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 مقدمة عامة

 

تواصل الهيئة رصد التعددية السياسية  ر ممارستها لصالحياتها التعديلية،في إطا

الذي  16في فصله  116الدورية  خارج الفترات االنتخابية التزاما بما نص عليه المرسوم 

يؤكد أن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري تسهر على ضمان حرية التعبير 

والتعددية في األفكار واآلراء سواء من قبل القطاع الخاص أو العمومي لالتصال السمعي 

البصري والتزاما بما نصت عليه كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث 

اصة التي تنص على ضرورة أن "يلتزم الحاصل على اإلجازة بضمان خإذاعة واستغالل 

نزاهة المعلومة وتعددية األفكار واآلراء وتوازنها بكل موضوعية وذلك في كل البرامج, دون 

 المساس بحرية الصحافيين".

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

د التونسي حول مختلف األفكار واآلراء والتوجهات السياسية إلى جانب تبيان مدى للمشاه

التزام المنشآت السمعية البصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والمهنية التي تحكم القطاع بما 

يسمح بضمان حرية التعبير وتكريس مبدأ التعددية في األفكار واآلراء والتأكيد على ضرورة 

 ختلف الفاعلين السياسيين للمنابر اإلعالمية على قاعدة اإلنصاف.ضمان نفاذ م

إلى موفى  2016ي وتمتد عملية رصد التعددية السياسية على ثالثة اشهر بداية من شهر جانف

بطريقة  كمية أوال قد إرتينا أن ننشر نتائج رصد التعددية السياسية و 2016شهر مارس 

إلعالمية السمعية والبصرية من التدارك وضمان تتمكن مختلف المنشآت اوبصفة شهرية ل

 النفاذ المنصف لمختلف الفاعلين السياسيين للمنابر اإلعالمية السمعية والبصرية.
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 منهجية الرصد:

 عينة الرصد: .1

  الناطقة بالفرنسية اذاعة تونس الدولية  - اذاعة الشباب - االذاعة الوطنيةعمومية : الاالذاعات 

 آف آم اذاعة اكسبريس  - مآ فآاذاعة موزاييك  –م آف آاذاعة شمس  خاصة :الذاعات اإل- 

 اذاعة راديو ماد. -آف آم ذاعة صراحة ا - اذاعة كلمة

 

 منهجية التحليل: .2

اعتمد مراقبو وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري على منهجية التحليل الكمي 

لسنة  116من المرسوم  16اسيين كما هو محدد وفقا لمقتضيات الفصل لقياس حجم مداخالت الفاعلين السي

 عناصر أساسية: 3انطالقا من  2011

 الفاعل السياسي: 

 : الرئيس والناطق الرسمي باسم الرئاسة والمستشارينرئاسة الجمهورية -

 الشخصيات السياسية المنتمية ألحزاب سياسية  -

مستشار طقين الرسميين باسم الوزارات وأعضاء الحكومة من وزراء و كتاب دولة والنا -

 الوزراءو

 توقيت الرصد: 

 من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء. 

 مدة تناول الكلمة:

الممثلة في البرلمان يتم احتساب التدخالت بالثانية في البرامج السياسية لكل من ممثلي األحزاب السياسية )

ستقلون داخل مجلس نواب الشعب( و الحكومة )وزراء و كتاب دولة غير الممثلة في البرلمان والمو

ي باسم الرئاسة الناطق الرسموباسم الحكومة( إضافة إلى رئيس الجمهورية   الرسميونن الناطقوو

 .ومستشاري الرئيس

 :عامة ةمالحظ

األحزاب الممثلة على مستوى التشكيالت السياسية و خاصةطرأت على المشهد السياسي و

برلمان عدة تغيرات خالل فترة رصد التعددية السياسية لمختلف الفاعلين السياسيين في ال

البصرية و نخص بالذكر حراك تونس اإلرادة الذي ي مختلف وسائل اإلعالم السمعية ف

اي خالل فترة الرصد إال أننا لم نأخذ هذا التغير بعين االعتبار ألن  انضاف للمشهد السياسي

