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I- تقديم عام 

وتتواصل إىل  ،2022جويلية  03حد ملة االنتخابية لالستفتاء يوم ال نطلقت الحا
الصادر  506مر الرئاسي عدد ل ا"لمقتضيات وفقا  2022جويلية  23غاية يوم السبت 

وع دستور جديد  2022ماي  25بتاري    خ  ن لالستفتاء عىل مشر والمتعلق بدعوة الناخبي 
ن  يخضع سي  الحملة االنتخابية و . "2022جويلية  25للجمهورية التونسية يوم االثني 

ي القنوات التلفزية وال لالستفتاء 
ن
يعية والرئاسية ذاعيةف ، مثلما هو حال االنتخابات التشر

ن الهيئة العليا  ك بي 
ي القرار المشير

ن
ي تم تضمينها ف

، إىل جملة من القواعد والضوابط التر
البرصي والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الصادر بتاري    خ و المستقلة لالتصال السمعي 

والمتعلق ب "ضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة االستفتاء بوسائل  2022ية جويل 01
مقتضيات القانون الساسي ، ووفقا لالعالم واالتصال السمعي والبرصي وإجراءاتها"

ي  2014لسنة 16عدد 
ن
المتعلق باالنتخابات واالستفتاء و  2014ماي  26المؤرخ ف

ي المؤ  2022لسنة  34المنقح وفقا للمرسوم عدد و 
ن
 . 2022جوان  01رخ ف

ي إطار واليتها  
ن
، ممارستها لمهامها التعديليةالسمعي والبرصي، و  عالمال عىل  وف

حول رصد تقرير  بإعداد قامت الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرصي 
الممتد من يوم  الولالتغطية العالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء خالل السبوع 

 . 2022جويلية  09غاية يوم السبت  إىل 2022ويلية ج 03حد ال 
 

II-  التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء رصد منهجية 

 المرصودة ذاعيةعينة القنوات التلفزية واإل  (1

ي هذا التقرير التغطية العالمية للحملة اال  شملت عّينة رصد 
ن
نتخابية لالستفتاء ف

ن وسيلة إعالمية.  17  إذاعيةقنوات  04) إذاعيةقناة  11قنوات تلفزية و 6 وتوزعت بي 
لهذه المؤسسات . كما استندت عملية االختيار خاصة( إذاعيةقنوات  07عمومية و

 : ةيإذاععىل ما تضمنه المخطط التفصيىلي الخاص بكل قناة تلفزية و/أو  عالميةال 
 

 المرصودة ذاعيةعينة القنوات التلفزية واإل 

 (06القنوات التلفزية ) (11) ذاعيةال  القنوات

 القنوات العمومية القنوات الخاصة اإلذاعات العمومية اإلذاعات الخاصة

 األوىلالقناة الوطنية  قناة االنسان   الوطنية ذاعةاإل  FMموزاييك  إذاعة

 ----------------- قناة التاسعة  الكاف إذاعة FMجوهرة   إذاعة

ي قن المنستي   إذاعة FM الديوان إذاعة
 
ي ف
 
 ----------------- اة تلفزة ت

اس  إذاعة قفصة إذاعة FMاكسير  ----------------- قناة حنبعل  

 ----------------- قناة قرطاج +  ----------------- FMشمس  إذاعة

 ----------------- ------------- ----------------- FMابتسامة  إذاعة

-----------------  FM راديو ماد  إذاعة    ----------------- 
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 ة الرصد  في 

ة الرصد  شملت ، 2022جويلية  03حد ا من يوم ال انطالقأيام متتالية، وذلك  07فير
جويلية  09السبت يوم غاية إىل الحملة االنتخابية لالستفتاء،  انطالقباعتباره تاري    خ 

2022 . 
 منهجية الرصد الكمي  (2

ي هذا اا
ن
من القرار  21لتقرير عىل مقتضيات الفصل رتكزت منهجية الرصد الكمي ف

ك الذي ينص عىل أن " تحتسب ضمن التغطية العالمية للحملة كل تغطية:  تّم  المشير
وع الدستور المعروض عىل االستفتاء،  ي من مشر ي أو سلت  التعبي  فيها عن موقف إيجاب 

ها. ويستثتن من ذلك ما يقت ي غي 
ن
امج المتعلقة بالحملة أو ف ي الي 

ن
ضيه حق الرد أو تّمت ف

المصدر الذي يؤكد عىل أنه "  سمن نف 27وكذلك مقتضيات الفصل عدد  ،التصحيح"
يحتسب خالل حملة االستفتاء زمن البث أو التعبي  لكل خطاب رسمي أو تدخل إعالمي 
صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو المجالس الجهوية أو البلدية أو عن أي سلطة 

