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 يمديخ

رصد العلٌا المستقلة لالتصال السمعً والبصرى تواصل الهٌئة  فً إطار ممارستها لصالحٌاتها التعدٌلٌة

 11فً فصله  111بما نص علٌه المرسوم  لتزاماإ االنتخابٌةالتعددٌة السٌاسٌة الدورٌة  خارج الفترات 

السمعً البصري تسهر على ضمان حرٌة التعبٌر  لالتصالالهٌئة العلٌا المستقلة " الذي ٌإكد أن 

 . "السمعً البصري للالتصاوالتعددٌة فً األفكار واآلراء سواء من قبل القطاع الخاص أو العمومً 

قناة تلفزٌة  واستغاللبما نصت علٌه كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث  والتزاما

على ضرورة أن "ٌلتزم الحاصل على اإلجازة بضمان نزاهة المعلومة  22خاصة التً تنص فً فصلها 

، دون المساس بحرٌة وتعددٌة األفكار واآلراء وتوازنها بكل موضوعٌة وذلك فً كل البرامج

 . الصحافٌٌن"

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

المنشآت السمعٌة  التزاممدى براز التونسً حول مختلف األفكار واآلراء والتوجهات السٌاسٌة إلى جانب إ

القطاع بما ٌسمح بضمان حرٌة التعبٌر وتكرٌس تنظم مهنٌة التً البصرٌة بالمبادئ والقواعد السلوكٌة وال

التعددٌة فً األفكار واآلراء والتؤكٌد على ضرورة ضمان نفاذ مختلف الفاعلٌن السٌاسٌٌن للمنابر  امبد

 اإلعالمٌة على قاعدة اإلنصاف.

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

  :هجٌة الرصدمن

 عٌنة الرصد: .7

 

 شمل قٌاس نسبة التعددٌة السٌاسٌة فً البرامج السٌاسٌة القنوات  :بالنسبة للقنوات التلفزٌة

قناة  –قناة التاسعة  –الحوار التونسً  –الوطنٌة الثانٌة  – الوطنٌة األولى: التلفزٌة التالٌة

 قناة حنبعل. –نسمة 

 

 التعددٌة السٌاسٌة فً البرامج السٌاسٌة اإلذاعات التالٌةشمل قٌاس نسبة : بالنسبة لإلذاعات :

  .إذاعة شمس أف أم –إذاعة موزاٌٌك أف أم  –اإلذاعة الوطنٌة 

 :التالٌةإلى معاٌٌر استنادا قد تم اختٌار هذه العٌنة

من  11إعالم سمعً بصري فً القطاعٌن العمومً والخاص حسب ما ٌنص علٌه الفصل عدد  -

 .2111 لسنة 111المرسوم 

وحجم التغطٌة الجغرافٌة لهذه   كثافة البرامج السٌاسٌة فً شبكات المنشآت اإلعالمٌة المذكورة -

  .)تغطٌة على كامل الجمهورٌة(االذاعات 
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 منهجٌة التحلٌل: .7

السمعً البصري على منهجٌة التحلٌل الكمً  لالتصالوحدة الرصد بالهٌئة العلٌا المستقلة  مراقبو اعتمد

 111من المرسوم  11لقٌاس حجم مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن كما هو محدد وفقا لمقتضٌات الفصل 

 عناصر أساسٌة : 3من  انطالقا 2111لسنة 

  السٌاسً:  الفاعل 

 و الرئٌسمإسسة الرئاسة: الرئٌس و الناطق الرسمً باسم الرئاسة ومستشار -

 ات السٌاسٌة المنتمٌة ألحزاب سٌاسٌة الشخصٌ -

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

 .الوزراء

  .أعضاء مجلس نواب الشعب -

 

 تحدٌد نوعٌة البرنامج : 

 :شملت عٌنة الرصد السمعً والبصري العمومً والخاص تحلٌل كافة البرامج السٌاسٌة 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 -

 

 توقٌت الرصد:  

 

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

  (.حدود منتصف اللٌلالى مساء 

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

 مساء.