متشكال إال إذا كان أخذه بعين االعتبار  هد السياسي و الحزبي ال يمكن تغيير يطرأ على المش

رسمية و ذلك لتفادي الخلط الذي قد يحصل نتيجة للتجاذبات السياسية بطريقة فعلية و

   .الحاصلة
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2016نتائج رصد التعددية لشهر جانفي   

 

 

 الذاعات حسب الفئةخالت الفاعلين السياسيين في ااتوزيع الحجم الزمني لمد :1جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية

 رئاسة الجمهورية 03:22:13 2.6
 الحكومة 25:19:25 19.3
 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 85:43:39 65.3

21 ممثلة في مجلس نواب الشعبالاألحزاب غير  16:32:56 6.  
 المجموع 130:58:13 100%

 

 خالت الفاعلين السياسيين في االذاعات حسب الفئةاتوزيع الحجم الزمني لمد: 1رسم البياني رقم 

 

 

 

 

 

س األحزاب الممثلة في مجل
نواب السعب 

65%

الحكومة
19%

األحزاب غير الممثلة في
مجلس نواب السعب 

13%

مؤسسة الرئاسة
3%

الحيز الزمني 
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خالت الفاعليين السياسيين حسب االنتماء المؤسساتي والحزبي في مجموع ا: توزيع حجم مد2جدول رقم 

 االذاعات

يالمؤسساتاالنتماء  الحيز الزمني  
 رئاسة الجمهورية 03:22:13

 الحكومة 25:19:25

ةالحزبيماءات االنت  
 نداء تونس 32:14:12
 الجبهة الشعبية 14:53:11
 حركة النهضة 12:08:56
 النواب غير المنتمين ألحزاب 05:33:09
 التيار الديمقراطي 04:29:37
 أفاق تونس 03:45:13
 الحزب الجمهوري 03:44:24
 االتحاد الوطني الحر  02:46:46
مؤتمر من أجل الجمهوريةال 02:39:57  
 المسار الديمقراطي االجتماعي  02:27:49
 حركة الشعب  02:05:41
 الحزب االشتراكي  01:44:19

مبادرة الوطنية الدستوريةال 01:39:19  
 حزب االتحاد الشعبي  الجمهوري 01:16:21
 حزب صوت الفالحين 01:14:38

من أجل العمل والحريات الديمقراطي التكتل 01:09:04  
المحبة تيار 01:04:46  
 التحالف الديمقراطي 00:49:09
 حزب البناء الوطني 00:45:11

 حزب الطريق 00:44:44
 حزب العمل الوطني الديمقراطي 00:32:25

 حزب الوفاق  00:16:48
 حركة مرابطون تونس 00:14:02

 حزب التحرير 00:12:21
 الحزب الشعبي التقدمي 00:12:01
راطي التونسياتحاد الشباب الديمق 00:08:18  
 حزب تونس الغد 00:03:41
 الجبهة الوطنية لإلنقاذ  00:02:54

 حزب النور 00:02:21
 حزب الحركة الدستورية 00:01:06
 حزب التكتل الشعبي من أجل تونس 00:00:57
 حزب الديمقراطيين االجتماعيين 00:00:54
 حزب العمل التونسي 00:00:54
لمستقبلحزب االقالع نحو ا 00:00:18  
 حزب النضال الوطني 00:00:14

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب
 محسن مرزوق 01:50:45

 لزهر العكرمي 01:36:23

 المجموع 130:58:13
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 خالت الفاعليين السياسيين حسب االنتماء المؤسساتي والحزبي في مجموع االذاعاتا: توزيع حجم مد2رسم بياني رقم 

 

 

1

                                                           
 لزهر العكرمي  –اب: محسن مرزوق فاعلون سياسيون غير منتمين ألحز 1
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 اييك أف أمذاعة موزإ

 

 موزاييك أف أمذاعة إفي خالت الفاعليين السياسيين امدالزمني ل حجمال: توزيع 3جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية
 رئاسة الجمهورية 00:10:29 1.5

 الحكومة 02:34:19 22.5
 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 07:18:06 63.8