ةعمومية أخرى يتضم ة أو غي  مباشر  . "ن دعاية بصورة مباشر
 حتساب حضور وتغطية أنشطة كل من: اولذلك شملت عملية الرصد الكمي 

 ة سييييييييييييواء يييييييييييحة  ال األحزاب السييييييييييييياسييييييييييييي  ي الحملة االنتخابية المرصي
 
مشييييييييييييارةة ف

هيئة العليا المستقلة ضمن القائمة الصادرة عن الالمرصحة لالستفتاء أو غي  

 . 2022ن جوا 28لالنتخا ات بتاريييييخ 

  ة،التحالفات واال اسي   ئتالفات السي 

 ،الشخصيات السياسية غي  المنتمية ألحزاب 

  ي حملة االسيييييتفتاء ضيييييمن القائمة الصيييييادرة
 
األشيييييخاب الطبيعيل   المقبولل   ف

 .  عن الهيئة العليا المستقلة لالنتخا ات وغي  المقبولل  

 ،ة، رئيس الحكومة
 
ة )رئيس الجمهوري

 
 الوزراء...(.  أعضاء السلطة التنفيذي

  لييييلشيييييييييييييييييغيييييييل،  الييييتييييون يييييييييييييي  الييييعيييييييام االتييييحيييييييادالييييميييينيييي:ييييميييييييات الييييوطيييينيييييييييييية  ميييي يييييييل

لييلصييييييييييييييينييييييياعييييييية والييتييجيييييييارة والصييييييييييييييينييييييياعيييييييات الييتييقييلييييييييييديييييييية،  الييتييون يييييييييييييي  االتييحييييييياد

التونسيييييييييييية للدفاع عن  للفالحة والصييييييييييييد البحري، الرا طة التون يييييييييييي  االتحاد

 ، ي للمرأة االتحادحقوق اإلنسييييييان، الهيئة الوطنية للمحامل  
 التونسييييييية الوطن 

ها من المن:مات األ و  ي المشيييييييييييييارةة  .خرىغي 
 
وةذلك جمعيات المجتمع المدت

ي حملة االسيييييييييييييتفتاء ضيييييييييييييمن القائمة الصيييييييييييييادرة عن الهيئة العليا المسيييييييييييييتقلة 
 
ف

 غي  المشارةة. الجمعيات لالنتخا ات و 

 ة
 
 . والجهوية أعضاء المجالس البلدي
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 ي مجيييياالت مختلفيييية
 
)القييييانون العييييام، القييييانون الييييدسيييييييييييييتوري،  المختصيييييييييييييون ف

 االقتصاد...(  

ات  امج والنشر ي الي 
ن
ن ف كما تم رصد محتوى مداخالت وترصيحات كل المتدخلي 

الخبارية المخصصة لتغطية الحملة االنتخابية لالستفتاء وتبويبها حسب المحاور 
وع الدستور، ي مشر

ن
 الساسية المضمنة ف

 
ي  (3

 منهجية الرصد الكيف 

ي هذا التقرير عىل
ن
ي ف
ي مع الضيوف  ارتكزت منهجية الرصد الكيفن

رصد تعاطي الصحفن
امهوالمواضيع المطروحة ومدى  ن  اعتماد بمبادئ الحياد والموضوعية، إضافة إىل مدى  الير

ي تزويد 
ن
ية والقيام بدورها التوعوي بما يساهم ف القناة عىل آليات الصحافة التفسي 

إرادة  عىل التأثي  المواطن بمعلومات صحيحة وبسيطة ودقيقة، دون مغالطة أو توجيه أو 
ن عىل الناخب. وذلك من خالل  كي 
 عنارص التالية: الالير

  نام   صييييييفة دقيقة ودون ين  الير ييييييحات الفاعلل   غي  الحاا   ترصي
 
هل تم   ث

 مغالطات أو تالعب؟

  ي بل   اةراء المعير عنها من جهة واألحدا  والوقائع من
هل فصيييييييييييل الصيييييييييييحف 

 جهة أخرى؟

 ي وجهات ن:ر مختلفة ومتنوع
م الصيييييييحف 

 
ة حول المواضييييييييع المتعلقة هل قد

  االستفتاء؟

 ي مسافة من كل وجهات الن:ر دون انحياز؟
خذ الصحف 

 
 هل ات

  هل تم اسيييتعمال لغة مةسيييطة وسيييهلة الفهم ألناء تناول المحاور ذات الصيييلة

وع الدستور؟   مشر

  وع يييييييييييير ي مشي
 
ةي   ألنيياء الحوار عو محور محييدد )فصيييييييييييييييل،  يياب...( ف

هييل تم الي 

ي المحاور؟الدستور، أم كان هناك ت
 
 نوع ف

 هل تم التعامل مع الضيوف بشكل منصف وعادل؟ 

    ام  الحوارية القارين ماهي مواقف المعلقل ي الير
 
وع والسيييييييياسيييييييية ف يييييير من مشي

وع الدستور؟و ، ؟الدستور   هل انحازوا للمساندين أو الرافضل   لمشر

 ي االستفتاء؟
 
 هل تم  ث فقرات/ومضات تحسيسية تتعلق  المشارةة ف
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III- للحملة االنتخابية السمعية البرصية   العامة لرصد التغطية اإلعالمية النتائ

