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 مقدمة عامة

 

في إطار ممارستها لصالحياتها التعديلية  قامت الهيئة العليا المستقلة لالتصال  

 نفاذلري بنشر تقرير حول التعددية السياسية الذي قدمت فيه عرضا مفصال السمعي البص

بين  متدةذلك في الفترة المالسمعي البصري و مختلف الفاعلين السياسيين لوسائل االتصال

   2015ماي  31مارس و  01

ما نص باما تواصل الهيئة رصد التعددية السياسية الدورية  خارج الفترات االنتخابية التز

لسمعي االذي يؤكد أن الهيئة العليا المستقلة لالتصال  16في فصله  116ليه المرسوم ع

بل اآلراء سواء من قري تسهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في األفكار والبص

 التزاما بما نصت عليه كراسالسمعي البصري و القطاع الخاص أو العمومي لالتصال

 ص فيالتي تناستغالل قناة تلفزية خاصة ازة إحداث وة بالحصول على إجالشروط المتعلق

دية تعداإلجازة بضمان نزاهة المعلومة و على ضرورة أن "يلتزم الحاصل على 22فصلها 

ة ذلك في كل البرامج, دون المساس بحريوتوازنها بكل موضوعية واآلراء واألفكار 

 الصحافيين".

ة رؤي ددية السياسية أوال في تشكيلو يكمن الغرض من نشر التقارير الدورية حول التع

انب واضحة للمشاهد التونسي حول مختلف األفكار واآلراء والتوجهات السياسية إلى ج

حكم التي ت هنيةتبيان مدى التزام المنشآت السمعية البصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والم

 التأكيداء وألفكار واآلرالقطاع بما يسمح بضمان حرية التعبير وتكريس مبدأ التعددية في ا

 على ضرورة ضمان نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر اإلعالمية على قاعدة

 اإلنصاف.

إلى  2016و تمتد عملية رصد التعددية السياسية على ثالثة اشهر بداية من شهر جانفي 

 بة لشهرو قد إرتينا أن ننشر نتائج رصد التعددية السياسية بالنس 2016موفى شهر مارس 

 حتى تتمكن مختلف المنشآت اإلعالمية السمعية والبصرية من التدارك 2016جانفي 

 رية.البصووضمان النفاذ المنصف لمختلف الفاعلين السياسيين للمنابر اإلعالمية السمعية 
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 منهجية الرصد

 عينة الرصد: .1

ية : الوطنليةية التاسياسية القنوات التلفزشمل قياس نسبة التعددية السياسية في البرامج ال

 –الجنوبية  قناة –قناة نسمة  –قناة الحوار التونسي  –قناة حنبعل  –الوطنية الثانية  -األولى

  .إن إن قناة ت –قناة اإلنسان  –قناة التاسعة 

 إلى معايير موضوعية : استناداو ذلك 

الخاص حسب ما ينص عليه الفصل سمعي بصري في القطاعين العمومي وإعالم  -

 2011لسنة  116من المرسوم  16د عد

 كثافة البرامج السياسية في شبكات المنشآت اإلعالمية المذكورة  -

 

 منهجية التحليل: .2

هجية ى مناعتمد مراقبو وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري عل

يات لمقتضالتحليل الكمي لقياس حجم مداخالت الفاعلين السياسيين كما هو محدد وفقا 

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

 الفاعل السياسي : 

 المستشارينمؤسسة الرئاسة : الرئيس والناطق الرسمي باسم الرئاسة و -

 الشخصيات السياسية المنتمية ألحزاب سياسية  -

زارات ناطقين الرسميين باسم الوالالحكومة من وزراء و كتاب دولة و أعضاء -

 مستشارو الوزراءو

 عينة الرصد والمتابعة: 

الخاص تحليل كافة ة في المجال  العمومي وبصرية وسمعيقنوات شملت عينة الرصد 

 : البرامج السياسية المتمثلة في

 (les débats politiques)المنابر الحوارية السياسية   -

 النشرات اإلخبارية  -

 و الحوارات الخاصة -

 (( infotainmentالثقافيو الترفيهيين السياسي والتي تمزج بالبرامج  -
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يقصد بها البرامج ( وmagazine d’informationsالمجالت اإلخبارية ) -

ات لسياساالمتعلقة بممارسة الحقوق السياسية و برامج النقاش السياسي و معالجة 

بر العمومية وتدبير الشأن العام وتتناول بالنقاش أكثر من موضوع في المن

 الواحد.