 

 

  الكلمةمدة تناول: 
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بالثانٌة فً البرامج السٌاسٌة اإلذاعٌة والتلفزٌة لكل من ممثلً  تدخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن ٌتم احتساب 

فً  األحزاب السٌاسٌة )أحزاب األغلبٌة البرلمانٌة وأحزاب المعارضة البرلمانٌة واألحزاب غٌر الممثلة

باسم الحكومة( إضافة إلى  ونرسمٌالن وناطقال( والحكومة )وزراء وكتاب دولة ومجلس نواب الشعب

 ٌة والناطق الرسمً باسم الرئاسة ومستشارو الرئاسة.رئٌس الجمهور

 المقاٌٌس المعتمدة: 

 احتساب الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن بالثانٌة حسب المقاٌٌس التالٌة :تم 

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

 فاعلون السٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب–الشعب  الغٌر الممثلة فً مجلس نواب

 االنتماء الحزبً -

 محور المداخلة -

 البعد الجهوي للمحاور المطروحة  -

 نوعٌة البرامج -

 النوع االجتماعً  -

 تقارٌر مسجلة(–تدخل عبر الهاتف أو السكاٌب  –طبٌعة المداخلة )حضور مباشر فً االستدٌو  -
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع القنوات : 7جدول رقم 

 حسب الفئةالتلفزٌة 

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 يؤصضخ انرئبصخ 0:30:18 0,86

 انحكىيخ 21:38:54 36,70

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  30:54:02 52,38

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  5:56:25 10,07

 انًجًىع 58:59:39 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع : 7رسم بٌانً رقم 

حسب الفئةالتلفزٌة القنوات   

 

 

 

 

 

 

 

37% 
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10% 
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 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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توزٌع حجم مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب االنتماء الحزبً فً  :2جدول رقم 

التلفزٌةمجموع القنوات   

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انججهخ انشعجيخ 6:48:24 18,48

 َداء تىَش 5:54:15 16,03

 حركخ انُهضخ 5:01:44 13,65

 أفبق تىَش 2:30:39 6,82

 حركخ انشعت 2:19:09 6,30

 حركخ يشروع تىَش 2:24:16 6,53

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  2:06:02 5,70

 انتيبر انديًمراطي 1:37:22 4,40

 حران تىَش االرادح 0:45:40 2,07

 انحزة انجًهىري 0:42:58 1,94

 االتحبد انىطُي انحر 0:19:42 0,89

 حزة صىد انفالحيٍ 0:15:21 0,69

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ  0:05:13 0,24

 جبهة االنقاذ الوطنً  0:02:12 0,10

 تيبر انًحجخ 0:01:05 0,05

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 2:22:54 6,46

 حزة انجديم انتىَضي 1:35:13 4,31

 طريك انًضتمجم 1:13:19 3,32

 انتكتم انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبد 0:16:26 0,74

 حزة تىَش انزيتىَخ 0:11:26 0,52

 ثُي وطُي 0:09:48 0,44

 المسار الدٌمقراطً االجتماعً 0:06:49 0,31

 الحركة الدستورٌة  0:00:17 0,01

 حزب االنفتاح والوفاء 0:00:13 0,01

 المجموع 36:50:27 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً  :3دول رقم ج

  التلفزٌة  مجموع القنوات

 المحاور الحٌز الزمنً  النسبة المئوٌة 

 انضيبصخ 21:08:04 35,82

 االلتصبد 16:36:06 28,14

 األيٍ واالرهبة 5:22:25 9,11

 انشؤوٌ االجتًبعيخ 3:53:18 6,59

 انعدانخ 3:46:38 6,40

 انتعهيى وانترثيخ 2:54:03 4,92

 االعالو 1:17:50 2,20

 انصحخ 1:01:53 1,75

 انريبضخ 0:45:38 1,29

 انًتفرلبد 0:32:05 0,91

 انشؤوٌ انديُيخ  0:28:40 0,81

 انجيئخ وانًحيظ  0:28:31 0,81

 الشؤون الدولٌة  0:13:55 0,39

 انفٍ وانثمبفخ 0:16:28 0,47

 انعهىو وانتمُيبد 0:08:17 0,23

 انًضبواح ثيٍ انجُضيٍ 0:05:48 0,16

 المجموع 58:59:39 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً : 3رسم بٌانً رقم 

التلفزٌة مجموع القنوات  

 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

35,82 

28,14 

9,11 

6,59 6,40 

4,92 

2,20 
1,75 

1,29 
0,91 0,81 0,81 

0,39 0,47 0,23 0,16 



التلفزٌة واالذاعات التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات  
 7771جوان  71الى  أفرٌل  71من 