 لالستفتاء

ي اإلجماىلي  -1
من الحملة  األولللتعددية السياسية خالل األسبوع توزيييييع الحي   الزمن 

ي القنوات التلفزية واإل االنتخابية لالستفتاء 
 
 ذاعيةف

ي اإلجماىلي 1جدول عدد 
حل     الحي   الزمن  ص للمرص 

حل    المخص  وغي  المرص 

ي 
 
 لالستفتاء الحملة االنتخابية  المشارةة ف

 النسبة المائوية
ي 
الحي   الزمن 

 االجماىلي 
 

%50,13 27:08:24 

ي المخصص لألطراف غي  
الحي   الزمن 

لمشارةةحة  المرص  ا  

ي الحملة االنتخابية 
 
لالستفتاء ف  

%25,83 13:59:02 

ي المخصص للفاعلل   
الحي   الزمن 

 المؤسساتيل    

رئاسة الجمهورية والحكومة   

%24,04 13:00:57 

ي المخصص لألطراف ال
حة مرص  الحي   الزمن 

مشارةة ال  

ي الحملة االنتخابية 
 
لالستفتاء ف  

ي  23 08 54 %100
 المجموع الزمن 

 

 

 
 
ي الجماىلي الذي خ

ن الزمتن  الولالس    بوع  لتعددية الس    ياس    ية خاللص    ص لبلغ الحي 

ي كل القنوات  23دقائق و 08س          اعة و 54حواىلي  الحملة االنتخابية انطالقمنذ 
ن
ثانية ف

ي المدة الزمنية المخص   ص   ة لتغطية أنش   طة . ذاعيةالتلفزية وال 
ن الزمتن ويش   مل هذا الحي 

50,13%

25,83%

24,04%

الحيززالالاي ززملاليلألززالل  زز ا ل
حةلفيلي زززززي  ةل زززززمل غيززززز لاليألززززز ر

الحيلةلاال تليفيةللالستفتيء

نلالحيززالالاي ززملاليلألززالللفززي لي
ةل ئيسزززةلالويي  يززز: اليؤسسزززيتيين

 الح  ية

الحيززالالاي ززملاليلألززالل  زز ا ل
حةلفيلي زززي  ةل زززملالحيلزززة اليألززز ر

اال تليفيةللالستفتيء
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ن غي  المرتبطة باالستفتاء وكذل ن السياسيي  ك المدة الزمنية المخصصة مختلف الفاعلي 

 نشطتهم المرتبطة باالستفتاء. لتغطية أ

ي لفائدة اص       ص نص       ف هذا خ وقد 
ن الزمتن لحزاب الس       ياس       ية والش       خص       يات الحي 

ي والمواطنون
ي  الس               ي اس               ي ة غي  المنتمي ة ومن م ات المجتمع الم دبن

ن
والمختص               ون ف

ن بالمش   اركة غي   مجاالت معينة ي الحملة االنتخابية لالس   تفتاء وفقا للقائمة المرص   حي 
ن
ف

س        بة مائوية بلغت الرس        مية الص        ادرة عن الهيئة العليا المس        تقلة لالنتخابات وذلك بن

ن رئاس    ة الجمهورية ورئاس    ة 50.13 ي فقد تم توزيعه مناص    فة بي 
ن الزمتن %. أما بقية الحي 

، الحكومة، ن ن مؤس         س         اتيي  ي 25.83بنس         بة  باعتبارهم فاعلي 
ن
% والطراف المش         اركة ف

 . %24.04بنسبة  الحملة االنتخابية

ن  ح  ة  ك  ل الطرافتركز نف  اذ  ولي  ح  ة ب  وغي  المرص               ّ ي الحمل  ة المش                 ارك  ة المرص               ّ
ن
ف

امج الحواري  ة  ي القنواتاالنتخ  ابي  ة لالس               تفت  اء إىل الي 
ن
خ  اص                 ة، للتعبي  عن  ذاعي  ةال  ف

وع الدس       تور المعروض عىل االس       تفتاء، ف ن  نفاذ مواقفهم المس       اندة والرافض       ة لمش       ر

ن ا ن المؤس    س    اتيي  ي  أس    اس    ا  تركز لفاعلي 
ن
الترص    يحات الص    ادرة عن رئوس الجمهورية بث  ف