 توقيت الرصد: .3

 ساء الىسة مبالنسبة للقنوات التلفزية تم رصد برامجها في توقيت الذروة بين الساعة الساد

 حدود منتصف الليل. 

 مدة تناول الكلمة :

اب ألحزيتم احتساب التدخالت بالثانية في البرامج السياسية التلفزية لكل من ممثلي ا

ة الممثل غير اب المعارضة البرلمانية  األحزابالسياسية )أحزاب األغلبية البرلمانية و أحز

ة في البرلمان والمستقلون داخل مجلس نواب الشعب( و الحكومة )وزراء و كتاب دول

م طق الرسمي باسوناطقين رسميين باسم الحكومة( إضافة إلى رئيس الجمهورية  النا

 الرئاسة.الرئاسة و مستشاري 

 

 

 عامة :ة مالحظ

زاب سي و خاصة على مستوى التشكيالت السياسية و األحطرأت على المشهد السيا

 لفاعليناتلف الممثلة في البرلمان عدة تغيرات خالل فترة رصد التعددية السياسية لمخ

ونس اك تالسياسيين في مختلف وسائل اإلعالم السمعية و البصرية و نخص بالذكر حر

على  ير يطرأتغي لتالي فإن اياإلرادة الذي انضاف للمشهد السياسي خالل فترة الرصد و با

علية و طريقة فبكال المشهد السياسي و الحزبي ال يمكن أخذه بعين اإلعتبار إال إذا كان متش

   .اصلةرسمية و ذلك لتفادي الخلط الذي قد يحصل نتيجة للتجاذبات السياسية الح
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  2016جانفي  لشهر التعدديةنتائج رصد   

 

حسب الفئة  الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في القنوات التلفزيةتوزيع الحجم  : 1جدول رقم 

(2016)جانفي   

 الفئة الحيز الزمني %   النسبة المئوية

 رئاسة الجمهورية 06:18:39 7.83  

 الحكومة 18:30:44 22.98

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 48:01:42 59.6

ة في مجلس نواب الشعباألحزاب الغير ممثل 07:42:42 9.57  

 المجموع 80:33:47 100

 

: توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في القنوات التلفزية حسب الفئة  1رسم بياني رقم 

(2016 )جانفي  

 

األحزاب الممثلة في 
مجلس نواب الشعب

   
الحكومة

   

 األحزاب الغير ممثلة في
مجلس نواب الشعب

  

مؤسسة الرئاسة
  

الحيز الزمني
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المؤسساتي والحزبي : توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب االنتماء  2جدول رقم 

(2016في مجموع القنوات التلفزية )جانفي   

 االنتماء المؤسساتي الحيز الزمني

 رئاسة الجمهورية 39: 18: 06

 الحكومة 44: 30: 18

 االنتماءات الحزبية

 نداء تونس 54: 02: 13

 حركة النهضة 49: 18: 11

 الجبهة الشعبية 50: 40: 06

 أفاق تونس 56: 07: 03

 المستقلون 42: 51: 02

 االتحاد الوطني الحر 55: 42: 02

 المبادرة الوطنية الدستورية 40: 03: 02

 حركة الشعب 30: 36: 01

 المسار الديمقراطي االجتماعي 36: 33: 01

 التيار الديمقراطي 03: 33: 01

 المؤتمر من أجل الجمهورية 01:32:10

 الحزب الجمهوري 56: 11: 01

 حزب النور 39: 38: 00

 التكتل من أجل العمل والحريات 54: 35: 00

 التيار الشعبي 27: 27: 00

 حزب الرحمة 09: 24: 00

 حزب صوت الفالحين 27: 22: 00
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 تيار المحبة 27: 21: 00

