدٌد نوعٌة البرنامج : 

ص تحلٌل كافة البرامج السٌاسٌة شملت عٌنة الرصد السمعً والبصري العمومً والخا

 : المتمثلة فً

   والمجالت االخبارٌة  المنابر الحوارٌة السٌاسٌة  -

 النشرات اإلخبارٌة  -

 الحوارات الخاصة  -

  المنابر الحوارٌة التً تمزج بٌن السٌاسً والترفٌهً والثقافً -

 البرامج الترفٌهٌة -

 البرامج الثقافٌة  -

 البرامج الرٌاضٌة -
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 توقٌت الرصد :  

 

 بٌن )الذروة  التً تبث فً وقت برامجالتم رصد :  بالنسبة للقنوات التلفزٌة

  (.حدود منتصف اللٌلالى الساعة السادسة مساء 

 

  تم رصد البرامج التً تبث بٌن الساعة السابعة صباحا الى بالنسبة لإلذاعات :

 الساعة السابعة مساء.

 

  الكلمةمدة تناول: 

بالثانٌة فً البرامج السٌاسٌة اإلذاعٌة والتلفزٌة  السٌاسٌٌن  تدخالت الفاعلٌنٌتم احتساب 

لكل من ممثلً األحزاب السٌاسٌة )أحزاب األغلبٌة البرلمانٌة وأحزاب المعارضة البرلمانٌة 

ن وناطقال( والحكومة )وزراء وكتاب دولة وفً مجلس نواب الشعب واألحزاب غٌر الممثلة

ئٌس الجمهورٌة والناطق الرسمً باسم الرئاسة باسم الحكومة( إضافة إلى ر ونرسمٌال

 ومستشارو الرئاسة.

 المقاٌٌس المعتمدة: 

 بالثانٌة حسب المقاٌٌس التالٌة : مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌنل الحجم الزمنً حتسابتم ا

 –األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  –الحكومة  –مإسسة الرئاسة  : الفئة -

فاعلون السٌاسٌون غٌر منتمٌن –ً مجلس نواب الشعب األحزاب الغٌر الممثلة ف

 ألحزاب

 االنتماء الحزبً -

 محور المداخلة -

 البعد الجهوي للمحاور المطروحة  -

 نوعٌة البرامج -

 النوع االجتماعً  -

–تدخل عبر الهاتف أو السكاٌب  – االستدٌوفً  مباشر طبٌعة المداخلة )حضور -

 .(تقارٌر مسجلة
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع القنوات  : 1جدول رقم 

حسب الفئةالتلفزٌة   

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ  01:27:18 1,93

 

 انحكىيخ  24:27:02 32,45

 

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  41:51:33 55,55
 

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  07:34:55 13,36
 

 انًدًىع  75:23:18 100,00

 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع :تو  1رقم  رسم بٌانً

حسب الفئةالتلفزٌة القنوات   
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ع حجم مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب االنتماء الحزبً فً توزٌ: 2جدول رقم 

التلفزٌةمجموع القنوات   

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت

 َذاء تىَش 10:38:10 21,52

 اندجهخ انشعجُخ  08:30:31 17,21

 حركخ انُهضخ  06:36:51 13,38

 أفبق تىَش 02:38:07 5,33

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  02:32:19 5,14
 

 حركخ يشروع تىَش  02:29:06 5,03
 

 حران تىَش االرادح  01:52:22 3,79

 انحزة اندًهىرٌ  01:48:30 3,66

 االتحبد انىطٍُ انحر  01:34:18 3,18

 انتُبر انذًَمراطٍ  01:28:12 2,97

 شعت حركخ ان 01:08:40 2,32

 انتُبر انًحجخ  00:32:38 1,10

 حزة صىد انفالحٍُ  00:00:53 0,03

 انًجبدرح انىطُُخ انذصتىرَخ  00:00:38 0,02

 انتحبنف انذًَمراطٍ  00:00:13 0,01

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  01:47:01 3,61

 تم انذًَمراطٍ يٍ أخم انعًم وانحرَبد انتك 01:45:59 3,57

 انحركخ انذصتىرَخ  01:19:50 2,69

 طرَك انًضتمجم 01:07:25 2,27

 انحزة انذًَمراطٍ  00:47:20 1,60

 حزة انعًم انتىَضٍ  00:13:53 0,47
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 حزة تىَش انزَتىَخ  00:13:16 0,45

 حزة االتحبد انشعجٍ اندًهىرٌ  00:08:11 0,28

 انًضبر انذًَمراطٍ االختًبعٍ 00:05:13 0,18

 حزة تىَش نهدًُع 00:04:23 0,15

 حزب الوحدة الشعبٌة 00:01:00 0,03

 حزة انتحرَر  00:00:51 0,03

 انًدًىع  49:25:58 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  : 3 دول رقمج

 فً مجموع القنوات التلفزٌة

% ُضجخ انًئىَخان  َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ 

 يدالد اخجبرَخ  49:49:00 66,12

 خبصخ دحىارا 11:13:13 14,89

 َشراد اخجبرَخ  10:37:09 14,10

 ثرايح ترفُهُخ 01:30:53 2,01

 ثرايح ثمبفُخ  01:23:14 1,84

 ثرايح رَبضُخ  00:20:33 0,45

 خطبة يؤصضبتٍ  00:10:03 0,22

 تحمُك ورَجىرتبج  00:08:24 0,19

 ثرايح اختًبعُخ  00:07:49 0,17

 انًدًىع  75:20:18 100,00
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  : 3 رقم رسم البٌانً

 البرامج فً مجموع القنوات التلفزٌة

 

سٌٌن حسب المحاور فً توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌا: 4رقم جدول 