ي ال
ن
ات الخبارية وأعض      اء الحكومة ف ي نش      ر

ن
عالوة عن حض      ور وزير الش      باب والرياض      ة ف

ن  امجال عىل موج  ات  2022جويلي  ة  06ال  ذي تم بث  ه بت  اري    خ و " هن  ا تونس"  الحواري ي 

 ديوان اف ام.  إذاعة

ز وت مجتمع   ة حواىلي  ذاعي   ةتخص               يص ك   ل القنوات التلفزي   ة وال  النت   ائج الكمي   ةي 

ي لب  ث ترص                 25.83%
ن الزمتن ات وم  داخالت رئ  اس                 ة الجمهوري  ة يح  من مجموع الحي 

ي إطار تغطية أنش          طتهم العادية غي  المرتبطة باالس          تفتاء ورئاس          ة الحكومة
ن
وحواىلي  ف

ن مختص               ب  ث مواقف وأراء % ل22.31 ي  ي 
ن
وع ال  دس               تور  ج  االت مختلف  ةمف  من مش               ر

ي )القانون، االقتص  اد، االجتماع...( غي  
ن
ن بالمش  اركة ف  الحملة االنتخابية، مقابل مرص  حي 

ي 18.18حواىلي تخص      يص 
ن
ي لألحزاب الس      ياس      ية المش      اركة ف

ن الزمتن % من مجموع الحي 

ي ك  ل من حزب حرك  ة الش               ع  ب وحزب   احت  ل، حي  ث الحمل  ة االنتخ  ابي  ة التي  ار الش               عت 



                                                                             األسبوع األول-التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء تقرير رصد 
 

8 
 

ي كان لها الوىلمام المرتبة وحركة تونس إىل ال 
ن قائمة الحزاب الس               ياس               ية التر  من بي 

امج ال  ي الي 
ن
ي وذوالتلفزي  ة  ذاعي  ةحض               ورا ب  ارزا ف

ن الس                 اع  ة  ل  ك بمجموع زمتن تراوح بي 

% لألحزاب 14دقيقة. هذا بالض         افة إىل تخص         يص حواىلي  20ونص         ف والس         اعتان و

حة بالمش    اركة الس    ياس    ية غي   ي الحملة االنتخابية، حيث ورد كل من حزب التيار  مرص    ّ
ن
ف

ي أعىل
ن
ي  ال  ديمقراطي وحزب الراي  ة الوطني  ة وحزب حرك  ة النهض                 ة ف

ن زمتن تو  ب بحي 
الير

ن الساعة و تراوح  دقيقة.  54دقيقة والساعة و 16بي 

ي الش         خص         يات الس         ياس         ية غي  المنتمية 
ن
أما بقية الص         ناف والمتمثلة أس         اس         ا ف

ن والمواطن لمش  اركة فقد خص  ص لها مجتمعة المرص  حة باغي  المرص  حة و  والجمعيات ي 

ن 19.75حواىلي  اوح بي 
 %. 6.48% و1.17%، وبنسب مائوية تير

ي الم -2
وع الدستور للمساندين وللرافضل   خصص توزيييييع الحي   الزمن  ي لمشر

 
القنوات  ف

 ذاعيةالتلفزية واإل 

ي 3جدول عدد 
وع المخصص للمساندين ول  الحي   الزمن  لرافضل   لمشر

 الدستور

المجموع 
 العام 

ي 
المخصص الحي   الزمن 
وع الدستور للرافضل     لمشر

ي المخصص 
الحي   الزمن 

وع الدستور مساندينلل  لمشر
 القنوات التلفزية

ذاعيةواإل   

القنوات التلفزية  0:47:54 0:39:27 1:27:21
 العمومية

القنوات التلفزية  1:06:43 1:20:08 2:26:51
 الخاصة

 ذاعيةالقنوات اإل  4:20:15 3:38:43 7:58:58
 العمومية

 ذاعيةالقنوات اإل  9:27:23 15:59:38 25:27:01
 الخاصة

 المجموع العام  15:42:15 21:37:56 37:20:11

 

ن من خالل ي  االنتخ ابي ة لالس               تفت اء حمل ةالتغطي ة العالمي ة لل ج رص                د نت ائ تبي 
ن
ف

المرصودة خصصت، مجتمعة،  عمومية وخاصةقنوات تلفزية  6أن ال، أسبوعها الول

ن  لتقديم مختلف الطراف  ثانية 12دقيقة و 54س                اعات و 03بلغ  ا ض               عيف ا زمني ا حي 

القناة خص        ص        ت  حيث. وع الدس        تور آلرائهم ومواقفهم المس        اندة أو الرافض        ة لمش        ر 
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  العمومي     ة الوىلالوطني     ة 
 