 حزب التحرير 45: 17: 00

 التحالف الديمقراطي 11: 16: 00

  حزب الوفاق 22: 14: 00

ون تونسحركة المرابط 04: 13: 00  

 حزب القراصنة التونسي 47: 11: 00

 حزب تونس للجميع 30: 08: 00

 حزب البناء الوطني 26: 05: 00

 حزب العمل التونسي 32: 01: 00

 الحزب الشعبي التقدمي 29: 01: 00

 حزب السيادة للشعب 38: 00: 00

 حركة الوفاء 37: 00: 00

 حزب الخضر للتقدم 34: 00: 00

 الحزب الدستوري الجديد 33: 00: 00

 حزب الوحدة 17: 00: 00

 حزب األمان 12: 00: 00

 فاعلين سياسيين بدون انتماءات حزبي

 محسن مرزوق 01:50:25

 لزهر العكرمي 00:14:58

 المجموع 24: 44: 55
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تي توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين حسب االنتماء المؤسسا 1: 2رسم بياني رقم 

(2016والحزبي في مجموع القنوات التلفزية )جانفي   

 

 
                                                           

 يون غير منتمون ألحزاب: محسن مرزوق ولزهر العكرميفاعلون سياس 1
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 قناة االنسان

)جانفي  حسب الفئة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة االنسان : 3 جدول رقم

2016)  

 ةئالف الحيز الزمني % النسبة المئوية 

وريةرئاسة الجمه 00:05:17 4.84  

 الحكومة 00:00:58 0.89

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 01:42:55 94.27

 المجموع 1:49:10 100.0

 

سب الفئةح اإلنسان: توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة 3  رسم بياني رقم  
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 (2016انفي )جاسية في قناة االنسان الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السيتوزيع  :4جدول رقم 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 حركة النهضة 01:41:05

 نداء تونس 00:01:50

 المجموع 1:42:55

 

 (2016جانفي :الحجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة االنسان )  4 رسم بياني رقم
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 قناة الجنوبية

 

ي )جانف لفئةافي قناة الجنوبية حسب  السياسيينخالت الفاعلين االحجم الزمني لمد عتوزي :5جدول رقم 

2016) 

 الفئة الحيز الزمني %   النسبة المئوية

 رئاسة الجمهورية 58: 44: 01 18.69

 الحكومة 55: 04: 05 54.29

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 32: 00: 02 21.46

 اب الغير ممثلة في مجلس نواب الشعباألحز 11: 31: 00 5.55

 المجموع 36: 21: 9 100.0

 

 ة حسب الفئةفي قناة الجنوبي السياسيينخالت الفاعلين االحجم الزمني لمدتوزيع  :5  رسم بياني رقم
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الحجم الزمني لمدخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الجنوبية )جانفي توزيع : 6 جدول رقم

2016)  

 

 االنتماءات الحزبية لزمنيالحيز ا

 الدستورية الوطنية المبادرة 1:05:00

 تونس نداء 00:31:02

 الشعبية الجبهة 00:14:12

 للجميع تونس حزب 00:08:30

 المستقلون 00:08:25

 تونس المرابطون حركة 00:03:54

 النهضة حركة 00:01:53

 بدون انتماءات حزبية نفاعلين سياسيي

 رزوق محسن م 00:18:47

 المجموع 2:31:43

 

 

توزيع الحجم الزمني لمدخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الجنوبية )جانفي  : 6 رسم بياني رقم

2016)  
 
 

 
2 

                                                           
 فاعلون سياسيون غير منتمون ألحزاب: محسن مرزوق 2
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 قناة التاسعة 

نفي لفئة )جاتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة التاسعة حسب ا :7 جدول رقم

