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الجمھوریة التونسیة

الھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

في تقریر حول التعددیة السیاسیة 
ذاعیةاإلالقنوات التلفزیة و

التشریعیة االنتخابیةاألسبوع األول للحملة 
2014أكتوبر 4-10
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الم السمعي البصري خالل األسبوع یعرض ھذا التقریر نتائج رصد التعددیة السیاسیة في وسائل اإلع

.2014أكتوبر 24إلى  4األول من الحملة االنتخابیة التشریعیة الممتدة من 

قنوات تلیھ النتائج التفصیلیة الباب األول من كل جزء النتائح اإلجمالیة للیتناول. وبنقسم التقریر إلى جزئین

.ات واإلذاعات التونسیةلتلفزالحضور الفاعلین السیاسین وخاصة المترشحین منھم في

مراقبة حق نفاذ الفاعلین السیاسیین االنتخابیة إلىتھدف عملیة رصد المضامین اإلعالمیة خالل الحملة

المشاركین في االنتخابات التشریعیة إلى كل وسائل اإلعالم السمعیة البصریة في إطار اإلنصاف طبقا 

.2014من القانون االنتخابي لسنة 65للفصل 

تضمن مدة منتظمة للبث وتناول الكلمة وتقدیم عناصر إخباریة متعددة ومعطیات ضروریة وكافیة تمكن و

الناخب التونسي من االطالع على مختلف الجوانب المتعلقة بالعملیة االنتخابیة التي ستساعده على ممارسة 

. حقھ في التصویت بكل درایة وعقالنیة بعیدة عن التوجیھ الممنھج

الرصدمنھجیة

ةــالعین:

الخاصة واألجنبیة التي تبث للجمھور التونسيالعمومیة وكل القنوات التلفزیونیة : یة القنوت التلفز

.االستماعخاصة وفق مقیاسي التوزیع الجغرافي و نسب إذاعات 6عمومیة و إذاعات 2: ذاعات اإل

دةـــالم:

.بالنسبة للقنوات التلفزیةیل و نصفمن الساعة السادسة صباحا إلى حدود منتصف الل

من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالنسبة لإلذاعات

المتغیرات:

رشحین لالنتخاباتتالم/ أعضاء الحكومة/و یضم األحزاب السیاسیة والمنتمین لھا: الفاعل السیاسي

الرئاسیةرشحین لالنتخاباتتالم/التشریعیة

لقاء أو سواء جاء ذلك في. المدة الزمنیة التي یتناول خاللھا الفاعل السیاسي الكلمة:الكلمةمدة تناول

إلى غیر ذلك من األشكال الصحفیة تصریح أو مداخلة حواریة

:مجموع المدة الزمنیة المخصصة للفاعل السیاسي أو للمترشحین و تشمل: مدة البث

. لھمدة تقدیم الموضوع والتحالیل المرافقة -

مدة الریبورتاجات والتعالیق الموجھة للفاعل السیاسي-

مدة تناول الكلمة-
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القنوات التلفزیة- 1

الیةجمــائج اإلــــالنت

الفاعلین السیاسیین في كل القنواتالمخصصة لمختلفمدة البث :1الرسم البیاني رقم 

ثانیة19دق و35ساعات و106: المجموع
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قناةكل بالنسبة لمدة البث المخصصة لمختلف الفاعلین السیاسیین :1الجدول رقم 

لقناةا الحكومة
المجلس الوطني . ر

التأسیسي
دور سیاسي

الجمھوریة ,ر
دور مؤسساتي

الجمھوریة.ر
دور سیاسي

قائمات 
المترشحین

سیاسین غیر 
مترشحین المجموع

االنسان 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

نوبیةالج 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,4% 100,0%

المتوسط 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 66,7% 32,8% 100,0%

الزیتونة 4,0% 0,0% 0,0% 0,4% 47,2% 48,3% 100,0%

الحوار التونسي 10,7% 0,2% 0,2% 0,5% 47,2% 41,3% 100,0%

حنابعل 4,6% 0,3% 0,3% 0,2% 72,4% 22,2% 100,0%

نسمة 10,4% 1,3% 0,0% 0,1% 82,8% 5,4% 100,0%

تلفزة تیفي 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 42,1% 47,4% 100,0%

ت ن ن 14,9% 0,3% 2,1% 1,5% 8,1% 73,1% 100,0%

تونسنا 3,4% 0,1% 0,8% 1,4% 28,7% 65,8% 100,0%

1الوطنیة  55,3% 0,5% 0,8% 1,5% 32,3% 9,6% 100,0%

2الوطنیة  22,0% 0,0% 2,0% 3,2% 66,3% 6,5% 100,0%

المجموع 8,3% 0,3% 0,5% 0,5% 50,1% 40,3% 100,0%
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عالمیة للمترشحین والفاعلین السیاسیین غیر التغطیة اإل:2الرسم البیاني رقم 
وعالمترشحین حسب اعيالن )مدة البث(اإلجتم

حسب ن في كل القنواتمدة البث المخصصة لمختلف قائمات المترشحی:2الجدول رقم 
االصناف 

من القرار المشترك بین الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات و الھیئة العلیا المستقلة 9طبقا للفصل 
تنقسم  القائمات المترشحة الى أربعة 2014جویلیة 05لالتصال السمعي و البصري المؤرخ قي 

26لصنف أ األحزاب التي لھا قائمات في أصناف حسب عدد الدوائر التي تتقدم فیھا وتوجد  في ا
25الى 18في دوائر یتراوح عددھا بین و في الصنف ب االحزاب التي لھا قائمات , دائرة فأكثر
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دائرة17الى 6یتراوح عددھا من دائرة و االصنف ج االحزاب التي لھا قائمات في دوائر
.دوائر فما أقل5مة في واالصنف د وھو یضم القائمات المستقلة و االحزاب المتقد

CATEGORIE Temps d'antenne  %
CATEGORIE A 53,51%
حركة النھضة 9,51%

نداء تونس  6,30%
الحزب الجمھوري 5,57%
أفاق تونس 5,37%
الجبھة الشعبیة 4,59%
حركة الشعب 3,56%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 3,07%
التحالف الدیمقراطي 3,04%
التبار الدیمقراطي 2,99%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 2,81%
اإلتحاد الوطني الحر 2,04%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 1,69%
تیار المحبة 1,57%
حركة وفاء 1,40%
CATEGORIE B 10,21%
اإلتحاد من أجل تونس 5,54%

حزب األمان  2,64%
الحركة الدستوریة 2,01%

ب یریدالشع 0,01%
حركة التونسي 0,00%
CATEGORIE C 8,42%
حزب المجد 2,16%
البناء الوطني 1,32%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 1,17%
المؤتمر الشعبي 0,95%
اتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي 0,88%
الحزب اإلشتراكي 0,64%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,55%

الجبھة الوطنیّة التونسیّةحزب  0,37%
قائمة حركة الشباب الوطني التونسي 0,31%
اإلنفتاح و الوفاء 0,04%
حزب اللقاء الدستوري 0,03%
الجبھة الوطنیة التونسیة 0,02%
االنفتاح و الوفاء 0,01%
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CATEGORIE D 27,86%
تونس العزیزة 3,29%
النور للدیمقراطیة والتنمیة 2,91%
تونس الزیتونة 1,90%
العزة لتونس 1,63%
االصالح و المواطنة 1,55%
الید في الید 1,37%
صوت الفنانین 1,05%
الحزب اللیبرالي التونسي 0,89%
تونس موش للبیع 0,87%
تونس في العین 0,87%
فریقة 0,85%
نعم نستطیع 0,85%
جندوبة أّوال 0,83%
االصالح و التنمیة 0,76%
الشعب یرید 0,74%
الشباب الحر 0,55%
االئتالف الدیمقراطي للعمل والتنمیة 0,55%
متحدون من اجل تونس 0,48%
النسري 0,47%
حركة بدیل 0,45%
القصرین أوال 0,45%
األحرار 0,42%
الشعانبي 0,40%
إصالح و بناء ببنزرت 0,38%
المھنیین 0,37%
أمل تونس 0,36%

الصامتةاألغلبیة 0,34%
القوى المستقلة ببن عروس 0,33%
القرار 0,33%
المستقلة الشعانبي 0,30%
القائمة المستقلة االنطالق 0,24%
السیادة 0,23%
نورالمستقبل 0,18%
النور 0,07%
صوت صفاقس 0,06%
المكافحون 0,06%
صوت المواطن 0,05%
القائمة المستقلة النخلة 0,05%