ا مجموع      ث     اني     ة.  21ودقيق     ة  27س                    اع     ة و 01بلغ ا زمني     ّ

ا  الخاص            ة قناة حنبعلخص            ص            ت و  ن ي ثانية 51دقيقة و 26س            اعة و 2ب ا زمنيّ حي 
ن
. ف

ي نس                 ان و المق  اب  ل لم تخص               ص القنوات التلفزي  ة الخ  اص                 ة ال 
ي و . تلفزة بر

ن
+ قرط  ا ف

ن زمالت    اس               ع    ة و  ي أي حي 
المرتبط    ة ب    الحمل    ة  اآلراء والمواقفلتغطي    ة مختلف ي    ذكر تن

ات الخبارية عىل حد الس            واء. االنتخابية لالس            تفتاء  امج والنش            ر ي الي 
ن
يتم لم لذلك ، ف

ي بقية أجزاء هذا التقرير. 
ن
ن هذه القنوات ف  تضمي 

قفص                 ة  إذاع  ةالك  اف و  إذاع  ةالوطني  ة و  ذاع  ةال )العمومي  ة،  ذاعي  ةالقنوات ال أم  ا 

ن فخص         ص         ت ، (المنس         تي   ةإذاعو   58دقيقة و 58س         اعات و 07بلغ  ا إجماليزمنيا  ا حي 

ن و ، ثانية وع الدس         تور،  15ودقيقة  20س         اعات و 04توزع بي  ثانية للمس         اندين لمش         ر

وع. وخص        ص         تثانية  43دقيقة و 38و س        اعات 03و  للمواقف الرافض        ة لهذا المش        ر

ن (إذاعيةقنوات  07) الخاصة مجتمعة، ذاعيةالقنوات ال  ساعة  25منيا هاما بلغ ز ا ، حي 

ن  ث    اني    ة 01دقيق    ة و 27و ث    اني    ة للمواقف  23دقيق    ة و 27س                   اع    ات و 09 وتوزع بي 

وع الدس         تور ثاني 38دقيقة و 59س         اعة و 15المس         اندة و . ة للموقف الرافض         ة لمش         ر

امج الخبارية والحوارية  ذاعيةوتجدر الش                ارة إىل تنوع برمجة هذه القنوات ال  ن الي  بي 

ية، وال  لميدانية. التغطية ا عىلعالوة تفسي 

ي المخصص 4 جدول عدد 
وع للمساندين وللرافضل     توزيييييع الحي   الزمن  لمشر

ي كل القنوات التلفزية واإل 
 
  ذاعيةالدستور ف

وع الدستور  المواقف من مشر
 )مساند/رافض(

ي 
 النسبة المائوية الحي   الزمن 

ي المخصص للمواقف الرافضة 
الحي   الزمن 

وع الدستور  لمشر
21:37:56 %57,94 

ي المخصص للمواقف المساندة 
الحي   الزمن 

وع الدستور  لمشر
15:42:15 %42,06 

 100% 37:20:11 المجموع
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ي االجماىلي المخصص  -3
وع للمساندين وللرافضل   مقارنة الحي   الزمن  لمشر

ي القنوات التلفزية العمومية والخاصة
 
 الدستور ف

 

ي االج5 جدول عدد 
للمساندين وللرافضل   ماىلي المخصص   مقارنة الحي   الزمن 

ي القنوات التلفزية العمومية والخاصة
 
وع الدستور ف  لمشر

المجموع 
 العام

ي 
الحي   الزمن 

المخصص للرافضل   
وع الدستور  لمشر

ي المخصص 
الحي   الزمن 

وع  للمساندين لمشر
 الدستور

القنوات التلفزية العمومية 
 والخاصة

تلفزية العموميةالقنوات ال 0:47:54 0:39:27 1:27:21  

 األوىلقناة الوطنية  0:47:54 0:39:27 1:27:21

 القنوات التلفزية الخاصة 1:06:43 1:20:08 2:26:51

 قناة حنبعل 1:06:43 1:20:08 2:26:51

 قناة التاسعة ------------ ------------ 00:00:00

 قناة االنسان ------------ ------------ 00:00:00

00:00:00 ------------ ي  ------------ 
 
ي ف
 
 قناة تلفزة ت

 قناة قرطاج + ------------ ------------ 00:00:00

 المجموع العام 37 54 01 1:59:35 3:54:12

 

57,94 

عل سفةلالي اق لال ا ضةللي    42,06
الدست  

عل سفةلالي اق لاليسي دةللي   
الدست  
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ي االجماىلي المخصص  -4
وع الدستور للمساندين وللرافضل   مقارنة الحي   الزمن  لمشر

ي القنوات اإل 
 
 العمومية ذاعيةف

 