 

10 

 

السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن  :4 دول رقمج

 فً مجموع القنوات التلفزٌة

 نوعٌة البرامج  الحٌز الزمنً  النسبة المئوٌة 

 يجالد اخجبريخ 34:44:40 58,89

 َشراد اخجبريخ 10:41:46 18,13

 حىاراد خبصخ 9:32:12 16,17

 ثرايج اجتًبعيخ 1:24:28 2,39

 ثرايج ترفيهيخ 1:32:42 2,62

 ثرايج ريبضيخ 0:35:10 0,99

 خطبة يؤصضبتي 0:23:30 0,66

 ثرايج ثمبفيخ 0:05:11 0,15

 انًجًىع 58:59:39 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :4 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً مجموع القنوات التلفزٌة

 

مجالت 
 اخبارٌة

نشرات 
 اخبارٌة

حوارات 
 خاصة

برامج 
 اجتماعٌة

برامج 
 ترفٌهٌة

برامج 
 رٌاضٌة

خطاب 
 مؤسساتً

برامج 
 ثقافٌة

58,89 

18,13 
16,17 

2,39 2,62 
0,99 

0,66 
0,15 
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  :5 دول رقمج

 للمحاور المطروحة فً مجموع القنوات التلفزٌة 

 البعد الجهوي الحٌز الزمنً  النسبة المئوٌة 
 البعد الوطنً 42:39:32 72,31

 الجنوب 3:36:18 6,11

 الجنوب الغربً 2:51:01 4,83

 تونس الكبرى 2:40:20 4,53

 الجنوب الشرقً 2:38:43 4,48

 البعد الدولً 1:45:33 2,98

 الوسط الغربً  1:03:48 1,80

 الشمال الغربً 0:52:26 1,48

 الوسط الشرقً  0:30:18 0,86

 الشمال الشرقً  0:19:31 0,55

 الشمال  0:02:09 0,06

 انًجًىع 58:59:39 100

 

: توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد 5 رقم رسم بٌانً

 الجهوي للمحاور المطروحة فً مجموع القنوات التلفزٌة 
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: توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب النوع االجتماعً 6 دول رقمج

 )رجال / نساء(            

االجتماعًالنوع  الحٌز الزمنً  النسبة المئوٌة  

 َضبء 07:18:52 12,40

 رجبل 51:40:47 87,60

 انًجًىع 58:59:39 100,00

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب النوع  :6 بٌانً رقمرسم 

 االجتماعً )رجال / نساء(       

 

مختلف :مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب النوع االجتماعً فً 7رسم بٌانً رقم 

 القنوات التلفزٌة

 

 

12% 

88% 

 النوع االجتماعً
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  الوطنٌة الثانٌة  الوطنٌة األولى  قناة نسمة  قناة حنبعل  الحوار التونسً  قناة التاسعة

7,52 نساء 23,32 8,65 11,93 8,64 39,76

92,48 رجال 76,68 91,35 88,07 91,36 60,24
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  فً مجموع القنوات التلفزٌةة المداخلة عتوزٌع الحجم الزمنً حسب طبٌ: 8 دول رقمج

 طجيعخ انًداخهخ الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة

 حضور مباشر فً االستدٌو  46:07:20 78,18

 تقارٌر مسجلة 11:43:17 19,87

 تدخل عبر الهاتف أو السكاٌب  01:09:02 1,95

 المجموع العام 58:59:39 100

 

فً مجموع القنوات ة المداخلة عتوزٌع الحجم الزمنً حسب طبٌ: 8 رقمرسم بٌانً 

  التلفزٌة
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 قناة الوطنٌة األولى

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة األولى: 9 دول رقمج  

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ
 يؤصضخ انرئبصخ 00:12:39 3,06

 انحكىيخ 02:48:21 40,73

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  03:17:00 47,66

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:35:22 8,56

 انًجًىع 6:53:22 100

 

 

لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة توزٌع الحجم الزمنً  :9 رقم رسم بٌانً

 األولى

 

 

 

41% 

48% 

8% 

 الحكومة 3%

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة الوطنٌة األولى :10 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:41:00 17,64