2016) 

 

 الفئة الحيز الزمني %  ةالنسبة المئوي

        رئاسة الجمهورية 00:00:27 1.43

 الحكومة 00:19:14 60.93

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 00:10:32 33.37

 األحزاب الغير الممثلة في مجلس نواب الشعب 00:01:21 4.28

 المجموع 00:31:34 100.0

 
 

سب الفئة حتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة التاسعة  :7 رسم بياني رقم

 (2016)جانفي 
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  في قناة التاسعة ي لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية توزيع الحجم الزمن :8 جدول رقم

 
 

  اسعة سية في قناة التاخالت ممثلي األحزاب السياتوزيع الحجم الزمني لمد :8 بياني رقم رسم  
    

  

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 تيار المحبة 00:04:09

 نداء تونس 00:03:55

 حركة النهضة 00:02:28

الجمهورية أجل من المؤتمر 00:01:21  

 المجموع 0:11:53
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 الحوار التونسي
 

لفئة احسب ر التونسي الحواتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في  :9جدول رقم 

 (2016 )جانفي

 

 ةي حسب الفئتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في الحوار التونس :9 رسم بياني رقم
 

 

س األحزاب الممثلة في مجل
نواب الشعب

   

الحكومة
   

ي األحزاب الغيرالممثلة ف
مجلس نواب الشعب

   
مؤسسة الرئاسة

  

الحيز الزمني

 

 

 

 

 

 

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

 رئاسة الجمهورية 00:48:07 3.83

 الحكومة 03:22:47 16.16

الشعب نواب مجلس في الممثلة األحزاب 14:18:08 68.38  

الشعب نواب مجلس في الممثلة الغير األحزاب 02:26:00 11.63  

 المجموع 20:55:02 100.0
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  التونسي خالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الحواراتوزيع الحجم الزمني لمد : 10  جدول رقم
  

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 تونس نداء 04:04:09

 النهضة حركة 02:49:50

 المستقلون 01:56:22

 الشعبية الجهة 01:19:15

 تونس أفاق 01:08:43

 الحر الوطني االتحاد 01:05:31

 االجتماعي الديمقراطي المسار 00:57:05

 الجمهوري الحزب 00:38:39

 الدستورية الوطنية المبادرة 00:35:36

 الرحمة حزب 00:24:09

 الشعب حركة 00:22:16

 الديمقراطي التحالف 00:15:38

 والحريات العمل أجل من التكتل 00:15:07

 المحبة تيار 00:01:37

 التونسي العمل حزب 00:01:32

 الجمهورية أجل من المؤتمر 00:01:07

 الديمقراطي التيار 00:00:18

 الفالحين صوت حزب 00:00:14

 ت حزبيةبدون انتماءا نفاعلين سياسيي

 مرزوق محسن 00:47:00

 المجموع 16:44:08
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 سيلحوار التونخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة ااتوزيع الحجم الزمني لمد : 10  رسم بياني رقم
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لحنبع  
 

 
نفي لفئة )جانبعل حسب اتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة ح : 11  جدول رقم

2016) 

 

الزمني الحيز % المئوية النسبة  الفئة 

 رئاسة الجمهورية 01:05:53 13.08

 الحكومة 01:38:04 19.47

 األحزاب الممثلة في مجلس الشعب 04:33:56 54.39

 األحزاب الغير ممثلة في مجلس الشعب 01:05:45 13.06

 المجموع 8:23:38 100.0

 

 

سب الفئة حتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة حنبعل  : 11 رسم بياني رقم

 (2016)جانفي 

 
 

األحزاب الممثلة في 
مجلس الشعب

   

الحكومة
   

مؤسسة الرئاسة
   

 األحزاب الغير ممثلة في
مجلس الشعب

   

الحيز الزمني
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 خالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة حنبعل اتوزيع الحجم الزمني لمد: 12 جدول رقم

 