التلفزٌة مجموع القنوات  

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 انضُبصخ  32:03:49 42,56

 االلتصبد  15:08:31 20,10

 انعذانخ  04:35:40 6,10

 انشؤوٌ االختًبعُخ  04:30:04 5,98

 األيٍ واالرهبة  03:24:08 4,52

 انضُبصخ انخبرخُخ  02:52:50 3,82

 انصحخ  02:20:03 3,10

 َشبطبد األحزاة  02:02:40 2,71

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  01:57:53 2,61

 انتعهُى وانترثُخ  01:44:07 2,30

 انجُئخ وانًحُظ  01:24:09 1,86

 انفٍ وانثمبفخ  01:07:12 1,49

 انشؤوٌ انذونُخ  00:53:45 1,19

 االعالو  00:25:37 0,57

 َبضخ انر 00:14:26 0,32

 يتفرلبد  00:12:27 0,28

 انعهىو وانتمُُبد  00:09:49 0,22

 اندرًَخ وانعُف  00:06:55 0,15

 انشؤوٌ انذَُُخ  00:06:13 0,14

 انًدًىع  75:23:18 100.0
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً : 4رقم رسم بٌانً 

التلفزٌة مجموع القنوات  

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  5 دول رقمج

 للمحاور المطروحة فً مجموع القنوات التلفزٌة 

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 انجعذ انىطٍُ  64:43:33 85,90

 انجعذ انذونٍ  03:13:20 4,28

 اندُىة انشرلٍ  01:55:06 2,55

 اندُىة  01:54:07 2,52

 انشًبل انغرثٍ  00:50:55 1,13

 اندُىة انغرثٍ  00:38:05 0,84

 تىَش انكجري  00:36:29 0,81

 انىصظ انشرلٍ  00:32:12 0,71

 انشًبل انشرلٍ  00:24:51 0,55

 انىصظ انغرثٍ  00:22:17 0,49

 انشًبل  00:09:53 0,22

 انًدًىع  75:23:18 100.0
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  5 رقم ًرسم بٌان

 الجهوي للمحاور المطروحة فً مجموع القنوات التلفزٌة 

 

فً مجموع القنوات  االجتماعً النوع حسب الزمنً الحجم توزٌع   : 6 رقم رسم بٌانً

 التلفزٌة
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 فً مجموع القنوات التلفزٌة كان المتدخلم:توزٌع الحجم الزمنً حسب  7رقم  رسم بٌانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

13 
 

 قناة الوطنٌة األولى

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة األولى: 8 دول رقمج  

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ  00:23:26 4,17

 

 انحكىيخ  04:33:20 48,59

 

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت  04:23:43 46,31

 

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:35:33 3,99

 انًدًىع  9:23:32 100

 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة : 8 رقمرسم بٌانً 

 األولى
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ثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة الوطنٌة األولى:الحجم الزمنً لمداخالت مم9 دول رقمج  

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 
 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت

 حركخ انُهضخ  01:03:21 23,79

 

 اندجهخ انشعجُخ  00:52:53 19,86

 َذاء تىَش 00:48:56 18,38

 

 حركخ يشروع تىَش  00:31:13 11,71

 

 االتحبد انىطٍُ انحر  00:30:45 11,55

 

 انتُبر انذًَمراطٍ  00:23:20 8,76

 

 انحزة اندًهىرٌ  00:04:54 1,84

 

 أفبق تىَش  00:01:56 0,73

 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:01:41 0,63

 

 حران تىَش االرادح  00:01:17 0,48

 

 حركخ انشعت  00:00:17 0,11

 

 حبنف انذًَمراطٍانت 00:00:13 0,08

 

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت

 انًضبر انذًَمراطٍ  00:04:31 1,70

 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:00:48 0,30

 

 انتكتم انذًَمراطٍ يٍ أخم انعًم وانحرَبد 00:00:14 0,09

 

 انًدًىع  04:26:16 100
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لزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة توزٌع الحجم ا : 01 دول رقمج

 البرامج فً قناة الوطنٌة األولى

 َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 يدالد اخجبرَخ  05:26:50 58,05

 َشراد اخجبرَخ  02:23:36 25,50

 خبصخ دحىارا 00:40:41 7,23

 ثرايح رَبضُخ  00:20:28 3,64

 ثمبفُخ  ثرايح 00:13:00 2,31

 خطبة يؤصضبتٍ  00:10:03 1,78

 تحمُك ورَجىرتبج  00:08:24 1,49

 انًدًىع  09:23:02 100.0

 
 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  : 01 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة الوطنٌة األولى
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ٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعل:  00رقم جدول 

 قناة الوطنٌة األولى 

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ  03:01:51 32,30

 االلتصبد 02:52:02 30,55

 األيٍ واالرهبة  00:57:10 10,15

 انصحخ  00:35:26 6,29

 انفٍ وانثمبفخ 00:30:58 5,50

 انعذانخ 00:23:58 4,26

 االعالو 00:11:01 1,96

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:10:35 1,88

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:09:37 1,71

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:07:55 1,41

 انشؤوٌ انذونُخ  00:07:32 1,34

 انجُئخ وانًحُظ  00:05:53 1,04

 انعهىو وانتمُُبد   00:04:10 0,74

 انرَبضخ  00:01:56 0,34

 ٌ انذَُُخ انشؤو 00:01:06 0,20

 اندرًَخ وانعُف  00:00:52 0,15

 انتعهُى وانترثُخ  00:00:37 0,11

 َشبطبد األحزاة  00:00:23 0,07

 انًدًىع  09:23:02 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  00رقم رسم بٌانً 

قناة الوطنٌة األولى فً   

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  02جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً قناة الوطنٌة األولى 