ممثلة في مجلس نواب الشعبالغير  األحزاب 01:23:32 12.2  
 المجموع 11:26:26 100%

 

ذاعة موزاييك أف أمإخالت الفاعليين السياسيين في ا: توزيع حجم مد3رسم بياني رقم   

 

 

 

 

 

األحزاب الممثلة في 
مجلس نواب الشعب

64%

الحكومة
22%

األحزاب غير الممثلة في
مجلس نواب الشعب
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مؤسسة الرئاسة

2%

الحيز الزمني
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 ذاعة موزاييك أف أم إخالت ممثلي  األحزاب السياسية في امدل الزمني  حجمال: 4جدول رقم 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني
 نداء تونس 03:10:43
 الجبهة الشعبية 01:23:54
 حركة النهضة 00:42:45
 الحزب الجمهوري 00:32:00
 النواب غير المنتمين ألحزاب 00:19:08

 تيار المحبة 00:17:44
 أفاق تونس  00:17:05

ي الحراالتحاد الوطن 00:15:08  

 حركة الشعب 00:12:23

التونسي اتحاد الشباب الديمقراطي 00:08:18  
 التيار الديمقراطي 00:05:06

 مؤتمر من أجل الجمهوريةال 00:04:02
 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:02:10
مبادرة الوطنية الدستوريةال 00:02:00  
 حزب صوت الفالحين 00:01:33
من أجل العمل والحرياتالديمقراطي التكتل  00:01:04  

قراطيحزب العمل الوطني الديم 00:00:50  

 حزب التحرير 00:00:38

غير منتمين ألحزاب ونسياسي ونفاعل  
 محسن مرزوق 00:38:37

 لزهر العكرمي 00:26:30

 المجموع 08:41:38

ذاعة موزاييك أف أمإخالت ممثلي  األحزاب السياسية في امدل الزمني  حجمال: 4رقم رسم بياني   

2 

                                                           
 لزهر العكرمي  –فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب: محسن مرزوق  2
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ذاعة تونس الدوليةإ  

 

 ذاعة تونس الدولية إخالت الفاعلين السياسيين في اجم الزمني لمدتوزيع الح :5جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية

 رئاسة الجمهورية 00:26:51 7.7
 الحكومة 00:59:35 17.1

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 03:18:44 57.1
ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  01:02:35 18  

 المجموع 05:47:45 100%

 ذاعة تونس الدولية إخالت الفاعلين السياسيين في ا: توزيع الحجم الزمني لمد5رسم بياني رقم 

 

 

  

 

 

 

األحزاب الممثلة في 
مجلس نواب الشعب

57%

األحزاب غير الممثلة في
مجلس نواب الشعب
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الحكومة
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مؤسسة 
الرئاسة
8%

الحيز الزمني 
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 ذاعة تونس الدوليةإخالت ممثلي األحزاب السياسية في احجم الزمني لمد :6 رقمجدول 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني
 نداء تونس 01:25:17
لجبهة الشعبيةا 00:38:55  
 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:25:29
 الحزب الجمهوري 00:24:34

من أجل العمل والحريات الديمقراطي التكتل 00:24:25  

 التيار الديمقراطي 00:21:11

ونسق تفاأ 00:19:47  

الحر االتحاد الوطني 00:11:01  

النهضةحركة  00:05:29  

 حزب العمل التونسي 00:00:54

مؤتمر من أجل الجمهوريةال 00:00:40  

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب
مرزوق محسن 00:03:37  

 المجموع 04:21:19

 ذاعة تونس الدوليةإخالت ممثلي األحزاب السياسية في احجم الزمني لمد :6 رقم بياني رسم

 

3 

                                                           
 محسن مرزو: ألحزابن يفاعلون سياسيون غير منتم 3
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أم أف اكسبراساذاعة   

 

 جدول رقم 7: توزيع الحجم الزمني لمداخالت الفاعلين السياسيين في اذاعة اكسبراس أف أم

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية
الجمهوريةرئاسة  00:20:09 1.9  