الثورة أوالأھداف  0,04%
شباب مدنین 0,04%
المستقبل 0,04%
نحب بالدي نظیفة 0,04%
الیقظة العربیة من أجل الوحدة 0,03%
باب العمل  واألمل 0,03%
بیئتنا 0,03%
باب األمل 0,02%
صوت القصرین 0,02%
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امل القصرین 0,02%
حزب النور للدیمقراطیة و التنمیة 0,02%
أمل وعمل 0,02%
اإلنطالق 0,01%
حركة المرابطون تونس 0,01%
قائمة أحرار القیروان 0,01%
صوت اللجان الثوریة 0,00%
حركة البناء المغاربي 0,00%
القائمة البورقیبیة 0,00%
Total 100,00%
Base de 53 h 22 min 33 sec
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یین غیر المترشحین في كل القنواتمدة البث المخصصة للفاعلین السیاس:3الجدول رقم 

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
مستقل  33,06%
نداء تونس  14,37%
حركة النھضة 9,88%
الجبھة الشعبیة 10,30%
الحزب الدستوري الجدید 6,13%

حزب األمان  4,62%
التحالف الدیمقراطي 4,15%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 3,52%
اإلتحاد الوطني الحر 2,00%
الحزب الجمھوري 1,28%
الحزب اإلشتراكي 1,16%
حزب المجد 1,01%
حزب الحریة من أجل العدالة والتنمیة 0,98%
حركة وفاء 0,86%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,85%

حركة البناء المغاربي  0,65%
التیار الشعبي 0,61%

عدا لة والتنمیةحزب ال 0,56%
حزب حركة الدستوریین االحرار 0,49%
التیار الدیمقراطي 0,47%
حزب األمة التونسي 0,44%
حزب المسار الدیمقراطي االجتماعي 0,44%
قائمة أمل 0,42%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,41%
حركة التونسي 0,31%
حزب الحركة الدستوریة 0,27%

لزیتونةحزب تونس ا 0,21%
حزب تونس الحرة 0,16%
حزب الحركة الدیمقراطیة لإلصالح و البناء 0,14%
حزب صوت الشعب 0,08%
الحزب الشعبي التقدمي 0,06%
تیار المحبة 0,04%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,03%
أفاق تونس 0,02%
حركة الشعب 0,02%
حزب التحریر 0,01%
Total 100,00%
Base de 43 h 53 min 2 sec
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.في كل القنوات"المستقلین"التغطیة اإلعالمیة للفاعلین السیاسیین :4جدول رقم 

شخصیات مستقلة %مدة البث

محرز بوصیان  42,6%

مصطفى كمال النابلي 27,1%

منذر الزنایدي  12,8%

الصافي سعید 11,0%

حمودة بن سالمھ 3,2%

كلثوم كنو 1,7%

سمیر عبدلي  0,6%

رؤوف بن یغالن 0,3%

مفیدة العمدوني  0,2%

الھادي الجالصي  0,2%

محمد نزار التازني 0,1%

على شورابي 0,1%

لیلى ھمامي 0,1%

محمد وجید حالب  0,0%

عمران بن حسین 0,0%

عبد هللا سعید 0,0%

المجموع 100,0%

ثانیة49دق و23ساعة و14



11

التفصیلیةائج ــالنت

القناة الوطنیة األولى
بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على القناة الوطنیة األولى المدة:5الجدول رقم 

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 61,2%
تیار المحبة 12,9%
الجبھة الشعبیة 7,4%
أفاق تونس 6,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 6,5%

نداء تونس  6,3%
حركة النھضة 6,1%
التحالف الدیمقراطي 4,1%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,1%
االتحاد الوطني الحر 3,9%
حركة وفاء 2,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,9%
CATEGORIE B 16,9%
اإلتحاد من أجل تونس 9,4%
الحركة الدستوریة 7,4%
CATEGORIE C 3,8%
الجبھة الوطنیة التونسیة 2,0%
حزب المجد 1,8%
CATEGORIE D 18,2%
صوت المواطن 2,6%
شباب مدنین 2,5%
أھداف الثورة أوال 2,5%
النور 2,5%
أمل وعمل 2,3%
القائمة المستقلة النخلة 2,1%
المكافحون 1,9%
اإلنطالق 1,8%
Total 100,0%

نیة دون اعتبار حصص التعبیر ثا25دق و24
ساعات یومیا3المباشر المقدرة ب



12

لمختلف أصناف قوائم المترشحین على القناة الوطنیة لكلمةتناول امدة:6الجدول رقم 
األولى 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 70,4%
تیار المحبة 14,2%
الجبھة الشعبیة 9,3%
أفاق تونس 9,1%
حركة النھضة 8,1%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 6,6%
التحالف الدیمقراطي 5,9%

نداء تونس  5,4%
االتحاد الوطني الحر 5,1%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,8%
حركة وفاء 1,9%
CATEGORIE B 8,3%
الحركة الدستوریة 8,3%
CATEGORIE C 2,6%
الجبھة الوطنیة التونسیة 2,6%
CATEGORIE D 18,7%
شباب مدنین 2,8%
أھداف الثورة أوال 2,8%
أمل وعمل 2,6%
اإلنطالق 2,6%
القائمة المستقلة النخلة 2,5%
المكافحون 2,3%
صوت المواطن 1,6%
النور 1,4%
Total 100,0%

Base de 13 min 51 sec

على القناة ) حسب االنتماء(رشحین للفاعلین السیاسیین غیر المتبث مدة:7الجدول رقم 
الوطنیة األولى 

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
نداء تونس  62,4%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 12,8%
حزب المبادرة الوطنیة الدستوریة 10,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 8,0%
حركة النھضة 6,7%
Total 100,0%
Base de 8 min 44 sec
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ین وغیر المترشحین لقائمات الصنف أحتغطیة االعالمیة للمترشال:3الرسم البیاني رقم 
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القناة الوطنیة الثانیة

بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على القناة الوطنیة الثانیةالمدة :8جدول رقم 

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 60,5%
حركة النھضة 9,7%

نداء تونس  8,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 8,7%
الجبھة الشعبیة 6,9%
التحالف الدیمقراطي 6,7%
تیار المحبة 6,3%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,9%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 3,5%
حركة وفاء 1,7%

الوطني الحراالتحاد 1,7%
أفاق تونس 1,7%
CATEGORIE B 9,9%
الحركة الدستوریة 9,9%
CATEGORIE D 29,5%
النور 6,1%
المكافحون 5,9%
القائمة المستقلة النخلة 4,4%
صوت المواطن 4,2%
باب العمل  واألمل 3,7%
أھداف الثورة أوال 2,7%
شباب مدنین 2,5%
Total 100,0%

ثانیة دون اعتبار حصص التعبیر المباشر 31ودق 25
ساعات یومیا3المقدرة ب
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مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على القناة الوطنیة 9جدول رقم 
الثانیة

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 61,8%

نداء تونس  11,0%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 8,2%
حركة النھضة 8,1%
التحالف الدیمقراطي 8,1%
الجبھة الشعبیة 7,6%
تیار المحبة 6,6%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 3,8%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 3,4%
أفاق تونس 2,0%
االتحاد الوطني الحر 1,9%
حركة وفاء 1,1%
CATEGORIE B 9,4%

یةالحركة الدستور 9,4%
CATEGORIE D 28,8%
النور 6,1%
المكافحون 5,8%
صوت المواطن 4,5%
القائمة المستقلة النخلة 4,1%
باب العمل  واألمل 2,8%
شباب مدنین 2,7%
أھداف الثورة أوال 2,7%
Total 100,0%

Base de 17 min 35 sec

على القناة ) حسب االنتماء(المترشحین للفاعلین السیاسیین غیرالبث مدة :10جدول رقم
الوطنیة الثانیة

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
المؤتمر من أجل الجمھوریة 32,7%
حزب المجد 30,9%
حزب المبادرة الوطنیة الدستوریة 15,7%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 11,2%
حزب الحركة الدستوریة 9,4%
Total 100,0%
Base de 3 min 43 sec
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ین وغیر المترشحین لقائمات الصنف أ حعالمیة للمترشتغطیة اإلال:4الرسم البیاني رقم 

.
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قناة حنبعل

بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة حنبعلالمدة :11جدول رقم 

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 62,5%
االتحاد الوطني الحر 11,3%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 10,7%
الجبھة الشعبیة 7,1%
التبار الدیمقراطي 5,8%
أفاق تونس 5,4%
حركة الشعب 5,3%
حركة وفاء 4,5%
تیار المحبة 4,3%
التحالف الدیمقراطي 3,5%
الحزب الجمھوري 2,1%
حركة النھضة 1,2%

ؤتمر من أجل الجمھوریةالم 0,8%
نداء تونس  0,5%
CATEGORIE B 7,8%
اإلتحاد من أجل تونس 5,1%
الحركة الدستوریة 2,7%
CATEGORIE C 12,8%
البناء الوطني 4,9%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 3,5%
حزب المجد 2,3%
قائمة حركة الشباب الوطني التونسي 2,0%