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 ونسنداء ت 01:23:09

 حركة النهضة 01:10:21

 حركة الشعب 00:50:31

 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:29:53

 الجبهة الشعبية 00:28:54

 التكتل من أجل العمل والحريات 00:19:36

 أفاق تونس 00:13:03

 حزب القراصنة التونسي 00:11:47

 الحزب الجمهوري 00:10:04

 التيار الديمقراطي 00:09:22

 االتحاد الوطني الحر 00:03:26

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:02:43

 حزب التحرير 00:01:52

 تيار المحبة 00:01:38

 حزب صوت الفالحين 00:00:45

 بدون انتماءات حزبية نفاعلين سياسيي

 محسن مرزوق 00:02:37

 المجموع 05:39:41
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  بعلخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة حناتوزيع الحجم الزمني لمد : 12 رسم بياني رقم
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 نسمة
 

في فئة )جانتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة نسمة حسب ال : 13 جدول رقم

2016) 

 

 

 

ب الفئة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة نسمة حس :13 رقمرسم بياني 

 (2016)جانفي 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

 رئاسة الجمهورية 07: 38: 00 6.80

 الحكومة 05: 54: 01 20.37

 األحزاب الممثلة في مجلس الشعب 52: 11: 06 66.39

 األحزاب الغير ممثلة في مجلس الشعب 06: 36: 00 6.44

 المجموع 10: 20: 9 100.0
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 خالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة نسمة اتوزيع الحجم الزمني لمد : 14 جدول رقم

  

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 نداء تونس 03:04:33

 حركة النهضة 00:49:00

 االتحاد الوطني الحر 00:48:32

 حزب صوت الفالحين 00:20:40

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:17:02

 المستقلون 00:12:33

 حزب التحرير 00:14:03

الجمهورية أجل من المؤتمر 00:13:45  

 أفاق تونس 00:13:13

 الجبهة الشعبية 00:12:17

 تيار المحبة 00:12:08

 حركة المرابطون تونس 00:09:10

 الحزب الجمهوري 00:00:30

 حركة الشعب 00:00:29

 التيار الديمقراطي 00:00:03

وعالمجم 6:47:58  
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 ةخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة نسماتوزيع الحجم الزمني لمد :14 رسم بياني رقم
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 قناة تي أن أن

 
 

الفئة  حسب أن أن  تتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  : 15 جدول رقم

 (2016)جانفي 
 

 

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

 رئاسة الجمهورية 00:55:58 8.10

 الحكومة 01:23:02 12.02

 األحزاب الممثلة في مجلس الشعب 07:53:55 68.58

 األحزاب الغير ممثلة في مجلس الشعب 01:18:09 11.31

 

 

 حسب الفئة أن أن تتوزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة  : 15رسم بياني رقم 

 (2016)جانفي 
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  أن أن مثلي األحزاب السياسية في قناة تتخالت ماتوزيع الحجم الزمني لمد: 16 جدول رقم 

 

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 حركة النهضة 02:18:47

 الجبهة الشعبية 02:07:45

 نداء تونس 00:57:53

 التيار الديمقراطي 00:53:50

الجمهورية أجل من مرالمؤت 00:49:50  

 حزب النور 00:38:39

 التيار الشعبي 00:27:27

 المستقلون 00:01:25

 أفاق تونس 00:25:49

 حركة الشعب 00:10:44

 حزب البناء الوطني 00:05:26

 االتحاد الوطني الحر 00:04:32

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:02:07

 حزب التحرير 00:01:05

صوت الفالحينحزب  00:00:37  

 الحزب الجمهوري 00:00:36

 حزب السيادة للشعب 00:00:25

 الحزب الشعبي التقدمي 00:00:22

 حزب الخضر للتقدم 00:00:18

 حزب األمان 00:00:12

بدون انتماءات حزبية نفاعلين سياسيي  

 محسن مرزوق 00:04:15

 المجموع 9:12:04
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 ن أنأ مثلي األحزاب السياسية في قناة تخالت ماي لمدتوزيع الحجم الزمن : 16 رسم بياني رقم
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  1الوطنية 
 