 الحكومة 03:35:18 20.3
حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 12:31:44 70.9  

ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  01:13:05 6.9  
 المجموع 17:40:16 100%

 

 أم أف اكسبراسخالت الفاعلين السياسيين في اذاعة ا: توزيع الحجم الزمني لمد7 رقم بياني سمر

 

 

 

   

األحزاب الممثلة في مجلس 
نواب الشعب
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الحكومة
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2%
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 أم أف اكسبراس خالت ممثلي األحزاب السياسية في اذاعة احجم الزمني لمد :8 رسم بياني رقم

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 محسن مرزوق  –: لزهر العكرمي ن ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم  4
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ذاعة كلمةإ  

 

لسياسيين في اذاعة كلمةخالت الفاعلين اا: توزيع الحجم الزمني لمد9جدول رقم   

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية

الجمهوريةرئاسة  00:28:04 2.4  
 الحكومة 03:39:17 18.7
حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 14:21:25 73.4  

ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  01:04:51 5.5  
 المجموع 19:33:37 100%

 خالت الفاعلين السياسيين في اذاعة كلمةاتوزيع الحجم الزمني لمد: 9رقم رسم بياني 
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كلمة  خالت ممثلي األحزاب السياسية في اذاعة ا: حجم الزمني لمد10 ل رقموجد  

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني
 نداء تونس 05:14:28
 الجبهة الشعبية 03:08:20
 حركة النهضة 02:19:39
نسأفاق تو 01:08:21  
 النواب غير المنتمين ألحزاب 00:52:44
 التيار الديمقراطي 00:34:44
 االتحاد الوطني الحر 00:25:23
 المبادرة الوطنية الدستورية  00:22:01
 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:22:00
مؤتمر من أجل الجمهوريةال 00:11:46  
 الحزب الجمهوري  00:10:11
تراكيالحزب االش 00:07:37  
 تيار المحبة 00:03:56
 الجبهة الوطنية لإلنقاذ 00:02:54
 حركة الشعب 00:02:22
من أجل العمل والحريات الديمقراطي التكتل 00:01:41  
 حزب االقالع  نحو المستقبل 00:00:18
 حزب النضال الوطني  00:00:14

ون سياسيون غير منتمين ألحزابفاعل  
 لزهر العكرمي 00:08:59
 محسن مرزوق 00:08:38
 المجموع 15:26:16

كلمة : حجم الزمني لمداخالت ممثلي األحزاب السياسية في اذاعة 10 رسم بياني رقم  

5 

                                                           
 حسن مرزوق م –: لزهر العكرمين ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم  5
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  صراحة أف أمإذاعة 

 

 خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة صراحة أف أم ا: توزيع الحجم الزمني لمد11جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

الجمهوريةرئاسة  00:07:57 0.9  

 الحكومة 01:03:48 7.4

 األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب 09:11:48 63.7

ممثلة في مجلس نواب الشعب الاألحزاب غير  04:02:12 28.0  

 المجموع 14:25:45 100%

أف أمخالت الفاعلين السياسيين بإذاعة صراحة ا: توزيع الحجم الزمني لمد11رسم بياني رقم   
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 خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة صراحة أف أم ا: الحجم الزمني لمد12 جدول رقم

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

 نداء تونس 04:29:42

ضةحركة النه 01:36:43  

 الجبهة الشعبية 01:18:18

   المؤتمر من أجل الجمهورية  01:02:02

 التيار الديمقراطي 00:55:22

 الحزب االشتراكي 00:32:01
 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري 00:28:51

 حزب الطريق 00:28:50
 حزب صوت الفالحين 00:22:58

 حزب البناء الوطني 00:22:07
الوفاق حزب 00:16:48  

 الحزب الجمهوري 00:16:05

 حركة الشعب 00:12:48

لنواب غير المنتمين ألحزابا 00:11:59  

العمل الوطني الديمقراطي حزب 00:07:19  
 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:06:02
 اتحاد الوطني الحر 00:05:54