اللقاء الدستوريحزب  0,2%
CATEGORIE D 16,9%
تونس موش للبیع 5,6%
االصالح و التنمیة 4,9%
االئتالف الدیمقراطي للعمل والتنمیة 3,5%
القصرین أوال 2,7%
قائمة أحرار القیروان 0,1%
Total 100,0%
Base de 8 h 16 min 39 sec
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تلف أصناف قوائم المترشحین على قناة حنبعل مدة تناول الكلمة لمخ:12جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 61,8%
االتحاد الوطني الحر 10,7%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 9,8%
الجبھة الشعبیة 7,7%
التبار الدیمقراطي 5,7%
أفاق تونس 5,5%
حركة الشعب 5,3%
حركة وفاء 5,1%
تیار المحبة 4,7%
التحالف الدیمقراطي 3,7%
الحزب الجمھوري 2,2%
حركة النھضة 0,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,3%

نداء تونس  0,2%
CATEGORIE B 7,9%
اإلتحاد من أجل تونس 5,1%
الحركة الدستوریة 2,8%
CATEGORIE C 12,9%
البناء الوطني 4,2%

قیق السیادة االقتصادیةالربیع العربي لتح 3,8%
حزب المجد 2,6%
قائمة حركة الشباب الوطني التونسي 2,0%
حزب اللقاء الدستوري 0,2%
CATEGORIE D 17,4%
تونس موش للبیع 5,5%
االصالح و التنمیة 5,3%
االئتالف الدیمقراطي للعمل والتنمیة 3,7%
القصرین أوال 2,8%
قائمة أحرار القیروان 0,1%
Total 100,0%

Base de 7 h 8 min 53 sec
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على ) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة :13جدول رقم
قناة حنبعل

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
الجبھة الشعبیة 32,7%
حزب الحریة من أجل العدالة والتنمیة 16,6%

كيالحزب اإلشترا 16,4%
حركة البناء المغاربي  11,0%
حزب حركة الدستوریین االحرار 8,3%
حركة التونسي 5,0%

نداء تونس  3,5%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 2,7%
االتحاد الوطني الحر 0,9%
حركة النھضة 0,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,7%

وریةحزب المبادرة الوطنیة الدست 0,7%
حركة الشعب 0,3%
الحزب الشعبي التقدمي 0,2%
التیار الشعبي 0,2%
Total 100,0%
Base de 2 h 35 min 29 sec

لقائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین حشالمیة للمترعتغطیة اإلال: 5الرسم البیاني رقم 
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قناة نسمة

م المترشحین على قناة نسمةبث لمختلف أصناف قوائالمدة :14جدول رقم

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 63,0%
الحزب الجمھوري 9,8%
التحالف الدیمقراطي 8,9%
حركة النھضة 7,0%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 6,4%
الجبھة الشعبیة 5,5%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 5,3%
نداء تونس  5,0%
أفاق تونس 5,0%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 4,0%
التبار الدیمقراطي 3,1%
تیار المحبة 3,0%
CATEGORIE B 7,2%
اإلتحاد من أجل تونس 5,2%
الحركة الدستوریة 2,0%
CATEGORIE C 10,9%
المؤتمر الشعبي 3,7%
اتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي 3,5%
البناء الوطني 2,2%

ب الجبھة الوطنیّة التونسیّةحز 1,5%
CATEGORIE D 18,9%
تونس في العین 3,4%
تونس العزیزة 3,0%
الشباب الحر 2,2%
متحدون من اجل تونس 1,9%
إصالح و بناء ببنزرت 1,5%
المھنیین 1,5%
أمل تونس 1,4%
القوى المستقلة ببن عروس 1,3%
القائمة المستقلة االنطالق 1,0%

یادةالس 0,9%
نورالمستقبل 0,7%
Total 100,0%
Base de 13 h 27 min 56 sec
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مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة نسمة:15جدول رقم 

CATEGORIE
Temps de parole

%
CATEGORIE A 63,3%
الحزب الجمھوري 10,1%
التحالف الدیمقراطي 9,5%
ةحركة النھض 6,8%

المبادرة الوطنیة الدستوریة 6,2%
أفاق تونس 5,3%
الجبھة الشعبیة 5,3%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 5,3%
نداء تونس  4,7%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 4,0%
التبار الدیمقراطي 3,2%
تیار المحبة 2,8%
CATEGORIE B 6,6%
اإلتحاد من أجل تونس 5,1%
الحركة الدستوریة 1,5%
CATEGORIE C 11,2%
المؤتمر الشعبي 3,8%
اتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي 3,6%
البناء الوطني 2,3%
حزب الجبھة الوطنیّة التونسیّة 1,5%
CATEGORIE D 19,0%
تونس في العین 3,4%
تونس العزیزة 2,6%
الشباب الحر 2,2%
متحدون من اجل تونس 1,9%
إصالح و بناء ببنزرت 1,6%
المھنیین 1,6%
أمل تونس 1,5%
القوى المستقلة ببن عروس 1,4%
القائمة المستقلة االنطالق 1,0%
السیادة 0,9%
نورالمستقبل 0,8%
Total 100,0%

Base de 12 h 21 min 23 sec
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 على ) حسب االنتماء(حین بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشالمدة : 16جدول رقم
قناة نسمة

Politiques non candidats
Temps d'antenne

%
حركة النھضة 31,7%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 19,1%
حزب األمة التونسي 17,7%
حزب المسار الدیمقراطي االجتماعي 17,6%
التیار الدیمقراطي 4,2%

لإلصالح و البناءحزب الحركة الدیمقراطیة  3,7%
مستقل  2,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,3%
الحزب الجمھوري 0,9%
نداء تونس  0,8%
أفاق تونس 0,2%
Total 100,0%
Base de 1 h 6 min 9 sec

لقائمات الصنف أ المیة للمترحشین وغیر المترشحین تغطیة االع:6لرسم البیاني رقم 
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توسطقناة الم

بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة المتوسطالمدة : 17جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne  %
CATEGORIE A 54,3%
حركة الشعب 14,2%
أفاق تونس 8,5%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 7,8%
التبار الدیمقراطي 6,6%
حركة النھضة 5,7%
الجبھة الشعبیة 4,4%

وفاءحركة  3,3%
نداء تونس  2,7%
التحالف الدیمقراطي 0,7%
الحزب الجمھوري 0,3%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,1%
CATEGORIE B 0,2%
الحركة الدستوریة 0,1%

حزب األمان  0,1%
الشعب یرید 0,1%
CATEGORIE C 9,3%
حزب المجد 9,3%
االنفتاح و الوفاء 0,0%
CATEGORIE D 36,1%
العزة لتونس 8,5%
االصالح و المواطنة 8,1%
الید في الید 7,2%
فریقة 4,4%
جندوبة أّوال 4,3%
النسري 2,4%
صوت صفاقس 0,3%
المستقبل 0,2%
القصرین أوال 0,2%
الیقظة العربیة من أجل الوحدة 0,2%
بیئتنا 0,1%

ب األملبا 0,1%
حزب النور للدیمقراطیة و التنمیة 0,1%
Total 100,0%

Base de 10 h 13 min 19 sec
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مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة : 18جدول رقم
المتوسط

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 55,1%
حركة الشعب 17,3%

جل الجمھوریةالمؤتمر من أ 8,0%
أفاق تونس 7,9%
التبار الدیمقراطي 6,2%
الجبھة الشعبیة 5,0%
حركة النھضة 4,7%
حركة وفاء 3,2%

نداء تونس  2,0%
التحالف الدیمقراطي 0,6%
الحزب الجمھوري 0,2%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,0%
CATEGORIE B 0,1%
الحركة الدستوریة 0,1%
CATEGORIE C 9,9%
حزب المجد 9,9%
CATEGORIE D 34,9%
العزة لتونس 8,7%
االصالح و المواطنة 8,0%
الید في الید 6,9%
فریقة 4,8%
جندوبة أّوال 3,8%
النسري 2,2%
المستقبل 0,2%
الیقظة العربیة من أجل الوحدة 0,2%
حزب النور للدیمقراطیة و التنمیة 0,1%
Total 100,0%

Base de 8 h 21 min 52 sec
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على ) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 19جدول رقم
قناة المتوسط

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
نداء تونس  30,4%
حزب األمان  27,4%
الجبھة الشعبیة 15,8%

مستقل  11,7%
الحزب الجمھوري 6,5%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 2,4%
حزب المجد 1,3%
التیار الدیمقراطي 1,0%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,7%
حركة النھضة 0,5%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,5%
حزب الحركة الدیمقراطیة لإلصالح و البناء 0,4%
الحزب الشعبي التقدمي 0,4%