 انججهخ انشعجيخ 00:30:09 12,98

 حركخ انُهضخ  00:29:27 12,67

 حركخ انشعت 00:26:44 11,50

 حران تىَش االرادح 00:20:45 8,93

 انتيبر انديًمراطي 00:20:31 8,83

 أفبق تىَش 00:11:19 4,87

 َداء تىَش 00:11:09 4,80

 تىَش حركخ يشروع 00:04:49 2,07

 االتحبد انىطُي انحر 00:00:54 0,39

 انحزة انجًهىري  00:00:13 0,09

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انتكتم انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبد 00:16:18 7,01

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:12:23 5,33

 االجتًبعيانًضبر انديًمراطي  00:06:41 2,88

 انًجًىع 03:52:22 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :11رسم بٌانً 

 فً قناة الوطنٌة األولى

 

 

مجالت 
 اخبارٌة

نشرات 
 اخبارٌة

خطاب 
   مؤسساتً

برامج 
برامج     ترفٌهٌة

   برامج ثقافٌة   رٌاضٌة

56,38 

37,16 

4,60 

1,29 
0,30 

0,27 
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 قناة الوطنٌة الثانٌة

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة : 12 دول رقمج

 الثانٌة

 انفئخ  انحيز انزيُي انًئىيخَضجخ 

 يؤصضخ انرئبصخ 00:04:28 10,95

 انحكىيخ 00:02:09 5,27

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  00:34:10 83,78

 انًجًىع 0:40:47 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة الوطنٌة : 12 دول رقمج

 الثانٌة

 

 

 

5% 

84% 

11% 
 الحكومة

األحزاب الممثلة فً 
  مجلس نواب الشعب

 مؤسسة الرئاسة



التلفزٌة واالذاعات التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات  
 7771جوان  71الى  أفرٌل  71من 

 

17 

 

 الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة الوطنٌة الثانٌة :13 دول رقمج

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 حركخ انُهضخ 00:15:00 43,90

 انججهخ انشعجيخ 00:14:44 43,12

 حران تىَش االرادح 00:01:47 5,22

 َداء تىَش 00:01:13 3,56

 انحزة انجًهىري 00:00:56 2,73

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ  00:00:30 1,46

 انًجًىع 0:34:10 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :14 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة الوطنٌة الثانٌة

 

 

 

 

 

 مجالت اخبارٌة
 خطاب مؤسساتً

 برامج ثقافٌة 

80,26 

10,95 
8,79 
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 قناة الحوار التونسً

 

الحوار توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 15 رقم دولج

 التونسً

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 انحكىيخ 03:04:07 33,47

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  05:27:58 59,62

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:38:03 6,92

 انًجًىع 9:10:08 100

 

الحوار توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 15 رقمرسم بٌانً 

 التونسً

 

 

 

33% 

60% 

 الحكومة 7%

  األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 
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الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة الحوار  :16 دول رقمج

 التونسً

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انججهخ انشعجيخ 02:18:45 37,91

 َداء تىَش 01:36:01 26,23

 أفبق تىَش 00:29:38 8,10

 حركخ يشروع تىَش 00:29:13 7,98

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:17:00 4,64

 االتحبد انىطُي انحر 00:14:46 4,03

 حركخ انُهضخ 00:01:12 0,33

 تيبر انًحجخ  00:00:45 0,20

 انتيبر انديًمراطي  00:00:38 0,17

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:37:25 10,22

 انحركخ اندصتىريخ 00:00:17 0,08

 حزب االنفتاح والوفاء 00:00:13 0,06

 أجم انعًم وانحريبدانتكتم انديًمراطي يٍ  00:00:08 0,04

 انًجًىع 06:06:01 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :17 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة الحوار التونسً

 

 مجالت اخبارٌة
 برامج ترفٌهٌة

 نشرات اخبارٌة

85,78 

13,01 

1,21 
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 قناة  حنبعل

 

حنبعلتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 18 دول رقمج  

 الفئة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة

 مؤسسة الرئاسة 00:05:24 3,89

 الحكومة 00:43:14 31,11

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  01:29:47 64,60

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:00:34 0,41

 المجموع 2:18:59 100

 

 حنبعلتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 18 رقم رسم بٌانً

 

  