 حزب التحرير 00:04:03

 أفاق تونس 00:03:56

 حزب تونس الغد 00:03:41

 تيار المحبة 00:02:46

 التحالف الديمقراطي 00:02:37

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب

ن مرزوقمحس 00:03:08  

 المجموع 13:14:00

خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة صراحة أف أما: الحجم الزمني لمد12رسم بياني رقم   

6 

                                                           
 : محسن مرزوق ن ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم 6
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 راديو ماد 

 

 راديو ماد خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة ا: توزيع الحجم الزمني لمد13جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية

الجمهوريةرئاسة  00:25:23 2,6  

 الحكومة 02:56:52 18,4

حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 09:09:46 57,3  

مجلس نواب الشعب ممثلة فيالاألحزاب غير  03:27:56 21,7  

 المجموع 15:59:57 100%

خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة راديو مادا: توزيع الحجم الزمني لمد13رسم بياني رقم   
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نواب الشعب 

57%

األحزاب غير الممثلة في 
مجلس نواب الشعب

22%

مؤسسة الرئاسة
3%
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خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة راديو مادا: الحجم الزمني لمد14رقم جدول   

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

ء تونس ندا 04:20:41  
 الجبهة الشعبية 01:34:48
 حزب صوت الفالحين 00:49:05
 حزب االتحاد الشعبي الجمهوري 00:47:30
 المسار الديمقراطي االجتماعي 00:39:10
 الحزب االشتراكي 00:36:34
 الحزب الجمهوري 00:33:21

 حركة النهضة 00:28:41

 حركة الشعب 00:28:20

 التحالف الديمقراطي 00:28:15

من أجل العمل والحرياتالديمقراطي التكتل  00:19:26  

 التيار الديمقراطي 00:16:05

 حركة مرابطون تونس 00:14:02
 يةمؤتمر من أجل الجمهورال 00:08:40

 النواب غير المنتمين ألحزاب 00:05:43
 تيار المحبة 00:04:38

الوطني الحر االتحاد 00:02:57  

 حزب التحرير 00:02:55

 المبادرة الوطنية الدستورية 00:00:54
 افاق تونس 00:00:22

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب
 لزهر العكرمي 00:30:17

 محسن مرزوق 00:05:18

 المجموع 12:37:42

خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة راديو مادا: الحجم الزمني لمد14جدول رقم   

7 

                                                           
 محسن مرزوق  –: لزهر العكرمي  ن ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم 7
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ذاعة الوطنية اٍل ا  

 

 

 خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة الوطنيةا: توزيع الحجم الزمني لمد15جدول رقم 

 الفئة الحيز الزمني %النسبة المئوية 

الجمهوريةرئاسة  00:38:40 4,4  

 الحكومة 03:32:55 24,0

حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 09:09:56 61,9  

ممثلة في مجلس نواب الشعبالاألحزاب غير  01:27:13 9,8  

 المجموع 14:48:44 % 100

 

خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة الوطنيةا: توزيع الحجم الزمني لمد15رسم بياني رقم   
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خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة الوطنيةامني لمد: الحجم الز16جدول رقم    

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني
 الجبهة الشعبية 02:19:00
 حركة النهضة 01:52:39
 نداء تونس  01:48:13
 النواب غير المنتمين ألحزاب 00:53:40
 حركة الشعب 00:29:56
 التيار الديمقراطي  00:28:46

4100:28: الوطنية الدستورية المبادرة   
 تيار المحبة 00:28:28
االشتراكيالحزب  00:28:07  
 حزب البناء الوطني 00:20:22
 االتحاد الوطني الحر 00:20:20
 حزب العمل الوطني  00:17:23
 حزب الطريق 00:15:54
 حزب النور 00:02:21
 أفاق تونس 00:01:35

 فاعلون سياسيون غير منتمين ألحزاب
000:01:0  لزهر العكرمي 

 محسن مرزوق  00:00:44
 المجموع 10:37:09

 الوطنيةاألحزاب السياسية بإذاعة خالت ممثلي ا: الحجم الزمني لمد16رسم بياني رقم 

8 

                                                           
 محسن مرزوق  –: لزهر العكرمي ن ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم 8
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ذاعة الشبابإ  