طني الحراإلتحاد الو 0,4%
حزب الحركة الدستوریة 0,3%
حزب صوت الشعب 0,3%
أفاق تونس 0,1%
حركة التونسي 0,1%
Total 100,0%
Base de 5 h 2 min 43 sec



26

لقائمات الصنف أ وغیر المترشحین ینحشعالمیة للمترتغطیة اإلال:7لرسم البیاني رقم ا
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تونسناقناة

بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة تونسناالمدة : 20جدول رقم

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 65,8%
حركة النھضة 41,2%
أفاق تونس 16,0%
الحزب الجمھوري 2,8%

نداء تونس  2,2%
الجبھة الشعبیة 2,2%
التبار الدیمقراطي 0,8%

جل الجمھوریةالمؤتمر من أ 0,6%
التحالف الدیمقراطي 0,1%
CATEGORIE B 23,9%
اإلتحاد من أجل تونس 23,7%

حزب األمان  0,2%
CATEGORIE C 0,2%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,2%
اإلنفتاح و الوفاء 0,0%
CATEGORIE D 10,1%
الشعب یرید 9,9%
حركة المرابطون تونس 0,2%
Total 100,0%

Base de 3 h 45 min 29 sec

مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة تونسنا: 21جدول رقم

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 57,6%
حركة النھضة 30,7%
أفاق تونس 20,6%
الحزب الجمھوري 2,7%

نداء تونس  1,6%
بیةالجبھة الشع 1,0%

التبار الدیمقراطي 0,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,1%
CATEGORIE B 28,4%
اإلتحاد من أجل تونس 28,4%
CATEGORIE C 0,3%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,2%
اإلنفتاح و الوفاء 0,1%
CATEGORIE D 13,7%
الشعب یرید 13,7%
Total 100,0%

Base de 2 h 31 min 49 sec
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على ) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 22جدول رقم
قناة تونسنا

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
الحزب الدستوري الجدید 30,6%
التحالف الدیمقراطي 20,1%

نداء تونس  19,5%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 8,8%

حزب األمان  6,8%
حركة النھضة 6,1%
التیار الشعبي 3,0%
الحزب الجمھوري 2,5%
حزب تونس الزیتونة 1,1%
التیار الدیمقراطي 0,9%

مستقل  0,4%
الجبھة الشعبیة 0,2%
حزب المجد 0,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,0%
Total 100,0%
Base de 8 h 48 min 17 sec

لقائمات الصنف أین وغیر المترشحین حشمترالمیة للعتغطیة اإلال: 8الرسم البیاني رقم 
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قناة الزیتونة

مختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة الزیتونةمدة بث 23جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne  %
CATEGORIE A 70,1%
حركة النھضة 67,3%

س نداء تون 2,3%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,3%
الحزب الجمھوري 0,1%
حركة وفاء 0,0%
CATEGORIE B 0,1%
الحركة الدستوریة 0,1%
CATEGORIE C 28,7%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 28,7%
CATEGORIE D 1,1%
الشعب یرید 1,0%
حركة البناء المغاربي 0,0%
Total 100,0%

Base de 2 h 7 min 50 sec

مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة : 24جدول رقم 
الزیتونة

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 71,9%
حركة النھضة 71,9%

نداء تونس  0,1%
CATEGORIE C 27,0%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 27,0%
CATEGORIE D 1,1%

ریدالشعب ی 1,1%
Total 100,0%

Base de 1 h 47 min 4 sec
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على ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة بث : 25جدول رقم
قناة الزیتونة

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
حركة وفاء 17,2%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 17,0%
حركة النھضة 13,5%

اء تونس ند 12,8%
حزب العدا لة والتنمیة 11,1%
قائمة أمل 8,4%

مستقل  6,5%
حزب الحركة الدستوریة 3,8%
حزب تونس الحرة 3,1%
الجبھة الشعبیة 2,7%
التحالف الدیمقراطي 2,2%
حزب صوت الشعب 1,0%
االتحاد الوطني الحر 0,4%
حزب التحریر 0,3%

العمل والحریاتالتكتل الدیمقراطي من أجل 0,1%
Total 100,0%
Base de 2 h 11 min 55 sec

لقائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین حشالمیة للمترعتغطیة اإلال: 9لرسم البیاني رقم ا
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قناة تلفزة تي في
مختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة تلفزة تي فيلبث المدة : 26جدول رقم

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 19,7%
الجبھة الشعبیة 7,2%

نداء تونس  5,0%
أفاق تونس 4,0%
اإلتحاد الوطني الحر 2,0%
حركة النھضة 1,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,3%
CATEGORIE B 5,0%
حزب األمان  5,0%
CATEGORIE C 5,7%
الحزب اإلشتراكي 5,7%
CATEGORIE D 69,6%
النور للدیمقراطیة والتنمیة 26,3%
تونس العزیزة 22,7%
نعم نستطیع 7,6%
األحرار 3,8%
الشعانبي 3,6%
القرار 2,9%
المستقلة الشعانبي 2,7%
Total 100,0%

Base de 5 h 55 min 17 sec

شحین على قناة تلفزة تي فيمدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المتر: 27جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 8,6%
أفاق تونس 4,9%
الجبھة الشعبیة 3,4%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,4%
CATEGORIE B 5,7%
حزب األمان  5,7%
CATEGORIE C 6,6%
الحزب اإلشتراكي 6,6%
CATEGORIE D 79,1%

ور للدیمقراطیة والتنمیةالن 30,1%
تونس العزیزة 25,9%
نعم نستطیع 8,0%
األحرار 4,6%
الشعانبي 4,1%
القرار 3,3%
المستقلة الشعانبي 3,1%
Total 100,0%

Base de 4 h 55 min 2 sec
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على ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین للبث المدة : 28جدول رقم 

تلفزة تي فيقناة

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
الجبھة الشعبیة 37,6%

مستقل  31,6%
نداء تونس  25,3%
اإلتحاد الوطني الحر 3,1%
حزب المجد 1,6%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,5%
حركة النھضة 0,2%
Total 100,0%
Base de 6 h 43 min 14 sec

:لرسم البیاني رقما قائمات الصنف أ الین وغیر المترشحین حشمیة للمترعالتغطیة اإلال10
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)تي آن آن(خباریة قناة شبكة تونس اإل

مختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة تي آن انلبث المدة :29جدول رقم

CATEGORIE Temps d'antenne  %
CATEGORIE A 50,4%

ة النھضةحرك 32,4%
الجبھة الشعبیة 7,0%

نداء تونس  5,2%
حركة وفاء 2,2%
حركة الشعب 1,6%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,1%
الحزب الجمھوري 0,9%
CATEGORIE B 24,6%
اإلتحاد من أجل تونس 24,6%
CATEGORIE C 2,9%
اإلنفتاح و الوفاء 1,7%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 1,1%
CATEGORIE D 22,1%
األغلبیة الصامتة 17,7%
نحب بالدي نظیفة 2,0%
امل القصرین 1,1%
صوت القصرین 1,1%
صوت اللجان الثوریة 0,2%
Totale complessivo 100,0%

Base de 1 h 1 min 14 sec
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أن مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة تي آن: 30جدول رقم

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 49,4%
حركة النھضة 18,4%
الجبھة الشعبیة 12,1%

نداء تونس  11,7%
حركة الشعب 3,2%
حركة وفاء 2,5%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,6%
CATEGORIE B 13,5%
اإلتحاد من أجل تونس 13,5%
CATEGORIE C 4,1%

وفاءاإلنفتاح و ال 4,1%
CATEGORIE D 33,1%
األغلبیة الصامتة 26,4%
نحب بالدي نظیفة 2,7%
صوت القصرین 2,0%
امل القصرین 1,5%
صوت اللجان الثوریة 0,5%
Total 100,0%

Base de 26 min 16 sec

ة على قنا) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین للبث المدة :31جدول رقم
تي آن أن

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
مستقل  65,5%
حركة النھضة 30,5%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 2,0%

نداء تونس  0,7%
التیار الدیمقراطي 0,4%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,3%
الجبھة الشعبیة 0,2%
حزب المجد 0,2%

الدستوریةحزب الحركة  0,1%
الحزب الجمھوري 0,0%
Total 100,0%
Base de 9 h 24 min 4 sec
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قائمات الصنف أ لین وغیر المترشحین حشمیة للمترعالتغطیة اإلال: 11لرسم البیاني رقم ا



36

قناة الحوار التونسي

مختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة الحوار التونسيلبث المدة :32جدول رقم

CATEGORIE
Temps d'antenne

%
CATEGORIE A 41,1%

نداء تونس  23,7%
الحزب الجمھوري 17,2%
حركة النھضة 0,1%
الجبھة الشعبیة 0,1%
أفاق تونس 0,1%
االتحاد الوطني الحر 0,0%
تیار المحبة 0,0%