31% 

65% 

0% 

4% 
 الحكومة

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب 

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة حنبعل :19 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 َداء تىَش 00:29:43 32,89

 حركخ انُهضخ 00:24:58 27,63

 انتيبر انديًمراطي 00:23:44 26,27

 انججهخ انشعجيخ 00:01:53 2,08

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:01:47 1,97

 حركخ يشروع تىَش 00:01:46 1,96

 حران تىَش االرادح 00:01:44 1,92

 أفبق تىَش 00:01:37 1,79

 اندصتىريخانًجبدرح انىطُيخ  00:01:18 1,44

 االتحبد انىطُي انحر 00:00:47 0,87

 حركخ انشعت 00:00:30 0,55

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:00:34 0,63

 انًجًىع 01:30:21 100.0

 

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

 البرامج فً قناة حنبعل

 

 

 

 نشرات اخبارٌة
 مجالت اخبارٌة

 برامج رٌاضٌة
 برامج ثقافٌة

50,22 49,01 

0,41 
0,36 
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 قناة  نسمة

 

نسمةتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 21 دول رقمج  

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 يؤصضخ انرئبصخ 00:06:49 0,45

 انحكىيخ 12:05:48 48,28

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  02:51:54 11,43

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  09:58:57 39,84

 انًجًىع 25:03:28 100

 

نسمةتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 21 رقم رسم بٌانً  

 

 

 

 

48% 

40% 

11% 

1% 

 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس 
 نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة فً قناة نسمة :22 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الزمنً الحٌز النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انججهخ انشعجيخ 02:14:01 17,39

 حركخ انُهضخ 02:24:59 18,81

 أفبق تىَش 01:37:16 12,62

 َداء تىَش 01:25:30 11,09

 حركخ انشعت 00:50:31 6,55

 حركخ يشروع تىَش 00:29:47 3,86

 انديًمراطيانتيبر  00:18:03 2,34

 حزة صىد انفالحيٍ 00:14:58 1,94

 حران تىَش االرادح 00:11:57 1,55

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:03:52 0,50

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ 00:02:55 0,38

 االتحبد انىطُي انحر 00:02:36 0,34

 جبهة االنقاذ الوطنً  00:02:12 0,29

 انًحجختيبر  00:00:20 0,04

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 طريك انًضتمجم 01:13:19 9,51

 حزة انجديم انتىَضي 01:11:01 9,21

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:16:38 2,16

 حزة تىَش انزيتىَخ 00:10:56 1,42

 انًجًىع 12:50:51 100
 

لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة توزٌع الحجم الزمنً  :23 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً قناة نسمة

 

 مجالت اخبارٌة
 حوارات خاصة

 نشرات اخبارٌة
 برامج ترفٌهٌة

42,57 

33,61 

23,51 

0,31 
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 قناة  التاسعة

 

التاسعةتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 24 دول رقمج  

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 يؤصضخ انرئبصخ 00:00:58 0,11

 انحكىيخ 02:55:15 19,63

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 10:06:10 67,89

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب 01:50:32 12,38

 انًجًىع 14:52:55 100

 

التاسعةتوزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً قناة : 24 رقم رسم بٌانً  

 

 

 

20% 

68% 

12% 

 الحكومة 0%

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس 
 نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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فً قناة التاسعة الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة :25 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 َداء تىَش 02:10:39 18,23

 انججهخ انشعجيخ 01:28:52 12,40

 حركخ انُهضخ 01:26:08 12,02

 حركخ يشروع تىَش 01:18:41 10,98

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  01:02:23 8,70

 حركخ انشعت 01:01:24 8,57

 انحزة انجًهىري 00:41:49 5,83

 انتيبر انديًمراطي 00:34:26 4,80

 أفبق تىَش 00:10:49 1,51

 حران تىَش االرادح 00:09:27 1,32

 االتحبد انىطُي انحر 00:00:39 0,09

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ 00:00:30 0,07

 حزة صىد انفالحيٍ 00:00:23 0,05

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 01:15:54 10,59
 حزة انجديم انتىَضي 00:24:12 3,38

 ثُي وطُي 00:09:48 1,37

 حزة تىَش انزيتىَخ 00:00:30 0,07

 انًضبر انديًمراطي االجتًبعي 00:00:08 0,02

 انًجًىع 11:56:42 100

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

 البرامج فً قناة التاسعة

 