 

الشباب خالت الفاعلين السياسيين بإذاعة ا: توزيع الحجم الزمني لمد17جدول رقم   

 الفئة الحيز الزمني النسبة المئوية
الجمهوريةرئاسة  00:07:07 0.9  

 الحكومة 01:32:48 11.7

حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 10:54:42 82.4  

ممثلة في مجلس نواب الشعبالاألحزاب غير  00:40:19 5.1  

 المجموع 13:14:56 100%

الشباب لين السياسيين بإذاعة خالت الفاعا: توزيع الحجم الزمني لمد17رقم رسم بياني   
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الشباب خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة ا: الحجم الزمني لمد18جدول رقم   

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني
 نداء تونس 03:06:14

 حركة النهضة 01:55:30

 الجبهة الشعبية 01:41:43

 النواب غير المنتمين ألحزاب  01:26:53

 الحزب الجمهوري 00:47:59

 أفاق تونس 00:31:38

 حركة الشعب 00:31:11

 التيار الديمقراطي 00:25:39

 التحالف الديمقراطي 00:17:49

 الحزب الشعبي التقدمي 00:12:01

 االتحاد الوطني الحر 00:08:51

الوطني الديمقراطيحزب العمل  00:06:53  

مهورية المؤتمر من أجل الج 00:01:15  

 حزب البناء الوطني  00:00:47
ون سياسيون غير منتمين ألحزابفاعل  

 لزهر العكرمي 00:16:45

وقمحسن مرز 00:03:53  

 المجموع 11:35:01

الشبابخالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعة ا: الحجم الزمني لمد18رسم بياني رقم   

9 

                                                           
 محسن مرزوق –: لزهر العكرمي ن ألحزابيفاعلون سياسيون غير منتم 9
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ذاعة شمس أف أم إ  

 

شمس أف أم   خالت الفاعلين السياسيين بإذاعةا: توزيع الحجم الزمني لمد19جدول رقم   

 الفئة الحيز الزمني % النسبة المئوية

الجمهوريةرئاسة  00:37:33 3.5  
 الحكومة 05:24:33 30.0
حزاب الممثلة في مجلس نواب الشعباأل 09:47:28 54.4  

اب الشعبممثلة في مجلس نوالاألحزاب غير  02:11:13 12.1  
 المجموع 18:00:47 100%

شمس أف أم   خالت الفاعلين السياسيين بإذاعةا: توزيع الحجم الزمني لمد19رقم رسم بياني   
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 شمس أف أم  خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعةا: الحجم الزمني لمد20جدول رقم 

 االنتماءات الحزبية الحيز الزمني

نس نداء تو 03:41:24  

 حركة النهضة 01:39:04

 الجبهة الشعبية 01:10:26

 االتحاد الوطني الحر 00:54:21

 التيار الديمقراطي  00:47:35

 المؤتمر من أجل الجمهورية 00:35:04

 المسار الديمقراطي االجتماعي  00:33:28
 مبادرة الوطنية الدستوريةال 00:27:03

 أفاق تونس 00:24:31

من أجل العمل والحرياتالديمقراطي التكتل  00:21:49  

 الحزب الجمهوري 00:15:40

 النواب غير المنتمين ألحزاب 00:08:00

 تيار المحبة 00:05:52

 حزب التحرير 00:04:02

 حركة الشعب 00:04:00

 حزب البناء الوطني 00:01:55

 حزب صوت الفالحين 00:01:02

بي من أجل تونسالتكتل الشع 00:00:57  
 حركة الديمقراطيين االجتماعيين 00:00:54

غير منتمين ألحزاب ونسياسي لونفاع  
 محسن مرزوق 00:41:34

 المجموع 11:17:07

شمس أف أم خالت ممثلي األحزاب السياسية بإذاعةا: الحجم الزمني لمد20رسم بياني رقم   

10 

                                                           
 : محسن مرزوق ألحزابن يسياسيون غير منتم فاعلون 10
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