طي من أجل العمل والحریاتالتكتل الدیمقرا 0,0%
CATEGORIE B 29,2%
األمان 13,7%
اإلتحاد من أجل تونس 8,4%
الحركة الدستوریة 6,3%

حزب األمان  0,6%
حزب الحركة الدستوریة 0,2%
حركة التونسي 0,0%
CATEGORIE D 29,7%
تونس الزیتونة 13,1%
صوت الفنانین 7,2%

نسيالحزب اللیبرالي التو 6,1%
حركة بدیل 3,1%
باب األمل 0,0%
القائمة البورقیبیة 0,0%
Total 100,0%

Base de 7 h 42 min 29 sec
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مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على قناة الحوار :33جدول رقم
التونسي

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 43,6%
نداء تونس 24,5%
الحزب الجمھوري 18,9%
الجبھة الشعبیة 0,1%
أفاق تونس 0,1%
تیار المحبة 0,0%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,0%
CATEGORIE B 29,2%
األمان 13,3%
اإلتحاد من أجل تونس 9,2%
الحركة الدستوریة 6,7%
حركة التونسي 0,0%
CATEGORIE D 27,2%

الزیتونةتونس 10,9%
صوت الفنانین 7,4%
الحزب اللیبرالي التونسي 5,9%
حركة بدیل 2,9%
باب األمل 0,0%
القائمة البورقیبیة 0,0%
Total 100,0%

Base de 6 h 24 min 56 sec

على ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین للبث المدة : 35جدول رقم
تونسيقناة الحوار ال

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
مستقل  79,2%
االتحاد الوطني الحر 9,0%
الجبھة الشعبیة 3,7%
حزب المجد 3,2%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,4%

نداء تونس  1,2%
حركة النھضة 0,9%

حزب األمان  0,7%
حزب المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,3%

لمحبةتیار ا 0,2%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,2%
Total 100,0%
Base de 6 h 51 min 15 sec



38

قائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین لحشللمتراإلعالمیةتغطیة ال:11لرسم البیاني رقم ا
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قناة الجنوبیة

ن خاللفاعلین السیاسییأیام یفسر الحضور الضعیف لل4خالل توقف القناة عن البث 
األسبوع األول للحملة االنتخابیة

على قناة ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین للبث المدة 36 :جدول رقم
الجنوبیة

Politiques non candidats Temps d'antenne  %
نداء تونس  97,9%
حركة النھضة 1,8%
حزب المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,2%

الوطني الحراالتحاد 0,1%
Total 100,0%
Base de 49 min 16 sec

قناة االنسان

ثانیة 13دقائق و 8سبوع األول من الحملة االنتخابیة خصصت قناة االنسان خالل األ
یرالبث لفاعلین سیاسیین مدة من 98)(مترشحین من حركة النھضة غ و من 8%,

.)(%1,2غیر المنتمین  

قناة المستقلة

.خالل األسبوع الذي تمت فیھ عملیة الرصدانتخابیة إعالمیةتغطیة غیاب أي 



40

القنوات االذاعیة- 2

جمالیةالنتائج اإل

في كلمدة البث المخصصة لمختلف الفاعلین السیاسیین : 12الرسم البیاني رقم 
اإلذاعات

ثانیة35دق و13ساعة و45: المحموع

إذاعةلكبالنسبة للمختلف الفاعلین السیاسیین مدة البث المخصصة: 37جدول رقم 

Chaine Gouvernement
Institutionnel

ANC Rôle
institutionnel

Institutionnel
ANC Rôle
politique

Liste
Candidates

PdR - Rôle
institutionnel

PdR -
Rôle

politique

Politique
non

candidats
Total

Nationale FM 32,0% 0,0% 0,6% 33,8% 0,5% 0,2% 32,9% 100,0%
Jeune FM 3,6% 0,3% 0,0% 28,1% 0,7% 0,9% 66,4% 100,0%
Mosaïque FM 0,7% 0,0% 0,6% 79,7% 1,1% 2,6% 15,3% 100,0%
Shems FM 19,1% 0,0% 0,0% 74,9% 0,1% 0,1% 5,7% 100,0%
Express FM 1,2% 0,2% 6,4% 61,8% 0,1% 0,6% 29,7% 100,0%
Cap FM 5,3% 0,0% 1,9% 50,2% 1,1% 4,2% 37,4% 100,0%
Jawhara FM 3,0% 0,0% 0,5% 65,0% 0,0% 1,2% 30,3% 100,0%
Saraha FM 1,4% 0,0% 0,0% 82,0% 0,2% 0,1% 16,3% 100,0%
Total 9,8% 0,1% 1,6% 66,8% 0,3% 0,9% 20,7% 100,0%
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للمترشحین والفاعلین السیاسیین غیر عالمیةالتغطیة اإل: 13الرسم البیاني رقم 
)مدة البث(االجتماعي النوعالمترشحین حسب 

اإلذاعاتمدة البث المخصصة لمختلف قائمات المترشحین في كل : 38جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 65,63%
حركة النھضة 8,80%
الجبھة الشعبیة 7,03%
نداء تونس 6,70%
اإلتحاد الوطني الحر 6,26%
أفاق تونس 5,86%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 5,12%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 4,91%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 4,64%
التحالف الدیمقراطي 4,39%
حركة الشعب 2,93%
تیار المحبة 2,90%
حركة وفاء 2,36%

الدیمقراطيالتیار 1,99%
الحزب الجمھوري 1,76%
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CATEGORIE B 16,90%
اإلتحاد من اجل تونس 9,45%
الحركة الدستوریة 3,07%
حزب األمان 1,96%
الشعب یرید 1,16%
صوت شعب تونس 1,04%
حركة التونسي 0,13%
الحزب التونسي 0,09%
CATEGORIE C 6,23%
حزب المجد 2,46%

العربي لتحقیق السیادة االقتصادیةالربیع 1,15%
حزب البناء الوطني 1,01%
الحزب االشتراكي 0,41%
حزب اللقاء الدستوري 0,40%
حركة الدیمقراطیة لالصالح و البناء 0,36%
حزب العمل التونسي 0,20%
الجبھة الوطنیة التونسیة 0,09%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 0,07%
حزب الغد 0,07%
اللقاء الدستوري 0,01%

إتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي  0,00%
CATEGORIE D 11,24%
القائمة الدستوریة الموحدة 1,76%
االصالح و التنمیة 1,61%
صوت الفنانین 0,80%
البؤساء 0,59%
حزب اإلصالح و التنمیة 0,51%

إتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي  0,50%
حزب الجمھوري المغاربي 0,49%
األمل 0,49%
تونس العزیزة 0,46%
تونس في العین 0,40%
السیادة 0,33%
اإلئتالف الدیمقراطي 0,33%
البیئة تجمعنا 0,31%
الید في الید 0,22%
امل القصرین 0,18%
ورد اریانة 0,17%
الحزب الشعبي التقدمي 0,16%

یفةنحب بالدي نظ 0,14%
الحزب اللیبرالي التونسي 0,13%
حزب الوسط االجتماعي 0,12%

جانفي14قوى  0,09%
القلم 0,09%
الصوت العالي للجھة المنسیة 0,08%
الشروق 0,08%
الحزب التونسي 0,08%
عندي أمل 0,07%
االئتالف الدیمقراطي للعمل والتنمیة 0,06%
ارتقاء 0,06%
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مدنینشباب  0,05%
صوت القصرین 0,05%
القائمة المستقلة للعین الساھرة 0,05%
القائمة المستقلة لخدمة منوبة 0,05%
صوت اللجان الثوریة 0,05%
قائمة أحرار القیروان 0,05%
قائمة اإلرادة 0,04%
والء 0,04%
الحزب االشتراكي 0,04%
حضر موت 0,04%
بیئتنا 0,04%

مل تونسأ 0,04%
المدافعون عن الحق 0,03%
العدالة والتنمیة 0,03%

قائمة العین الساھرة  0,03%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 0,03%
زرقاء الیمامة 0,03%
عدالة و سالم 0,03%
سیادة الشعب 0,03%
النور 0,03%
العزة والكرامة 0,02%
حزب االقالع إلى المستقبل 0,02%
امل و عمل 0,02%
األقالع 0,02%
الشعب یرید 0,02%
الجرید 0,01%
إرادة 0,01%
الزیتونة 0,01%
صوت الفالحین 0,00%
المیعاد 0,00%
الرفاھة 0,00%
حركة الدیمقراطیة والتنمیة 0,00%
صوت الفنانین 0,00%
Total 100,00%

Base de 30 h 4 min 51 sec

ذاعاتمدة البث المخصصة للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین في كل اإل: 39جدول رقم

Politique non candidats Temps d'antenne  %
حركة النھضة 28,37%
التیار الدیمقراطي 12,67%
نداء تونس 10,91%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 7,33%
مستقل 6,78%
تیار المحبة 4,82%