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ  08:15:36 88,02

 انجعذ انذونٍ  00:26:36 4,72

 اندُىة انشرلٍ  00:16:24 2,91

 شًبل انغرثٍ ان 00:06:55 1,23

 تىَش انكجري  00:04:33 0,81

 اندُىة  00:03:35 0,64

 انشًبل  00:03:13 0,57

 اندُىة انغرثٍ  00:02:32 0,45

 انىصظ انشرلٍ  00:01:37 0,29

 انشًبل انشرلٍ  00:01:01 0,18

 انىصظ انغرثٍ  00:01:00 0,18

 المجموع 09:23:02 100.0

 

  

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

 السٌاسة 

 االقتصاد

 األمن واالرهاب 

 الصحة 

 الفن والثقافة

 العدالة

 االعالم

 المساواة بٌن الجنسٌن 

 الشؤون االجتماعٌة 

 السٌاسة الخارجٌة 

 الشؤون الدولٌة 

 البٌئة والمحٌط 

 العلوم والتقنٌات  

 الرٌاضة 

 الشؤون الدٌنٌة 

 الجرٌمة والعنف 

 التعلٌم والتربٌة 

 نشاطات األحزاب 



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

18 
 

الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  :توزٌع 02رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً قناة الوطنٌة األولى 
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 قناة الوطنٌة الثانٌة

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة : 03 دول رقمج

 الثانٌة

% انُضجخ انًئىَخ   انحُز انزيٍُ 
 انفئخ

 

 انحكىيخ  00:11:38 12,13

 

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت  01:24:42 87,93

 انًدًىع  1:36:20 100

 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة : 03 رقم رسم بٌانً

 الثانٌة

 

 

 

 

 

 

88% 

األحزاب الممثلة فً  12%
 مجلس نواب الشعب 

 الحكومة 
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ٌة فً قناة الوطنٌة الثانٌة:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاس04 دول رقمج  

 

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 
 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 اندجهخ انشعجُخ 01:00:30 71,43

 َذاء تىَش 00:19:41 23,24
 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:02:02 2,40

 ألبق تىَش  00:01:25 1,67

 حزة صىد انفالحٍُ  00:00:53 1,04

 حركخ انُهضخ  00:00:11 0,22

 انًدًىع  1:24:42 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :05 رقمجدول 

 الثانٌةفً قناة الوطنٌة 

 - انحُز انزيٍُ   انُضجخ انًئىَخ%

 ثرايح ثمبفُخ  01:08:55 71,54

 يدالد اخجبرَخ  00:27:25 28,46

 

 انًدًىع  01:36:20 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  : 05 رقمرسم بٌانً 

 البرامج فً قناة الوطنٌة الثانٌة

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  06رقم جدول 

 قناة الوطنٌة الثانٌة

 انًحبور  انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انفٍ وانثمبفخ  00:27:55 28,98

 انضُبصخ  00:24:39 25,59

 االلتصبد  00:22:48 23,67

 األيٍ واالرهبة  00:16:28 17,09

 يتفرلبد  00:01:50 1,90

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:01:44 1,80

 انعذانخ  00:00:56 0,97

  انًدًىع 01:36:20 100.0
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  06رقم رسم بٌانً 

قناة الوطنٌة الثانٌةفً   

 

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  07جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً قناة الوطنٌة الثانٌة 

 انجعذ اندهىٌ ىٌانحُز انده انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 01:10:49 73,51

 انشًبل انغرثٍ 00:19:18 20,03

 انىصظ انشرلٍ 00:04:29 4,65

 اندُىة انغرثٍ 00:00:45 0,78

 تىَش انكجري 00:00:42 0,73

 اندُىة انشرلٍ  00:00:17 0,29

 انًدًىع  01:36:20 100.0
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منً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد :توزٌع الحجم الز 07رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً قناة الوطنٌة الثانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

 الجنوب الشرقً  تونس الكبرى الجنوب الغربً الوسط الشرقً الشمال الغربً البعد الوطنً



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

24 
 

 قناة الحوار التونسً

خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الحوار توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 08 دول رقمج

 التونسً 

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ 00:01:31 0,16

 

 انحكىيخ  04:29:31 28,96

 

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت  09:22:49 60,47

 األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت  01:36:52 10,41

 انًدًىع  15:30:43 100

 

 

ار خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الحوتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 08 رقم رسم بٌانً

 التونسً 
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة الحوار التونس09ً دول رقمج  

 

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 
 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت

 َذاء تىَش 03:11:04 28,96

 حركخ انُهضخ  01:30:10 13,67

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  01:28:23 13,40

 حركخ يشروع تىَش  00:56:07 8,51 

 اندجهخ انشعجُخ  00:55:55 8,48

 أفبق تىَش  00:42:24 6,43

 انتُبر انذًَمراطٍ 00:31:38 4,80

 انحزة اندًهىرٌ  00:07:08 1,08

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 طرَك انًضتمجم  00:55:37 8,43

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:40:24 6,12

 حزة انتحرَر  00:00:51 0,13

 انًدًىع  10:59:41 100,00
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :21 دول رقمج

 فً قناة الحوار التونسً

 َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 يدالد اخجبرَخ 13:52:01 89,40

 

 ثرايح ترفُهُخ 01:30:53 9,76

 

 ثرايح اختًبعُخ 00:07:49 0,84

 

 انًدًىع  15:30:43 100

 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :21 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة الحوار التونسً

 

لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً  توزٌع الحجم الزمنً:  20رقم جدول  

 قناة الحوار التونسً

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ 08:49:23 56,88

 االلتصبد 02:17:52 14,81

 انعذانخ  00:57:47 6,21

 انتعهُى وانترثُخ 00:55:43 5,99

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:33:43 3,62

 انصحخ  00:33:02 3,55

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:25:36 2,75

 األيٍ واالرهبة  00:23:37 2,54

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:16:49 1,81

 انرَبضخ  00:04:57 0,53

 انًتفرلبد 00:03:49 0,3
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 انفٍ وانثمبفخ  00:03:39 0,39