حسب الفئة  1توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطنية  :17 جدول رقم

(2016)جانفي   

 

 
 

حسب الفئة  1توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطنية  : 17 رسم بياني رقم

(2016)جانفي   
 
 

  

األحزاب الممثلة في 
مجلس نواب الشعب

   

الحكومة
   

 األحزاب الغير ممثلة في
مجلس نواب الشعب

  

مؤسسة الرئاسة
  

الحيز الزمني

 
 

 

 

 

 الفئة الحيز الزمني النسبة المئوية%

هوريةرئاسة الجم 00:49:17 4.97  

 الحكومة 03:46:19 22.82

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 10:27:58 63.33

 األحزاب الغير ممثلة في مجلس نواب الشعب 01:28:01 8.88

 المجموع 16:31:35 100.0
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 1خالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الوطنية اتوزيع الحجم الزمني لمد: 18 جدول رقم

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 حركة النهضة 02:13:12

 نداء تونس 02:38:38

 الجبهة الشعبية 02:10:13

 أفاق تونس 01:06:45

 المستقلون 00:31:13

 االتحاد الوطني الحر 00:40:42

 التيار الديمقراطي 00:29:30

 حركة تونس االرادة 00:25:27

 الحزب الجمهوري 00:22:07

 حركة الشعب 00:12:05

 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:06:38

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:01:12

حرياتالتكتل من أجل العمل وال 00:01:11  

 تيار المحبة 00:01:08

 الحزب الشعبي التقدمي 00:01:07

 حزب التحرير 00:00:45

 حراك تونس االرادة 00:00:40

 حركة الوفاء 00:00:37

 التحالف الديمقراطي 00:00:33

 حزب الوحدة 00:00:17

 حزب الخضر للتقدم 00:00:16

 حزب السيادة للشعب 00:00:13

انتماءات حزبية بدون نفاعلين سياسيي  

 محسن مرزوق 00:36:32

 لزهر العكرمي 00:14:58

 المجموع 11:55:59
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 1لوطنية اخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة اتوزيع الحجم الزمني لمد : 18رسم بياني رقم 
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 2الوطنية 

 
ب الفئة حس 2لين السياسيين في قناة الوطنية توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاع: 19جدول رقم 

 (2016)جانفي 

  

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

 رئاسة الجمهورية 00:10:35 8.14

 الحكومة 01:01:20 47.19

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 00:41:54 32.24

 األحزاب الغير  الممثلة في مجلس نواب الشعب 00:16:09 12.43

 المجموع 2:09:58 100.0

 

 

ئة حسب الف 2ة توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في قناة الوطني:  19 رسم بياني رقم

 (2016)جانفي 
 

الحكومة
   

س األحزاب الممثلة في مجل
نواب الشعب

   

 األحزاب الغير ممثلة في
مجلس نواب الشعب

   

مؤسسة الرئاسة
  

الحيز الزمني
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2 سياسية في قناة الوطنيةخالت ممثلي األحزاب الاتوزيع الحجم الزمني لمد :20جدول رقم    
 

 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 نداء تونس 00:17:45

 حزب الوفاق 00:14:22

 حركة النهضة 00:12:13

 الجبهة الشعبية 00:08:14

 المستقلون 00:01:44

 تيار المحبة 00:00:47

 الحزب الدستوري الجديد  00:00:33

 حركة الشعب 00:00:25

 أفاق تونس 00:00:23

الحروطني االتحاد ال 00:00:12  

 حزب صوت الفالحين 00:00:11

بدون انتماءات حزبية نفاعلين سياسيي  

 محسن مرزوق 00:01:14

 المجموع 0:58:03
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طنيةخالت ممثلي األحزاب السياسية في قناة الواتوزيع الحجم الزمني لمد :20رسم بياني رقم   

  
 

 