ي االجماىلي المخصص   مقارن6 جدول عدد 
للمساندين وللرافضل   ة الحي   الزمن 

ي القنوات اإل 
 
وع الدستور ف  العمومية  ذاعيةلمشر

 المجموع العام
ي 
الحي   الزمن 

المخصص للرافضل   
وع الدستور  لمشر

ي 
الحي   الزمن 
المخصص 

وع  للمساندين لمشر
 الدستور

 ذاعيةالقنوات اإل 
 العمومية

الوطنية ةذاعاإل  2:04:38 2:02:29 4:07:07  

كاف  إذاعة 1:01:03 0:29:16 1:30:19  

قفصة إذاعة 0:38:18 0:50:09 1:28:27  

المنستي   إذاعة 0:36:16 0:16:49 0:53:05  

 المجموع العام  4:20:15 3:38:43 7:58:58

 

1ق يةلال   يةل ق يةلح فعلل

الحيالالاي مللليسي دين 0:47:54 1:06:43

الحيالالاي مللل ا ضين 0:39:27 1:20:08

0:47:54

1:06:43

0:39:27

1:20:08

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

التلفايةليقي  ةلفينلالحيالالاي ملاالوييلملاليلألألةللليسي دينل لل ا ضينللي   علالدست  ل ملالق  ات
العي ييةل الليألة

الحيالالاي مللليسي دين الحيالالاي مللل ا ضين
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ي االجماىلي المخصص  -5
وع الدستور للمساندين وللرافضل   مقارنة الحي   الزمن  لمشر

ي القنوات اإل 
 
 الخاصة عيةذاف

 

ي االجماىلي المخصص 7 جدول عدد 
للمساندين وللرافضل     مقارنة الحي   الزمن 

ي القنوات اإل 
 
وع الدستور ف  الخاصة ذاعيةلمشر

 المجموع العام

ي 
الحي   الزمن 
المخصص 

وع  للرافضل   لمشر
 الدستور

ي 
الحي   الزمن 
المخصص 

وع  للمساندين لمشر
 الدستور

الخاصة ذاعيةالقنوات اإل   

شمس أف أم إذاعة 1:44:23 3:57:47 5:42:10  

اس أف أم إذاعة 1:42:36 3:21:07 5:03:43 اكسير  

ابتسامة أف أم إذاعة 1:59:22 1:55:37 3:54:59  

راديو ماد إذاعة 0:48:37 2:36:02 3:24:39  

موزاييك أف أم إذاعة 1:16:46 2:01:02 3:17:48  

الديوان أف أم إذاعة 1:15:44 1:15:54 2:31:38  

جوهرة أف أم إذاعة 0:39:55 0:52:09 1:32:04  

 المجموع العام  9:27:23 15:59:38 25:27:01

 

إذا ةلقفألة إذا ةل ي  إذا ةلالي ستي  إذا ةلال   ية

الحيالالاي مللليسي دين 0:38:18 1:01:03 0:36:16 2:04:38

الحيالالاي مللل ا ضين 0:50:09 0:29:16 0:16:49 2:02:29

0:38:18

1:01:03

0:36:16

2:04:38

0:50:09

0:29:16
0:16:49

2:02:29

0:00:00
0:14:24
0:28:48
0:43:12
0:57:36
1:12:00
1:26:24
1:40:48
1:55:12
2:09:36
2:24:00

 ييةيقي  ةلالحيالالاي ملاالوييلملاليلألاللليسي دينل لل ا ضينللي   علالدست  ل ملالق  اتلاإلذا يةلالعي

الحيالالاي مللليسي دين الحيالالاي مللل ا ضين
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ي اإلجماىلي المخصص  -6
 حسب المحور للمساندين وللرافضل   توزيييييع الحي   الزمن 

ي كل القنوات التلفزية واإل 
 
 ذاعيةف

ي اإلجماىلي المخصص 8جدول عدد 
حسب للمساندين وللرافضل     الحي   الزمن 

 حورالم

ي 
الحي   الزمن 

 االجماىلي للرافضل   
ي اإلجماىلي 

الحي   الزمن 
 للمساندين

 