 انجُئخ وانًحُظ  00:02:17 0,25

 اندرًَخ وانعُف 00:01:18 0,14

 انشؤوٌ انذونُخ 00:00:48 0,09

 االعالو  00:00:23 0,04

 انًدًىع  15:30:43 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  20رقم رسم بٌانً  

قناة الحوار التونسًفً   

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  22جدول رقم 

 ر المطروحة فً قناة الحوار التونسً للمحاو

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 14:13:55 91,75

 انجعذ انذونٍ 00:32:18 3,49

 اندُىة انشرلٍ 00:16:45 1,81

 انىصظ انشرلٍ 00:07:53 0,85

 اندُىة  00:07:41 0,83

 اندُىة انغرثٍ 00:05:18 0,57

 تىَش انكجري  00:05:17 0,57

 انشًبل انشرلٍ 00:00:52 0,09

 انىصظ انغرثٍ  00:00:44 0,08

 انًدًىع 15:30:43 100
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  22رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً قناة الحوار التونسً 
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 قناة نسمة

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة نسمةتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 23 دول رقمج

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ 00:43:31 2,15

 

 انحكىيخ 13:30:47 40,00

 

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت  15:21:51 45,47

 

 انشعت  األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة 04:11:32 12,38

 

 انًدًىع  33:47:11 100

 

 

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة نسمةتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 23 رقمرسم بٌانً 
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة نسمة 24 دول رقمج  

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 ٍ يدهش َىاة انشعت االحزاة انًًثهخ ف

 َذاء تىَش 03:51:46 19,76

 

 اندجهخ انشعجُخ  03:32:09 18,09

 

 حركخ انُهضخ  01:50:05 9,39

 

 انحزة اندًهىرٌ  01:31:12 7,78

 

 حركخ انشعت  01:08:05 5,80

 

 حران تىَش االرادح  01:05:24 5,58

 

 حركخ يشروع تىَش 00:53:33 4,33

 

 انذًَمراطٍ انتُبر 00:33:07 2,82

 

 أفبق تىَش 00:26:26 2,25

 

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:25:57 2,21

 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:10:13 0,87

 

 تُبر انًحجخ 00:01:09 0,10

 

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 انتكتم انذًَمراطٍ يٍ أخم انعًم وانحرَبد  01:45:45 9,02

 انحركخ انذصتىرَخ  01:19:37 6,79

 انحزة انذًَمراطٍ  00:37:10 3,17

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:14:41 1,25

 حزة االتحبد انشعجٍ اندًهىرٌ  00:08:11 0,70

 حزة تىَش نهدًُع  00:04:23 0,38

 انًضبر انذًَمراطٍ االختًبعٍ  00:00:42 0,06

 انًدًىع  19:23:53 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :25 قمدول رج

 نسمةفً قناة 

 نوعٌة البرامج الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة%

 مجالت اخبارٌة 17:03:21 50,48

 خاصة  حوارات 10:32:32 31,20

 نشرات اخبارٌة  06:11:18 18,32

 المجموع 33:47:11 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :25 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة نسمة

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  26رقم جدول  

 قناة نسمة

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ  11:33:54 34,23

 بدااللتص 07:26:45 22,04

 انشؤوٌ االختًبعُخ  03:45:44 11,14

 َشبطبد األحزاة  02:02:17 6,03

 انعذانخ  01:33:57 4,63

 انضُبصخ انخبرخُخ 01:31:55 4,53

 األيٍ واالرهبة  01:14:10 3,66

 انجُئخ وانًحُظ  01:12:32 3,58

 انصحخ 00:56:56 2,81

 انتعهُى وانترثُخ 00:47:03 2,32

 نًضبواح ثٍُ اندُضٍُا 00:41:29 2,05

 انشؤوٌ انذونُخ  00:26:02 1,28
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 االعالو 00:11:14 0,55

 انًتفرلبد  00:06:48 0,34

 انرَبضخ  00:04:46 0,24

 اندرًَخ وانعُف 00:04:45 0,23

 انعهىو وانتمُُبد  00:03:16 0,16

 انفٍ وانثمبفخ  00:02:38 0,13

 انشؤوٌ انذَُُخ  00:01:00 0,05

 انًدًىع  33:47:11 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  26رقم رسم بٌانً  

قناة نسمةفً   
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  27جدول رقم 

 سمةللمحاور المطروحة فً قناة ن

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ  انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 26:59:08 79,87

 اندُىة 01:40:51 4,97

 انجعذ انذونً 01:37:15 4,80

 اندُىة انشرلٍ 01:09:26 3,43

 اندُىة انغرثٍ 00:29:00 1,43

 تىَش انكجري 00:24:15 1,20

 انشًبل انشرلٍ 00:22:58 1,13

 انشًبل انغرثٍ 00:21:28 1,06

 انغرثٍانىصظ  00:19:54 0,98

 انىصظ انشرلٍ 00:16:27 0,81

 انشًبل 00:06:29 0,32

 انًدًىع  33:47:11 100.0

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  27رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً قناة نسمة
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 قناة حنبعل

 فاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة حنبعل خالت التوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 28 دول رقمج

 الفئة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة %

 مؤسسة الرئاسة  00:16:42 7,34
 

 الحكومة  00:18:27 8,11
 

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  03:00:11 84,11
 

 الممثلة فً مجلس نواب الشعب غٌر األحزاب  00:00:03 1,54
 

 المجموع  3:47:22 100

 