قراطیین االشتراكینحركة الدیم 4,57%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 4,33%
حزب المجد 3,49%
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الجبھة الشعبیة  3,04%
الحزب الجمھوري 2,45%
حركة وفاء 2,10%
اإلتحاد الوطني الحر 1,94%
حزب األمان 0,85%
حركة التونسي 0,79%
حزب االصالح و التنمیة 0,75%

شعبحركة ال 0,74%
التحالف الدیمقراطي 0,63%
الحركة الدستوریة 0,57%
حزب صوت الشعب 0,56%
حزب تونس الخضراء 0,26%
حزب النضال الوطني 0,25%
اإلتحاد من اجل تونس 0,24%
حزب الجمھوري المغاربي 0,20%
جبھة اإلصالح 0,16%
حزب البناء الوطني 0,15%

یة لإلصالح و البناءحزب الحركة الدیمقراط 0,11%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,11%
حزب السیادة للشعب 0,09%

جانفي14قوى  0,09%
حزب اللقاء الدستوري 0,09%
الحزب اإلشتراكي 0,09%
الحزب اإلسالمي التونسي 0,08%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,07%
الحزب اإلجتماعي التحرري 0,07%

الجمھوریة حزب حركة 0,05%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,05%
حزب مستقبل تونس 0,05%
حزب العدا لة والتنمیة 0,04%
حزب االستقالل الوطني 0,02%

حزب الوحدة  0,02%
حزب حركة الكرامة و الدیمقراطیة 0,01%
Total 100,00%
Base de 10 h 27 min 22 sec
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ذاعیةإالنتائج حسب كل قناة

الوطنیةذاعة اإل

الوطنیة ذاعة اإلبث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على المدة : 40جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 80,7%
حركة النھضة 12,0%
نداء تونس 11,2%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 10,6%

راطيالتحالف الدیمق 7,8%
التیار الدیمقراطي 6,8%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 6,4%
الجبھة الشعبیة 5,5%
أفاق تونس 4,9%
الحزب الجمھوري 4,4%
اإلتحاد الوطني الحر 4,4%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 3,9%
حركة وفاء 2,9%
CATEGORIE B 12,6%

ساإلتحاد من اجل تون 5,4%
حركة التونسي 3,7%
الحركة الدستوریة 3,5%
CATEGORIE C 4,4%
حزب البناء الوطني 2,5%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 1,9%
CATEGORIE D 2,3%
عدالة و سالم 1,0%
العزة والكرامة 0,8%
امل و عمل 0,6%
Total général 100,0%

عبیر ثانیة دون اعتبار حصص الت32دق و28
ساعات یومیا4المباشر المقدرة ب
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الوطنیةاإلذاعةالمترشحین على مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم : 41جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 83,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 17,8%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 16,4%

راطيالتحالف الدیمق 14,8%
الحزب الجمھوري 12,9%
أفاق تونس 9,9%
نداء تونس 7,4%
التیار الدیمقراطي 4,6%
CATEGORIE B 8,1%
حركة التونسي 8,1%
CATEGORIE C 8,1%
حزب البناء الوطني 8,1%
Total général 100,0%

Base de 7 min 13 sec

ذاعةاإلعلى) حسب االنتماء(سیین غیر المترشحین لفاعلین السیالبث المدة : 42جدول رقم 
الوطنیة 

Politique non candidats Temps d'antenne  %
الحزب الجمھوري 8,9%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 8,8%
تیار المحبة 8,5%
حركة التونسي 8,2%
حركة النھضة 7,9%
حركة الشعب 7,7%
الجبھة الشعبیة 6,8%
حركة وفاء 6,5%
حركة الدیمقراطیین االشتراكین 6,2%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 5,3%
التحالف الدیمقراطي 4,8%
نداء تونس 3,7%
حزب األمان 3,5%
جبھة اإلصالح 3,3%
التیار الدیمقراطي 3,1%
حزب تونس الخضراء 2,6%
اإلتحاد من اجل تونس 2,6%

الوطنيحزب البناء  1,3%
مستقل 0,4%
Total général 100,0%
Base de 31 min 21 sec
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ین وغیر المترشحین لقائمات حشتغطیة االعالمیة للمترال: 14الرسم البیاني رقم 
على اإلذاعة الوطنیةالصنف أ 
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ذاعة الشبابإ

ذاعة الشبابإشحین على بث لمختلف أصناف قوائم المترالمدة : 43جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 81,3%
حركة النھضة 26,4%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 9,9%
نداء تونس 8,2%
التیار الدیمقراطي 6,6%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 5,0%
التحالف الدیمقراطي 4,8%
الجبھة الشعبیة 4,6%

وطني الحراإلتحاد ال 3,8%
أفاق تونس 3,7%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 3,1%
الحزب الجمھوري 2,7%
حركة وفاء 2,5%
CATEGORIE B 12,1%
اإلتحاد من اجل تونس 5,0%
حركة التونسي 3,7%
الحركة الدستوریة 2,8%
الجبھة الشعبیة 0,6%
CATEGORIE C 3,3%

نیة التونسیةالجبھة الوط 1,6%
حزب البناء الوطني 1,6%
CATEGORIE D 3,3%
نحب بالدي نظیفة 1,5%
عدالة و سالم 0,8%
العزة والكرامة 0,6%
امل و عمل 0,5%
Total général 100,0%

Base de 35 min 30 sec
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ذاعة الشبابإن على مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحی: 44جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 81,5%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 17,4%
التحالف الدیمقراطي 14,8%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 14,3%
الحزب الجمھوري 13,4%
أفاق تونس 9,4%
نداء تونس 7,5%
التیار الدیمقراطي 4,7%
CATEGORIE B 7,3%
حركة التونسي 7,3%
CATEGORIE C 11,3%
حزب البناء الوطني 8,2%
الجبھة الوطنیة التونسیة 3,1%
Total général 100,0%

Base de 0 h 7 min 6 sec

) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 45جدول رقم 

Politique non candidats Temps d'antenne  %
حركة النھضة 30,2%
حزب المجد 17,6%

الجبھة الشعبیة  12,7%
نداء تونس 9,7%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 9,1%
الحزب الجمھوري 2,9%
تیار المحبة 2,7%
حركة التونسي 2,5%
حركة الشعب 2,3%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 2,3%
حركة وفاء 2,1%
التحالف الدیمقراطي 1,5%
التیار الدیمقراطي 1,1%
اإلتحاد من اجل تونس 0,8%
حزب تونس الخضراء 0,7%
حركة الدیمقراطیین االشتراكین 0,7%
حزب البناء الوطني 0,4%
حزب الحركة الدیمقراطیة لإلصالح و البناء 0,4%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,1%
Total général 100,0%
Base de 1 h 33 min 39 sec
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ین وغیر المترشحین لقائمات الصنف أ حشعالمیة للمترتغطیة اإلال: 15الرسم البیاني رقم 
على إذاعة الشباب
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ذاعة موزاییك  إ

موزاییكإذاعة بث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على المدة : 46جدول رقم 

CATEGORIE Tempsd'antenne  %
CATEGORIE A 60,1%
الجبھة الشعبیة 12,2%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 9,9%
حركة النھضة 8,9%
تیار المحبة 8,9%
اإلتحاد الوطني الحر 7,5%
حركة نداء تونس 3,7%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 3,6%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 1,8%

لدیمقراطيالتحالف ا 1,3%
حركة وفاء 0,6%
التیار الدیمقراطي 0,6%
الحزب الجمھوري 0,4%
حركة الشعب 0,3%
أفاق تونس 0,3%
CATEGORIE B 19,7%
اإلتحاد من أجل تونس 12,9%
الشعب یرید 4,0%
الحركة الدستوریة 1,6%
صوت شعب تونس 0,7%
حزب األمان 0,4%
حزب االستقالل الوطني  0,0%
CATEGORIE C 3,5%
تونس العزیزة 2,9%
الحزب اإلشتراكي 0,2%
حزب المجد 0,2%
اإلنفتاح والوفاء 0,1%
اللقاء الدستوري 0,1%
البناء الوطني 0,0%
CATEGORIE D 16,8%
البؤساء 3,7%
إتحاد شباب دیمقراطي  3,1%
صوت الفنانین 2,4%
السیادة 2,0%
نحب بالدي نظیفة 0,7%
ورد اریانة 0,6%
القلم 0,5%
الصوت العالي للجھة المنسیة 0,5%
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الحزب التونسي 0,5%
الحزب اللیبرالي التونسي 0,4%
حزب الوسط االجتماعي 0,4%
القائمة المستقلة للعین الساھرة 0,3%
القائمة المستقلة لخدمة منوبة 0,3%
احرار القیروان 0,3%