مجالت 
 اخبارٌة

برامج 
 اجتماعٌة

حوارات 
 خاصة

نشرات 
 اخبارٌة

برامج 
 رٌاضٌة

برامج 
 ترفٌهٌة

71,55 

9,46 
7,49 

6,51 
3,74 

1,25 
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االذاعات توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع : 71جدول رقم 

 حسب الفئة

 الفئة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة

 مؤسسة الرئاسة 00:07:20 0,39

 الحكومة 14:29:51 46,68

 األحزاب الممثلة فً مجلس نواب الشعب  14:00:38 45,11

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  02:25:38 7,82

 المجموع 31:03:27 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً مجموع : 71رقم  رسم بٌانً

 حسب الفئةاالذاعات 

 

 

 

 

 

47% 

45% 

8% 

0% 

 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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االذاعاتفً مجموع الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة  :28 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 حركخ انُهضخ 03:01:54 18,44

 َدائ تىَش 02:48:43 17,10

 انججهخ انشعجيخ 02:01:22 12,30

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  01:45:50 10,73

 حركخ يشروع تىَش 00:55:12 5,60

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ 00:53:24 5,41

 حركخ انشعت 00:44:56 4,56

 أفبق تىَش 00:45:11 4,58

 انتيبر انديًمراطي 00:21:52 2,22

 حران تىَش االرادح 00:20:28 2,07

 انحزة انجًهىري 00:08:45 0,89

 حزة صىد انفالحيٍ 00:05:32 0,56

 االتحبد انىطُي انحر 00:04:59 0,51

 تيبر انًحجخ 00:02:30 0,25

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبدانتكتم  01:09:04 7,00

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:48:53 4,96
 ثُي وطُي 00:12:10 1,23

 انحزة انديًمراطي 00:11:59 1,21

 انحركخ انديًمراطيخ 00:02:18 0,23

 حزة تىَش نهجًيع 00:00:46 0,08

 انًضبر انديًمراطي االجتًبعي 00:00:38 0,06

 انًجًىع 16:26:26 100.0

 

 

 

 

 

 



التلفزٌة واالذاعات التونسٌة التعددٌة السٌاسٌة فً القنوات  
 7771جوان  71الى  أفرٌل  71من 

 

29 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :29 رقم رسم بٌانً

 البرامج فً مجموع االذاعات

 

 توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور فً :30 دول رقمج

 مجموع االذاعات

 انًحبور انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 انضيبصخ 13:55:30 44,83

 االلتصبد  06:32:55 21,08

 انشؤوٌ االجتًبعيخ 02:32:32 8,18

 األيٍ واالرهبة 02:22:28 7,64

 انعدانخ 01:53:40 6,10

 انجيئخ وانًحيظ 01:27:23 4,69

 انتعهيى وانترثيخ 01:06:10 3,55

 انعهىو وانتمُيبد 00:21:07 1,13

 انديُيخانشؤوٌ  00:20:31 1,10

 االعالو 00:11:32 0,62

 انصحخ 00:04:00 0,21

 انفٍ وانثمبفخ 00:05:17 0,28

 انريبضخ 00:03:08 0,17

 الشؤون الدولٌة  00:03:01 0,16

 انًضبواح ثيٍ انجُضيٍ 00:01:34 0,08

 انجريًخ وانعُف 00:01:32 0,08

 انًتفرلبد 00:01:17 0,07

 انًجًىع 31:03:37 100.0

برنامج تعبٌر  برامج اقتصادٌة  نشرات اخبارٌة برامج ترفٌهٌة مجالت اخبارٌة
 مباشر

49 

24,98 
24,5 

1,04 0,48 
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب المحاور  :30 رقم بٌانًرسم 

 مجموع االذاعات فً

 

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد الجهوي  :31جدول رقم 

 للمحاور المطروحة فً مجموع االذاعات

 انجعد انجهىي انحيز انزيُي انًئىيخ انُضجخ

 انجعد انىطُي 22:42:07 73,09

 انجُىة 03:25:18 11,02

 انجعد اندوني 01:08:25 3,67

 انجُىة انغرثي 01:01:07 3,28

 انجُىة انشرلي 00:53:49 2,89

 تىَش انكجري 00:36:48 1,97

 انىصظ انشرلي 00:28:04 1,51

 انىصظ انغرثي 00:21:07 1,13

 انشًبل انغرثي 00:13:33 0,73

 انشًبل انشرلي 00:09:17 0,50

 انشًبل 00:04:02 0,22

 انًجًىع 31:03:37 100

 