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة حنبعل توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 28 رقم رسم بٌانً
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة حنبعل29 دول رقمج  

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:50:00 26,01

 

 اندجهخ انشعجُخ  00:41:47 21,74
 

 أفبق تىَش 00:29:56 15,57
 

 حركخ انُهضخ  00:27:11 14,14
 

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:17:24 9,05
 

  نإلرادححران تىَش  00:16:33 8,61
 

 انحزة اندًهىرٌ  00:03:00 1,56
 

 َذاء تىَش 00:02:56 1,53
 

 حركخ يشروع تىَش 00:01:35 0,82
 

 انًجبدرح انىطُُخ انذصتىرَخ 00:00:38 0,33
 

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

0,52 00:01:00  
 حزب الوحدة الشعبٌة

 

 انحركخ انذصتىرَخ  00:00:13 0,11
 

 انًدًىع  03:12:13 100
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الت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج توزٌع الحجم الزمنً لمداخ :31 دول رقمج

 فً قناة حنبعل

 َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 يدالد اخجبرَخ  02:53:14 74,87

 َشراد اخجبرَخ 00:55:44 24,51

 ثرايح ثمبفُخ 00:01:19 0,58

 ثرايح رَبضُخ  00:03:35 0,34

 انًدًىع  03:47:22 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :31 رقمرسم بٌانً 

 البرامج فً قناة حنبعل
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  30رقم جدول 

 قناة حنبعل 

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ  02:06:49 55,78

 االلتصبد  01:00:08 26,45

 األيٍ واالرهبة  00:15:18 6,73

 انعذانخ 00:09:00 3,96

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:08:56 3,93

 االعالو 00:02:01 0,89

 انعهىو وانتمُُبد  00:01:30 0,66

 انرَبضخ  00:01:12 0,53

 انفٍ وانثمبفخ  00:00:41 0,30

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:00:38 0,28

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:00:36 0,26

 انصحخ  00:00:33 0,24

 انًدًىع  03:47:22 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  30رقم رسم بٌانً 

قناة حنبعل فً   
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  32جدول رقم 

 حنبعل مطروحة فً قناة للمحاور ال

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 03:39:39 96,61

 انجعذ انذونٍ  00:05:01 2,21

 اندُىة انشرلٍ  00:02:33 1,12

 انىصظ انشرلٍ  00:00:09 0,07

 انًدًىع  03:47:22 100.0

 

ٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي :توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعل 32جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً قناة حنبعل 
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 قناة التاسعة

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة التاسعةتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 33 دول رقمج

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ  00:02:08 0,32

 

 انحكىيخ  01:23:19 12,33

 

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  08:39:58 72,52
 

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  01:43:15 14,84

 انًدًىع  11:15:40 100,00

 

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة التاسعةتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 33 رقم رسم بٌانً
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ت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة التاسعة:الحجم الزمنً لمداخال34 دول رقمج  

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 االحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 

 َذاء تىَش 02:23:47 24,36

 حركخ انُهضخ  01:46:01 17,96

 اندجهخ انشعجُخ  01:27:17 14,79

 أفبق تىَش 00:56:00 9,49

 تُبر انًحجخ  00:31:29 5,33

 حران تىَش االرادح  00:29:08 4,94

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:20:12 3,42

 حركخ يشروع تىَش 00:13:23 2,27

 انحزة اندًهىرٌ  00:02:16 0,38

 حركخ انشعت  00:00:18 0,05

 انتُبر انذًَمراطٍ 00:00:07 0,02

 
 االحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:51:08 8,66

 حزة انعًم انتىَضٍ 00:13:53 2,35

 حزة تىَش انزَتىَخ  00:13:16 2,25

 طرَك انًضتمجم 00:11:48 2,00

 حزة انذًَمراطٍ 00:10:10 1,72

 انًدًىع  09:50:13 100

 

وعٌة البرامج توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب ن :35 دول رقمج

 فً قناة التاسعة

 نوعٌة البرامج انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 يدالد اخجبرَخ  10:09:09 90,16

 َشراد اخجبرَخ  01:06:31 9,84

 انًدًىع  11:15:40 100.0
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :35 رقم رسم بٌانً

 لتاسعةالبرامج فً قناة ا

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  36رقم جدول 

 قناة التاسعة 

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ  06:07:13 54,35

 انعذانخ 01:30:02 13,33

 االلتصبد  01:08:56 10,20

 انضُبصخ انخبرخُخ 00:38:28 5,69

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ 00:31:28 4,66

 انشؤوٌ انذونُخ  00:19:23 2,87

 األيٍ واالرهبة  00:17:25 2,58

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:15:34 2,30

 انصحخ 00:14:06 2,09

 انشؤوٌ انذَُُخ 00:04:07 0,61

 انجُئخ وانًحُظ 00:03:27 0,51

 انرَبضخ  00:01:35 0,23

 انفٍ وانثمبفخ  00:01:21 0,20

 االعالو 00:00:58 0,14

 انعهىو وانتمُُبد  00:00:53 0,13

 انتعهُى وانترثُخ  00:00:44 0,11

 انًدًىع  11:15:40 100.0
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  36رقم رسم بٌانً 

قناة التاسعةفً   

 

الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي :توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت  37جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً قناة التاسعة 

 انجعذ اندهىٌ  انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ  10:23:56 92,34

 انجعذ انذونٍ  00:32:10 4,76

 اندُىة انشرلٍ  00:09:41 1,43

 انشًبل انغرثٍ  00:03:14 0,48

 اندُىة  00:02:00 0,30

 تىَش انكجري  00:01:42 0,25

 انىصظ انشرلٍ  00:01:37 0,24

 انىصظ انغرثٍ 00:00:39 0,10

 اندُىة انغرثٍ  00:00:30 0,07

 انشًبل  00:00:11 0,03

 انًدًىع  11:15:40 100
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  37رسم بٌانً رقم 