جتماعیینحركة الدیمقراطیین اال 0,2%
قائمة العین الساھرة  0,2%
المدافعون عن الحق 0,2%
النور 0,2%
الحزب الشعبي التقدمي 0,1%
األقالع 0,1%
الجرید 0,1%
Total 100,0%
Base de 4 h 50 min 45 sec

موزاییكإذاعةمدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على : 47جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole
CATEGORIE A 53,7%
الجبھة الشعبیة 14,5%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 12,8%
تیار المحبة 8,4%
اإلتحاد الوطني الحر 7,6%
حركة نداء تونس 2,6%
حركة النھضة 1,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,6%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 1,5%
التحالف الدیمقراطي 1,0%
التیار الدیمقراطي 0,7%
حركة الشعب 0,5%
الحزب الجمھوري 0,3%
حركة وفاء 0,3%
CATEGORIE B 22,1%
اإلتحاد من أجل تونس 15,2%
الشعب یرید 5,4%
الحركة الدستوریة 1,5%
CATEGORIE C 3,5%
تونس العزیزة 3,3%
الحزب اإلشتراكي 0,2%
CATEGORIE D 20,7%
البؤساء 4,7%
إتحاد شباب دیمقراطي  4,3%
صوت الفنانین 2,8%
السیادة 2,7%
نحب بالدي نظیفة 0,9%
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الصوت العالي للجھة المنسیة 0,7%
ورد اریانة 0,7%
القلم 0,6%
الحزب التونسي 0,5%
الحزب اللیبرالي التونسي 0,5%
القائمة المستقلة لخدمة منوبة 0,4%
احرار القیروان 0,4%
القائمة المستقلة للعین الساھرة 0,4%
حركة الدیمقراطیین االجتماعیین 0,3%
النور 0,3%
قائمة العین الساھرة  0,3%
المدافعون عن الحق 0,2%
Total 100,0%

Base de 2 h 44 min 46 sec

إذاعةعلى ) حسب االنتماء(حین بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشالمدة : 48جدول رقم 
موزاییك

Politiques non candidats Tempsd'antenne  %
المؤتمر من أجل الجمھوریة 22,4%
مستقل  21,3%
االتحاد الوطني الحر 12,5%
نداء تونس  10,3%
حركة النھضة 6,7%
الحزب الجمھوري 5,4%
تیار المحبة 3,8%
حزب صوت الشعب 3,5%

الدیمقراطي من أجل العمل والحریاتالتكتل 3,5%
الحزر الجمھوري المغاربي 2,8%
الجبھة الشعبیة 2,0%
حزب األمان  1,5%
حزب السیادة للشعب 1,3%
الحزب اإلسالمي التونسي 1,1%
حركة وفاء 0,7%
الحزب اإلجتماعي التحرري 0,4%
حزب الحركة الدیمقراطیة لإلصالح و البناء 0,3%

ب المجدحز 0,3%
إتحاد الشباب الدیمقراطي التونسي  0,1%
حزب الحركة الدستوریة 0,1%
Total 100,0%
Base de 0 h 45 min 42 sec
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لقائمات ین وغیر المترشحین حالمیة للمترشتغطیة االع: 16الرسم البیاني رقم 
موزاییكعلى إذاعة الصنف أ 



55

إذاعة شمس
اذاعة شمسبث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على المدة : 49م جدول رق

CATEGORIE Tempsd'antenne  %
CATEGORIE A 64,2%

حركة نداء تونس 6,4%
اإلتحاد الوطني الحر 6,3%

تیار المحبة 5,9%
حركة النھضة 5,8%

حركة وفاء 5,6%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 5,5%

مر من أجل الجمھوریةالمؤت 5,3%
الجبھة الشعبیة 5,1%

الحزب الجمھوري 5,1%
حركة الشعب 4,9%

التحالف الدیمقراطي 4,0%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 3,8%

أفاق تونس 0,4%
التیار الدیمقراطي 0,0%

CATEGORIE B 22,8%
الحركة الدستوریة 6,3%

اإلتحاد من أجل تونس 5,6%
الدیمقراطیین االشتراكیینحركة 3,8%

حزب األمان 3,8%
صوت شعب تونس 3,5%

CATEGORIE C 5,5%
حزب المجد 4,4%

اللقاء الدستوري 0,4%
الجبھة الوطنیة التونسیة 0,2%

الحزب اإلشتراكي 0,2%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,2%

CATEGORIE D 7,4%
ةاالصالح و التنمی 4,6%

الحزب الشعبي التقدمي 0,5%
تونس في العین 0,3%

عندي أمل 0,3%
ورد اریانة 0,3%

ارتقاء 0,3%
شباب مدنین 0,2%

صوت القصرین 0,2%
قائمة اإلرادة 0,2%

والء 0,2%
حضر موت 0,2%

اإلئتالف الدیمقراطي 0,1%
Total 100,0%

Base de 7 h 6 min 0 sec
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إذاعة شمسمدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على : 50م جدول رق

CATEGORIE Temps de parole
CATEGORIE A 64,9%
حركة النھضة 6,4%
الجبھة الشعبیة 6,2%

اإلتحاد الوطني الحر 5,8%
تیار المحبة 5,7%

الحزب الجمھوري 5,6%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 5,5%

تونسحركة نداء 5,3%
حركة الشعب 5,1%

حركة وفاء 5,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 5,0%

التحالف الدیمقراطي 4,7%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,3%

أفاق تونس 0,2%
CATEGORIE B 22,7%

الحركة الدستوریة 6,0%
حركة الدیمقراطیین االشتراكیین 4,5%

حزب األمان 4,4%
اإلتحاد من أجل تونس 4,1%

صوت شعب تونس 3,8%
CATEGORIE C 5,0%

حزب المجد 4,4%
الجبھة الوطنیة التونسیة 0,3%

الحزب اإلشتراكي 0,2%
الربیع العربي لتحقیق السیادة االقتصادیة 0,1%

CATEGORIE D 7,4%
االصالح و التنمیة 4,8%

الحزب الشعبي التقدمي 0,5%
ملعندي أ 0,3%

ورد اریانة 0,3%
تونس في العین 0,3%

صوت القصرین 0,2%
ارتقاء 0,2%

شباب مدنین 0,2%
والء 0,2%

قائمة اإلرادة 0,2%
حضر موت 0,2%

Total 100,0%
Base de 5 h 19 min 7 sec
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إذاعة على) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 51جدول رقم 
شمس

Politiques non candidats Tempsd'antenne  %
التیار الدیمقراطي 64,7%

حزب الحركة الدستوریة 6,5%
االتحاد الوطني الحر 6,1%

حزب المجد 4,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 3,7%

مستقل  3,6%
حزب صوت الشعب 3,2%

الحزب الجمھوري 3,1%
حركة النھضة 2,4%

تونس نداء 0,9%
الحزب اإلجتماعي التحرري 0,7%

التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,3%
Total 100,0%
Base de 0 h 36 min 3 sec

لقائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین حالمیة للمترشعتغطیة اإلال: 17الرسم البیاني رقم 
على إذاعة شمس
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ذاعة اكسبراسإ

اذاعة اكسبراسبث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على المدة : 52جدول رقم

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 84,8%
نداء تونس 17,0%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 14,8%
حركة النھضة 14,3%
التحالف الدیمقراطي 10,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 9,0%

لجبھة الشعبیةا 8,1%
التیار الدیمقراطي 6,2%
أفاق تونس 4,5%
حركة وفاء 0,1%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,0%
اإلتحاد الوطني الحر 0,0%
CATEGORIE B 3,8%
حزب األمان 2,8%
اإلتحاد من اجل تونس 0,6%
الحركة الدستوریة 0,3%
CATEGORIE C 1,0%

ونسيحزب العمل الت 1,0%
CATEGORIE D 10,3%
القائمة الدستوریة الموحدة 9,4%
صوت الفنانین 0,7%
امل القصرین 0,2%
إرادة 0,1%
Total général 100,0%

Base de 5 h 38 min 1 sec
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ذاعة اكسبراسإمدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على : 53جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 85,3%
نداء تونس 17,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 15,7%
حركة النھضة 13,6%
التحالف الدیمقراطي 11,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 9,0%
الجبھة الشعبیة 7,1%
التیار الدیمقراطي 5,5%
أفاق تونس 5,4%
CATEGORIE B 3,4%
حزب األمان 3,2%
الحركة الدستوریة 0,1%
اإلتحاد من اجل تونس 0,1%
CATEGORIE C 1,1%
حزب العمل التونسي 1,1%
CATEGORIE D 10,3%
القائمة الدستوریة الموحدة 10,0%
صوت الفنانین 0,3%
Total général 100,0%
Base de 4 h 20 min 31 sec

ذاعة إعلى ) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 54جدول رقم
اكسبراس