44,83 

21,08 

8,18 7,64 
6,10 

4,69 
3,55 

1,13 1,10 0,62 0,21 0,28 0,17 0,16 0,08 0,08 0,07 
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب البعد  :31رسم بٌانً رقم 

 الجهوي للمحاور المطروحة فً مجموع االذاعات

 

النوع : توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب 32 رقم جدول

 االجتماعً )رجال / نساء( فً مجموع االذاعات

 النوع االجتماعً انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 َضبء 04:27:46 14,37

 رجبل 26:35:51 85,63

 انًجًىع 31:03:37 100
 

: توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب النوع 32رسم بٌانً رقم 

 فً مجموع االذاعات االجتماعً )رجال / نساء(

 

73,09 

11,02 

3,67 3,28 2,89 1,97 1,51 1,13 0,73 0,50 0,22 

14% 

86% 

 نساء

 رجال
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: مداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب النوع االجتماعً فً مختلف 33رسم بٌانً رقم 

 االذاعات 

 

  فً مجموع االذاعاتة المداخلة عتوزٌع الحجم الزمنً حسب طبٌ: 34 دول رقمج

 طجيعخ انًداخهخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 حضور مباشر فً االستدٌو  18:46:17 60,44

 تقارٌر مسجلة 10:26:21 33,61

 تدخل عبر الهاتف أو السكاٌب  01:50:59 5,96

 انًجًىع 31:03:37 100

 

  فً مجموع االذاعاتة المداخلة عتوزٌع الحجم الزمنً حسب طبٌ: 34 مرق رسم بٌانً
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 االذاعة الوطنٌة

  

االذاعة الوطنٌة توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 35رقم  جدول

 حسب الفئة

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ 

 يؤصضخ انرئبصخ 00:03:08 0,49

 انحكىيخ 04:59:22 46,81

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  04:21:20 40,87

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  01:15:39 11,83

 انًجًىع 10:39:29 100

 

االذاعة توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 35رقم  رسم بٌانً

 حسب الفئةالوطنٌة 

 

 

 

47% 

41% 

12% 

0% 

 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب 
 الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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االذاعة الوطنٌةفً الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة  :36 دول رقمج  

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 حركخ انُهضخ 00:55:03 16,34

 َداء تىَش 00:49:02 14,55

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:48:20 14,34

 انججهخ انشعجيخ 00:36:08 10,72

 حركخ يشروع تىَش 00:23:03 6,84

 حركخ انشعت 00:19:00 5,64

 أفبق تىَش 00:12:30 3,71

 انتيبر انديًمراطي 00:10:11 3,02

 حران تىَش االرادح 00:03:55 1,16

 انحزة انجًهىري 00:03:41 1,09

 حزة صىد انفالحيٍ 00:00:27 0,13

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انتكتم انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبد 00:36:16 10,76

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:27:24 8,13
 انحركخ انديًمراطيخ 00:11:59 3,56

 انًجًىع 05:36:59 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :37رسم بٌانً

 فً االذاعة الوطنٌة

 
برنامج تعبٌر  برامج اقتصادٌة نشرات اخبارٌة مجالت اخبارٌة برامج ترفٌهٌة

 مباشر

42,66 
40,44 

12,47 

3,04 
1,39 
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 اذاعة موزاٌٌك أف أم

 

اذاعة موزاٌٌك توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 38رقم  جدول

 حسب الفئةأف أم 

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ 

 يؤصضخ انرئبصخ 00:01:05 0,22

 انحكىيخ 04:19:36 52,33

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  03:36:29 43,64

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:18:57 3,82

 انًجًىع 8:16:07 100

 

اذاعة توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 38رقم  رسم بٌانً

 حسب الفئةموزاٌٌك أف أم 

 

 

52% 
44% 

4% 0% 

 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس 
 نواب الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً 
 مجلس نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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اذاعة موزاٌٌك أف فً الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة  :39 دول رقمج