 مطروحة فً قناة التاسعة الجهوي للمحاور ال
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 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع االذاعاتتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 38 دول رقمج

 الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة %
 الفئة

 

اسةمؤسسة الرئ 00:33:30 1,81  

 

 الحكومة 14:19:22 46,41

  

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  13:52:18 44,95

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  02:06:35 6,84

100 30:51:45  
  المجموع

  

خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 38 رقم رسم بٌانً

 االذاعات
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً مجموع االذاعات39 ول رقمدج  

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 َذاء تىَش 03:20:53 20,95

 حركخ انُهضخ  02:44:19 17,14

 انحزة اندًهىرٌ  01:33:03 9,70

 اندجهخ انشعجُخ  01:27:03 9,08

 حركخ يشروع تىَش  01:09:14 7,22

 انتُبر انذًَمراطٍ 00:47:57 5,00

 أفبق تىَش 00:47:18 4,93

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:40:50 4,26

 حران تىَش االرادح  00:22:12 2,32

 تُبر انًحجخ  00:16:24 1,71

 حركخ انشعت  00:13:28 1,40

 انًجبدرح انىطُُخ انذصتىرَخ  00:12:22 1,29

 حزة صىد انفالحٍُ  00:08:43 0,91

 االتحبد انىطٍُ انحر  00:08:32 0,89

 األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  01:03:21 6,61

 انحركخ انذصتىرَخ  00:20:20 2,12

 ٍ أخم انعًم وانحرَبد انتكتم انذًَمراطٍ ي 00:20:14 2,11

 حزب البناء الوطنً 00:12:29 1,30

 انًضبر انذًَمراطٍ االختًبعٍ  00:09:27 0,99

 القطب  00:00:44 0,08

 انًدًىع  15:58:53 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :41 دول رقمج

 فً مجموع االذاعات 

% خ انًئىَخانُضج  َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ 

 يدالد اخجبرَخ 15:00:53 48,65

 ثرايح ترفُهُخ 08:30:24 27,56

 َشراد اخجبرَخ  06:41:28 21,68

 ثرايح التصبدَخ  00:28:30 1,54

 ثرايح اختًبعُخ 00:09:27 0,51

 ثرايح رَبضُخ  00:01:03 0,06

 انًدًىع  30:51:45 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :41 رقم رسم بٌانً 

 البرامج فً مجموع االذاعات 
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  40رقم جدول 

 مجموع االذاعات 

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ 13:39:07 44,23

 االلتصبد 05:28:16 17,73

 انعذانخ  03:29:33 11,32

 األيٍ واالرهبة  01:38:47 5,33

 انشؤوٌ االختًبعُخ  01:23:14 4,49

 انصحخ 01:17:14 4,17

 انفٍ وانثمبفخ  00:49:03 2,65

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:48:01 2,59

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:34:25 1,86

 انترثُخ انتعهُى و 00:33:18 1,80

 انجُئخ وانًحُظ  00:22:10 1,20

 االعالو  00:19:13 1,04

 انعهىو وانتمُُبد  00:10:06 0,55

 انرَبضخ  00:08:24 0,45

 اندرًَخ وانعُف  00:03:51 0,21

 انًتفرلبد  00:03:20 0,18

 َشبطبد األحزاة  00:02:38 0,14

 انشؤوٌ انذونُخ  00:01:05 0,06

 انًدًىع  30:51:45 100.0
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  40رقم رسم بٌانً 

مجموع االذاعات فً   

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  42جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً مجموع االذاعات

 انجعذ اندهىٌ زيٍُانحُز ان انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 23:43:15 76,86

 تىَش انكجري  03:22:33 10,94

 انجعذ انذونٍ  01:16:52 4,15

 اندُىة  00:52:32 2,84

 اندُىة انشرلٍ  00:39:23 2,13

 انىصظ انشرلٍ  00:18:35 1,00

 اندُىة انغرثٍ  00:16:22 0,88

 انشًبل انغرثٍ  00:13:45 0,74

 انىصظ انغرثٍ  00:04:39 0,25

 انشًبل انشرلٍ  00:03:49 0,21

 انًدًىع  30:51:45 100.0
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  42رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً مجموع االذاعات

 

 فً مجموع االذاعات اعًاالجتم النوع حسب الزمنً الحجم توزٌع   : 43 رقم رسم بٌانً
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 فً مجموع االذاعات كان المتدخلمتوزٌع الحجم الزمنً حسب  : 44 رقم رسم بٌانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

52 
 

 االذاعة الوطنٌة

 خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعة الوطنٌةتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 45 دول رقمج

 انفئخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 يؤصضخ انرئبصخ  00:00:30 0,08

 انحكىيخ  05:14:37 52,44

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  04:19:27 43,25

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:25:22 4,23

 انًدًىع  9:59:56 100

 

ة خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعتوزٌع الحجم الزمنً لمدا: 45 رقم رسم بٌانً

 الوطنٌة
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً مجموع االذاعة 46 دول رقمج

 الوطنٌة 

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 حركخ انُهضخ  00:58:24 20,50
 

 َذاء تىَش  00:42:00 14,75
 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:40:09 14,10
 

 اندجهخ انشعجُخ  00:26:51 9,43
 

 أفبق تىَش  00:23:38 8,30
 

 تُبر انًحجخ  00:15:02 5,28
 

 حركخ يشروع تىَش  00:15:00 5,27
 

 انحزة اندًهىرٌ  00:14:00 4,92
 

 انًجبدرح انىطُُخ انذصتىرَخ  00:12:22 4,34
 

 حٍُ حزة صىد انفال 00:06:39 2,33
 

 تُبر انذًَمراطٍ  00:02:49 0,99
 

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:01:59 0,70
 

 حران تىَش االرادح  00:00:34 0,20
 

 األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:12:53 4,52

 حزب البناء الوطنً 00:12:29 4,38

  انًدًىع 04:44:49 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :47 دول رقمج