ي الرائد  05:41:25 08:21:38
 
وع الدستور المنشورة ف نسخة مشر

 الرسمي 

وع  01:04:59 02:08:50 ي مشر
 
الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف
 الدستور

وع دستور الهيئة االستشارية 02:03:21 01:57:32  نسخة مشر

وع  01:04:53 01:39:06 ي مشر
 
يعية ف الوظيفة / السلطة التشر

 الدستور

ي  00:57:44 01:35:51  المسار االنتخاتر

ي  00:37:56 01:05:13
 
الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

وع الدستور  مشر

وع الدستور 00:44:59 01:03:33 ي مشر
 
 توطئة الدستور ف

وع 00:16:20 01:01:51 ي مشر
 
 الدستور المحكمة الدستورية ف

وع الدستور 00:38:57 00:46:15 ي مشر
 
 مسائل الهوية ف

وع  00:10:20 00:32:02 ي مشر
 
الوظيفة /السلطة القضائية ف
 الدستور

إذا ةلالدي انل
أ لأمل

إذا ةلا سف اسل
أ لأم

إذا ةلافتسييةل
أ لأم

إذا ةلو ه ةل
أ لأم

إذا ةلي ااييكل
أ لأم

 ادي لييد
إذا ةل يسل

أ لأم

الحيالالاي مللليسي دين 1:15:44 1:42:36 1:59:22 0:39:55 1:16:46 0:48:37 1:44:23

الحيالالاي مللل ا ضين 1:15:54 3:21:07 1:55:37 0:52:09 2:01:02 2:36:02 3:57:47

1:15:44

1:42:36
1:59:22

0:39:55

1:16:46
0:48:37

1:44:23
1:15:54

3:21:07

1:55:37

0:52:09

2:01:02

2:36:02

3:57:47

0:00:00
0:28:48
0:57:36
1:26:24
1:55:12
2:24:00
2:52:48
3:21:36
3:50:24
4:19:12

اإلذا يةليقي  ةلالحيالالاي ملاالوييلملاليلألاللليسي دينل لل ا ضينللي   علالدست  ل ملالق  ات
الليألة

الحيالالاي مللليسي دين الحيالالاي مللل ا ضين
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ي االجتماعيالحقوق االقتصادية و  00:25:39 00:27:45
 
ة ف

وع الدستور  مشر

مواضيع أخرى )اقتصادية، اجتماعية،  00:10:40 00:17:57
 سياسية...(

وع الدستور 00:09:11 00:12:09 ي مشر
 
 تعديل الدستور ف

وع الدستور 00:01:49 00:10:06 ي مشر
 
 الهيئات المستقلة ف

وع الدستور 00:08:50 00:07:37 ي مشر
 
 الحقوق البيئية ف

وع  00:02:26 00:04:11 ي مشر
 
المساواة بل   المرأة والرجل ف

 الدستور

وع الدستور ال 01:17:02 00:04:05 منشورة مراجعة نسخة مشر

ي الرائد الرسمي 
 
 ف

وع الدستور 00:03:52 00:02:15 ي مشر
 
بية ف  المجلس األعو للي 

 الرياضة 00:01:52 00:00:00

 المجموع العام 15:42:15 21:37:56

 

ي كل  -7
 
ي اإلجماىلي المخصص للمساندين حسب الجنس ف

توزيييييع الحي   الزمن 

 ذاعيةالقنوات التلفزية واإل 

ي اإلجماىلي المخصص للمساندين حسب   توزيييييع الحي   9جدول عدد 
الزمن 

ي كل القنوات التلفزية واإل  الجنس
 
 ذاعيةف

 

 
97%

3%

رجل

امرأة

ي المخصص  الجنس
الحي   الزمن 

 للمساندين
 النسبة المائوية

 96,50% 14:51:42 رجل

 3,50% 0:32:19 امرأة

%100 15:24:01 المجموع العام  
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ي اإلجماىلي المخصص للرافضل   حسب الجنس -8
ي كل القنوات  توزيييييع الحي   الزمن 

 
ف

 ذاعيةالتلفزية واإل 

 

ي اإلجماىلي المخصص للرافضل   حسب 10جدول عدد 
  توزيييييع الحي   الزمن 

ي كل القنوات التلفزية واإل  الجنس
 
 ذاعيةف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

رجل

امرأة

ي المخصص  الجنس
الحي   الزمن 

 للرافضل   
 النسبة المائوية

 86,46% 17:51:15 رجل

 13,54% 2:47:47 امرأة

%100 20:39:02 المجموع العام  
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IV - أهم االستنتاجات والمالح:ات 

عالمية للحملة نتائج رص           د التغطية ال  من خالل ،دة اس           تنتاجاتالتوص           ل لعتم 

 ، من بينها: الول ها أسبوعاالنتخابية خالل 

 من مجموع 58حواىلي  مجتمعة المرص      ودة ذاعيةالقنوات التلفزية وال  خص      ص      ت %

ي 
ن الزمتن وع الدس     تور، مق الحي  للمواقف المس     اندة  %42 ابلللمواقف الرافض     ة لمش     ر

وع.   لهذا المشر

 القنوات التلفزية تغطية خاص            ة بالحملة االنتخابية لالس            تفتاء  لم تخص            ص أغلب

 العمومية عي  برنامج حواري الوىلباس               تثناء القناة الوطنية  ،الولطيلة الس               بوع 