 أم

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:42:18 17,97

 َداء تىتش 00:36:40 15,57

 حركخ انُهضخ 00:34:24 14,61

 انججهخ انشعجيخ 00:32:48 13,93

 حركخ انشعت 00:19:21 8,22

 أفبق تىَش 00:16:36 7,05

 حران تىَش االرادح 00:15:55 6,76

 حركخ يشروع تىَش 00:07:28 3,17

 انتيبر انديًمراطي 00:05:19 2,26

 انحزة انجًهىري 00:01:56 0,82

 االتحبد انىطُي انحر 00:01:45 0,74

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ 00:01:13 0,52

 تيبر انًحجخ 00:00:46 0,33

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 انتكتم انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبد 00:16:06 6,84

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:01:27 0,62

 حزة تىَش نهجًيع 00:00:46 0,33

 انًضبر انديًمراطي االجتًبعي 00:00:38 0,27

 انًجًىع 03:55:26 100

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :40 رقم رسم بٌانً

 اذاعة موزاٌٌك أف أم البرامج فً

 

 مجالت اخبارٌة
 نشرات اخبارٌة

 برامج ترفٌهٌة

70,92 

25,34 

3,73 
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 اذاعة شمس أف أم

 

اذاعة شمس أف توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 47رقم  جدول

 حسب الفئةأم 

 انفئخ انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ 

 انرئبصخيؤصضخ  00:03:07 0,43

 انحكىيخ 05:10:53 42,70

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت  06:02:49 49,84

 األحزاب غٌر الممثلة فً مجلس نواب الشعب  00:51:12 7,03
 انًجًىع 12:08:01 100

 

اذاعة شمس توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً : 47رقم  رسم بٌانً

 حسب الفئةأف أم 

 

 

43% 

50% 

7% 

0% 

 الحكومة

األحزاب الممثلة فً مجلس 
 نواب الشعب 

األحزاب غٌر الممثلة فً 
 مجلس نواب الشعب 

 مؤسسة الرئاسة
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 شمس أف أم فً:الحجم الزمنً لمداخالت ممثلً األحزاب السٌاسٌة 42 دول رقمج

 االنتماءات الحزبٌة الحٌز الزمنً النسبة المئوٌة 

 األحزاة انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 حركخ انُهضخ 01:32:27 22,33

 َداء تىَش 01:23:01 20,05

 انججهخ انشعجيخ 00:52:26 12,66

 انًجبدرح انىطُيخ اندصتىريخ 00:52:11 12,60

 حركخ يشروع تىَش 00:24:41 5,96

 أفبق تىَش 00:16:05 3,88

 مستقلون فً مجلس نواب الشعب  00:15:12 3,67

 حركخ انشعت 00:06:35 1,59

 انتيبر انديًمراطي 00:06:22 1,54

 حزة صىد انفالحيٍ 00:05:05 1,23

 انحراالتحبد انىطُي  00:03:14 0,78

 انحزة انجًهىري 00:03:08 0,76

 تيبر انًحجخ 00:01:44 0,42

 حران تىَش االرادح 00:00:38 0,15

 األحزاة غير انًًثهخ في يجهش َىاة انشعت 

 فاعلون سٌاسٌون غٌر منتمٌن ألحزاب 00:20:02 4,84

 انتكتم انديًمراطي يٍ أجم انعًم وانحريبد 00:16:42 4,03

 ثُي وطُي 00:12:10 2,94

 انحركخ انديًمراطيخ 00:02:18 0,56

 انًجًىع 06:54:01 100
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توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة البرامج  :43 دول رقمج

 اذاعة شمس أف أم فً

 َىعيخ انجرايج انحيز انزيُي انُضجخ انًئىيخ

 يجالد اخجبريخ 05:02:43 41,58

 َشراد اخجبريخ 04:11:03 34,48

 ثرايج ترفيهيخ 02:54:15 23,93

 انًجًىع 12:08:01 100.0

 

توزٌع الحجم الزمنً لمداخالت الفاعلٌن السٌاسٌٌن حسب نوعٌة  :43 رقم رسم بٌانً

 اذاعة شمس أف أم البرامج فً

 

 

 

 

 مجالت اخبارٌة

 نشرات اخبارٌة

 برامج ترفٌهٌة

41,58 

34,48 

23,93 