 فً االذاعة الوطنٌة 

 َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 ثرايح ترفُهُخ  04:44:17 47,39

 يدالد اخجبرَخ  03:47:18 37,89

 َشراد اخجبرَخ  00:59:51 9,98

 رايح التصبدَخ ث 00:28:30 4,75

 المجموع  09:59:56 100.0

  

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :47 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً االذاعة الوطنٌة 
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  48رقم جدول 

 االذاعة الوطنٌة 

% ًئىَخانُضجخ ان  انًحبور انحُز انزيٍُ 

 انضُبصخ  04:07:25 41,24

 االلتصبد  01:56:03 19,34

 انعذانخ  01:11:07 11,85

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:44:21 7,39

 األيٍ واالرهبة  00:40:57 6,83

 انتعهُى وانترثُخ  00:23:56 3,99

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:17:30 2,92

 نجُئخ وانًحُظا 00:17:00 2,83

 انعهىو وانتمُُبد  00:08:46 1,46

 انصحخ  00:07:29 1,25

 َشبطبد األحزاة  00:02:38 0,44

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:01:03 0,18

 انرَبضخ  00:00:56 0,16

 االعالو  00:00:45 0,13

 انًدًىع  09:59:56 100.0

  

الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت :  48رقم رسم بٌانً 

االذاعة الوطنٌة فً   
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  49جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً االذاعة الوطنٌة 

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 08:55:42 89,29

 انجعذ انذونٍ 00:31:03 5,18

 اندُىة انغرثٍ  00:12:13 2,04

 اندُىة انشرلٍ  00:06:28 1,08

 انشًبل انغرثٍ  00:04:33 0,76

 تىَش انكجري  00:03:10 0,53

 اندُىة 00:02:33 0,43

 انىصظ انغرثٍ 00:02:17 0,38

 انىصظ انشرلٍ  00:01:15 0,21

 انشًبل انشرلٍ  00:00:42 0,12

 انًدًىع  09:59:56 100.0

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  49رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً االذاعة الوطنٌة 
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 اذاعة موزاٌٌك أف أم

خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعة موزاٌٌك توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 51 دول رقمج

 أف أم 

ىَخانُضجخ انًئ %  انفئخ انحُز انزيٍُ 

 يؤصضخ انرئبصخ  00:05:29 1,18

 انحكىيخ  03:59:37 51,75

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  02:45:21 35,71

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:52:37 11,36

 انًدًىع  7:43:04 100

 

الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعة خالت توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 51 رقم رسم بٌانً

 موزاٌٌك أف أم 
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:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً اذاعة موزاٌٌك أف 50 دول رقمج

 أم 

 االَتًبءاد انحزثُخ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 َذاء تىَش 00:54:16 24,90
 

 حركخ انُهضخ  00:33:49 15,51

 انحزة اندًهىرٌ  00:24:51 11,40

 اندجهخ انشعجُخ  00:19:22 8,89
 

 حران تىَش االرادح  00:13:26 6,16
 

 حركخ يشروع تىَش 00:07:48 3,58

 انتُبر انذًَمراطٍ  00:03:42 1,70

 

 أفبق تىَش  00:02:53 1,32
 

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:02:42 1,24

 

 حركخ انشعت 00:01:23 0,63

 تُبر انًحجخ  00:00:45 0,34

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:00:24 0,18

 األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:31:09 14,29

 انتكتم انذًَمراطٍ يٍ أخم انعًم وانحرَبد  00:20:14 9,28

بالقط 00:00:44 0,34  
 

 انحركخ انذصتىرَخ  00:00:30 0,23
 
 

 انًدًىع  03:37:58 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :52 دول رقمج

 فً اذاعة موزاٌٌك أف أم 

 َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 يدالد اخجبرَخ 05:31:03 71,49

 راد اخجبرَخَش 01:30:55 19,63

 ثرايح ترفُهُخ 00:41:06 8,88

 المجموع  07:43:04 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :52 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً اذاعة موزاٌٌك أف أم 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  53رقم جدول 

موزاٌٌك أف ام اذاعة  

 انًحبور انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ 03:12:12 41,51

 االلتصبد 01:08:18 14,75

 انصحخ 00:49:40 10,73

 األيٍ واالرهبة  00:35:58 7,77

 انعذانخ  00:34:45 7,50

 انفٍ وانثمبفخ  00:29:07 6,29

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:22:17 4,81

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:20:38 4,46

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:02:55 0,63

 االعالو 00:01:59 0,43

 انجُئخ وانًحُظ 00:01:51 0,40

 اندرًَخ وانعُف  00:01:06 0,24
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 انشؤوٌ انذونُخ  00:01:05 0,23

 انتعهُى وانترثُخ  00:00:28 0,10

 انعهىو وانتمُُبد  00:00:26 0,09

 َبضخ انر 00:00:19 0,07

 انًدًىع  07:43:04 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  53رقم جدول 

 اذاعة موزاٌٌك أف ام
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:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  54جدول رقم 