Politique non candidats Temps d'antenne  %
حركة النھضة 39,3%
التیار الدیمقراطي 26,0%
مستقل 15,5%
نداء تونس 10,1%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 4,2%

من أجل الجمھوریةالمؤتمر 2,8%
تیار المحبة 0,8%
حركة وفاء 0,6%
حزب صوت الشعب 0,4%
اإلتحاد الوطني الحر 0,3%

الجبھة الشعبیة  0,1%
الحركة الدستوریة 0,0%
Total général 100,0%
Base de 3 h 20 min 42 sec
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لقائمات الصنف أ یر المترشحین وغینحشعالمیة للمترتغطیة اإلال: 18الرسم البیاني رقم 
كسبراساعلى إذاعة 
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ذاعة صراحة إ

ذاعة صراحةإبث لمختلف أصناف قوائم المترشحین على المدة : 55جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 56,9%
حركة النھضة 12,1%
حركة الشعب 9,7%
ةالمؤتمر من أجل الجمھوری 9,3%

الحزب الجمھوري 5,5%
أفاق تونس 4,5%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 4,2%
التیار الدیمقراطي 4,2%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,0%
التحالف الدیمقراطي 2,4%
الجبھة الشعبیة 0,3%
نداء تونس 0,3%
حركة وفاء 0,1%
تیار المحبة 0,1%
CATEGORIE B 13,9%
الجبھة الشعبیة 5,1%
حزب األمان 4,6%
الحركة الدستوریة 4,2%
CATEGORIE C 7,9%
حزب البناء الوطني 7,9%
CATEGORIE D 21,3%
االصالح و التنمیة 4,4%
حزب اإلصالح و التنمیة 4,3%
األمل 4,2%
تونس في العین 2,7%
البیئة تجمعنا 2,7%

ف الدیمقراطياإلئتال 2,6%
أمل تونس 0,3%
الشعب یرید 0,1%
حركة الدیمقراطیة والتنمیة 0,0%
الزیتونة 0,0%
Total général 100,0%

Base de 3 h 33 min 0 sec
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ذاعة صراحة إمدة تناول الكلمة لمختلف أصناف قوائم المترشحین على : 56جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 56,4%
حركة النھضة 10,4%
حركة الشعب 9,9%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 9,1%
الحزب الجمھوري 6,3%
أفاق تونس 4,7%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 4,6%
التیار الدیمقراطي 4,4%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 4,3%

طيالتحالف الدیمقرا 2,6%
CATEGORIE B 13,6%
حزب األمان 5,5%
الحركة الدستوریة 4,2%
الجبھة الشعبیة 3,9%
CATEGORIE C 7,7%
حزب البناء الوطني 7,7%
CATEGORIE D 22,3%
حزب اإلصالح و التنمیة 5,0%
االصالح و التنمیة 4,8%
األمل 3,8%
تونس في العین 3,0%
البیئة تجمعنا 2,9%
اإلئتالف الدیمقراطي 2,9%
Total général 100,0%

Base de  2 h 40 min 59 sec

ذاعة إعلى ) حسب االنتماء(بث للفاعلین السیاسیین غیر المترشحین المدة : 57جدول رقم 
صراحة

Politique non candidats Temps d'antenne  %
حركة النھضة 30,5%
تیار المحبة 28,2%

اء تونسند 21,3%
حركة وفاء 18,1%
حزب المجد 0,6%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 0,4%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,3%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,3%
الحركة الدستوریة 0,2%
التیار الدیمقراطي 0,2%
Total général 100,0%
Base de  42 min 42 sec
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لقائمات الصنف أین وغیر المترشحین حشالمیة للمترعتغطیة اإلال: 19رسم البیاني رقم ال
على إذاعة صراحة
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ذاعة جوھرةإ

ذاعة جوھرةإمختلف أصناف قوائم المترشحین على لبث المدة : 58جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 62,2%
نداء تونس 9,8%
حركة وفاء 8,5%
التحالف الدیمقراطي 8,4%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 8,2%
أفاق تونس 7,6%
حركة الشعب 7,5%
الحزب الجمھوري 7,4%
حركة النھضة 3,5%
الجبھة الشعبیة 1,2%
اإلتحاد الوطني الحر 0,1%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,0%
CATEGORIE B 25,9%

حاد من اجل تونساإلت 9,6%
الحركة الدستوریة 9,3%
الشعب یرید 7,0%
CATEGORIE C 11,7%
حزب المجد 6,0%
الحزب االشتراكي 5,7%
CATEGORIE D 0,1%
المیعاد 0,1%
الشعب یرید 0,0%
Total général 100,0%

Base de 2 h 6 min 20 sec



65

ذاعة جوھرةإناف قوائم المترشحین علىالكلمة لمختلف أصمدة تناول: 59جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 60,7%
نداء تونس 10,0%
التحالف الدیمقراطي 9,1%
حركة وفاء 8,4%
حركة الشعب 8,4%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 7,9%
الحزب الجمھوري 7,9%
أفاق تونس 7,5%

ة الشعبیةالجبھ 1,0%
حركة النھضة 0,5%
CATEGORIE B 28,3%
اإلتحاد من اجل تونس 11,2%
الحركة الدستوریة 9,5%
الشعب یرید 7,6%
CATEGORIE C 11,0%
الحزب االشتراكي 6,0%
حزب المجد 5,0%
Total général 100,0%

Base de 1 h 43 min 8 sec

اذاعة على ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحین للبث المدة : 60جدول رقم 
جوھرة

Politique non candidats Temps d'antenne  %
حركة النھضة 25,9%
نداء تونس 23,2%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 18,8%
تیار المحبة 16,3%
حزب األمان 3,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 3,7%
الحزب الجمھوري 3,2%
التیار الدیمقراطي 1,7%
الحركة الدستوریة 1,4%
حزب المجد 1,4%
حزب الحركة الدیمقراطیة لإلصالح و البناء 0,3%
حزب االنفتاح و الوفاء 0,2%
Total général 100,0%
Base de 1 h 2 min 16 sec
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لقائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین حشیة للمترالمعتغطیة اإلال: 20الرسم البیاني رقم 
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اف امذاعة كابإ
ذاعة كابإمختلف أصناف قوائم المترشحین على لبث المدة : 61جدول رقم 

CATEGORIE Temps d'antenne %
CATEGORIE A 96,2%
أفاق تونس 34,6%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 26,6%

ضةحركة النھ 16,7%
الحزب الجمھوري 4,6%
الجبھة الشعبیة 4,5%
حركة وفاء 2,5%
نداء تونس 2,5%
التحالف الدیمقراطي 1,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,7%
تیار المحبة 0,3%
اإلتحاد الوطني الحر 0,2%
التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات 0,1%
CATEGORIE B 0,8%

تحاد من اجل تونساإل 0,5%
الحركة الدستوریة 0,3%
CATEGORIE C 0,7%
الجبھة الوطنیة لإلنقاذ 0,7%
CATEGORIE D 2,2%
امل القصرین 2,2%
الزیتونة 0,1%
Total général 100,0%

Base de 1 h 51 min 11 sec

ذاعة كابإعلى قوائم المترشحین مدة تناول الكلمة لمختلف أصناف :62جدول رقم 

CATEGORIE Temps de parole  %
CATEGORIE A 97,0%
أفاق تونس 42,2%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 34,2%
حركة النھضة 6,9%
حركة وفاء 3,5%
التحالف الدیمقراطي 2,3%
الحزب الجمھوري 2,0%
الجبھة الشعبیة 1,8%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 1,8%

تونسنداء 1,8%
تیار المحبة 0,5%
CATEGORIE D 3,0%
امل القصرین 3,0%
Total général 100,0%
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Base de  1 h 3 min 48 sec

ذاعة إعلى ) حسب االنتماء(فاعلین السیاسیین غیر المترشحینللبث المدة : 63جدول رقم 
كاب

Politique non candidats Temps d'antenne  %
لنھضةحركة ا 36,0%

حركة الدیمقراطیین االشتراكین 26,4%
المؤتمر من أجل الجمھوریة 14,7%
نداء تونس 10,5%

الجبھة الشعبیة  4,2%
الحزب الجمھوري 3,8%
مستقل 1,7%
التحالف الدیمقراطي 1,1%
التیار الدیمقراطي 0,7%
المبادرة الوطنیة الدستوریة 0,4%

اطي من أجل العمل والحریاتالتكتل الدیمقر 0,2%
تیار المحبة 0,2%
الحركة الدستوریة 0,1%
حزب صوت الشعب 0,1%
Total général 100,0%
Base de 1 h 36 min 21 sec

لقائمات الصنف أ ین وغیر المترشحین حشالمیة للمترعتغطیة اإلال: 21الرسم البیاني رقم 