 أم للمحاور المطروحة فً االذاعة موزاٌٌك أف

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 06:18:20 81,70

 انجعذ انذونٍ  00:36:44 7,93

 اندُىة انشرلٍ  00:23:04 4,98

 تىَش انكجري 00:12:33 2,71

 انىصظ انشرلٍ  00:04:05 0,88

 انشًبل انغرثٍ  00:03:03 0,66

 اندُىة  00:01:36 0,35

 اندُىة انغرثٍ  00:01:33 0,33

 انىصظ انغرثٍ  00:01:17 0,28

 انشًبل انشرلٍ  00:00:49 0,18

 انًدًىع 07:43:04 100.0

 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  54رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً االذاعة موزاٌٌك أف أم
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 اذاعة شمس أف أم

خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعة شمس أف توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 55 قمدول رج

 أم

 انفئخ الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة %

 يؤصضخ انرئبصخ  00:27:31 3,49

 انحكىيخ  05:05:08 38,69

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب  06:47:30 51,66
 الشعب 

مجلس نواب األحزاب غٌر الممثلة فً  00:48:36 6,16
 الشعب 

 انًدًىع  13:08:45 100

 

خالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً االذاعة توزٌع الحجم الزمنً لمدا: 55 رقم رسم بٌانً

 شمس أف أم

 

 

 

 

 

52% 
39% 

6% 3% 

األحزاب الممثلة فً مجلس 
 نواب الشعب 

 الحكومة 

األحزاب غٌر الممثلة فً 
 مجلس نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة 



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

63 
 

 

:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً اذاعة شمس أف أم 56 دول رقمج  

 زثُخاالَتًبءاد انح انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ %

 األحزاة انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 َذاء تىَش 01:44:37 22,94
 

 حركخ انُهضخ  01:12:06 15,81
 

 انحزة اندًهىرٌ  00:54:12 11,88
 

 تُبر انذًَمراطٍ 00:41:26 9,08
 

 حركخ يشروع تىَش 00:43:49 9,61
 

 اندجهخ انشعجُخ  00:40:50 8,95
 

 أفبق تىَش 00:20:47 4,56
 

 حركخ انشعت  00:12:05 2,65
 

 حران تىَش االرادح  00:08:12 1,80
 

 االتحبد انىطٍُ انحر 00:03:51 0,84
 

 يضتمهىٌ فٍ يدهش َىاة انشعت  00:32:54 0,64
 

 حزة صىد انفالحٍُ  00:02:04 0,45
 

 تُبر انًحجخ  00:00:37 0,14
 

 األحزاة غُر انًًثهخ فٍ يدهش َىاة انشعت 
 

 انحركخ انذصتىرَخ  00:19:50 4,35
 

 فبعهىٌ صُبصُىٌ غُر يُتًٍُ ألحزاة  00:19:19 4,24
 

 انًضبر انذًَمراطٍ االختًبعٍ  00:09:27 2,07
 

 انًدًىع 07:36:06 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :57 دول رقمج

 فً اذاعة شمس أف أم

% خانُضجخ انًئىَ  َىعُخ انجرايح انحُز انزيٍُ 

 يدالد اخجبرَخ  05:42:32 43,43

 َشراد اخجبرَخ  04:10:42 31,78

 ثرايح ترفُهُخ 03:05:01 23,46

 ثرايح اختًبعُخ  00:09:27 1,20

 ثرايح رَبضُخ  00:01:03 0,13

 المجموع  13:08:45 100.0

  

لفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت ا :57 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً اذاعة شمس أف أم
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :  58رقم جدول 

 اذاعة شمس أف أم 

 انًحبور  انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انضُبصخ  06:19:30 48,11

 االلتصبد  02:23:55 18,25

 انعذانخ  01:43:41 13,15

 انضُبصخ انخبرخُخ  00:23:52 3,03

 األيٍ واالرهبة  00:22:41 2,88

 انصحخ  00:20:05 2,55

 انفٍ وانثمبفخ  00:19:56 2,53

 انشؤوٌ االختًبعُخ  00:18:15 2,31

 االعالو  00:16:29 2,09

 انًضبواح ثٍُ اندُضٍُ  00:14:00 1,77

 ثُخ انتعهُى وانتر 00:08:54 1,13

 انرَبضخ  00:07:09 0,91

 انًتفرلبد  00:03:20 0,42

 انجُئخ وانًحُظ  00:03:19 0,42

 اندرًَخ وانعُف  00:02:45 0,35

 انعهىو وانتمُُبد  00:00:54 0,11

 انًدًىع  13:08:45 100.0

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور :  58رقم رسم بٌانً 

 اذاعة شمس أف أم فً

 
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

 السٌاسة 

 االقتصاد 

 العدالة 

 السٌاسة الخارجٌة 

 األمن واالرهاب 

 الصحة 

 الفن والثقافة 

 الشؤون االجتماعٌة 

 االعالم 

 المساواة بٌن الجنسٌن 

 التعلٌم والتربٌة 

 الرٌاضة 

 المتفرقات 

 البٌئة والمحٌط 

 الجرٌمة والعنف 

 العلوم والتقنٌات 



التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات التلفزٌة واالذاعات   
 3122مارس  23جانفً  الى  34من 

66 
 

:توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  59جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً االذاعة شمس أف أم

 انجعذ اندهىٌ انحُز انزيٍُ انُضجخ انًئىَخ%

 انجعذ انىطٍُ 08:29:13 64,56

 تىَش انكجري  03:06:50 23,69

 اندُىة 00:48:23 6,13

 انىصظ انشرلٍ  00:13:15 1,68

 اندُىة انشرلٍ  00:09:51 1,25

 انجعذ انذونٍ  00:09:05 1,15

 انشًبل انغرثٍ  00:06:09 0,78

 اندُىة انغرثٍ  00:02:36 0,33

 انشًبل انشرلٍ  00:02:18 0,29

 انىصظ انغرثٍ  00:01:05 0,14

 انًدًىع  13:08:45 100.0

 

ٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد :توز 59رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً االذاعة شمس أف أم
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