نامج الس    بو ي " ي ات إخبارية، وقناة حنبعل الخاص    ة عي  الي 
حدث يومي وثالث نش    ر

ي تونس" وتخص    يص 
ن
ة الخبارية لتقديم مختلف  10ف ي النش    ر

ن
ن دقائق يومية ف  الفاعلي 

وع الدستور.   لمواقفهم من مشر

 مت الخاصة "ديوان اف  ذاعيةالوطنية" العمومية والقنوات ال  ذاعيةكل من "ال   احير

ن مواقف المس   اندين و لقاعدة بتس   امة اف ام " اام" و" ن المس   اواة بي  مواقف الرافض   ي 

وع الدس  تور. وحاولت  لم " قفص  ة إذاعة"الخاص  ة و "جوهرة اف ام" إذاعةكل من ش  ر

ام هذه القاعدة رغم العمومية ا وع  طفيفاختالل تس  جيل حير ن لمش  ر لفائدة الرافض  ي 

ي 
ن الزمتن وع،  الدس           تور مقارنة بالحي  والذي بلغ المخص           ص للمس           اندين لهذا المش           ر

 . دقيقة 12حواىلي 

 م ن و  إذاعةالكاف و  إذاعةكل من   لم تحير موزاييك اف " إذاعاتالمنس               تي  العموميتي 

اف اف ام"و "ش   مس اف ام"و "ام ي قاعدة المس   اواة "راديو ماد" الخاص   ة و "إكس   ي 
ن
ف

ن المدة الزمنية المخص   ص   ة  وع الدس   تور، حيث تض   اعف للمس   اندين وللرافض   ي  لمش   ر

ي المخص  
ن الزمتن وع الدس  تور مقارنة بالحي  ن لمش  ر ي المخص  ص للرافض  ي 

ن الزمتن ص الحي 

ي كل من 
ن
اف اف ام وش   مس اف ام وراديو  إذاعةللمس   اندين ف موزاييك اف ام وإكس   ي 

ي الك    اف 
ي إذاعتر

ن
ن ف ي المخص               ص لكال الموقفي 

ن الزمتن ن تراوح ف    ارق الحي  ي حي 
ن
م    اد، ف

ن   ساعة. الدقيقة ونصف 20والمنستي  بي 
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  ت تغطية القنوات التلفزية وال ن ي  ذاعيةتمي 
تم خاص         ة بتنوع المحاور والمواض         يع التر

وع  ي محور " نس               خة مش               ر
امج الحوارية، حيث حظن ي مختلف الي 

ن
طرحها للنقاش ف

وع دستور  " و"الوظيفة التنفيذية" و"نسخة مشر ي الرائد الرسمي
ن
الدستور المنشورة ف

ي س    واء كان ذلك من زاوية "الهيئة االس    تش    ارية" و
ن زمتن يعية" بأكي  حي  الوظيفة التش    ر

ن  وع الدس    تور أو الرافض    ي  هذا بالض    افة إىل التطرق إىل مختلف  . له المس    اندين لمش    ر

ي الدستور عىل غرار باب "الحقوق والحريات المدنية والسياسية
ن
" البواب المضمنة ف

 التوطئة". "وباب "المحكمة الدستورية" و

  ا لتغطية أنش              طة كل من  ذاعيةخص              ص              ت كل القنوات التلفزية وال ا زمنيا هام  ن حي 

غي  المرتبطة جمهورية وأعض              اء الحكومة( أعض              اء الس              لطة التنفيذية )رئاس              ة ال

ن مواقف المختصو باالستفتاء  ي مجاالت مختلفة )القانوني 
ن
االقتصاد، االجتماع...(  ، ف

ي 
ن
والحزاب الس   ياس   ية المرص   حة والش   خص   يات الس   ياس   ية غي  المرص   حة بالمش   اركة ف

ن كل من ي متقارب بي 
ن زمتن  الحملة االنتخابية لالس    تفتاء أس    اس    ا، مقابل تخص    يص حي 

ن يعيش             خاص الطبالجمعيات المرص             حة وغي  المرص             حة بالمش             اركة، وكذلك ال  ي 

ن والمواطن ن المرصحي  ن بالمشاركة. ي    غي  المرصحي 

 ي هام ل تم
ن زمتن غي  المرتبطة  نش     طة أعض     اء الس     لطة التنفيذيةأتغطية تخص     يص حي 

ي الذي خص     ص لباالس     تفتاء 
ن الزمتن وع الدس     تور تغطية ، إال أن الحي  موقفهم من مش     ر

 ساعة.  14دقائق من مجموع حواىلي  10ساعة و 02يتجاوز لم 

 م ن امج الحوارية ا لم يلير ي الي 
ن
ن القارين ف ، بمبدأ الحياد والموضوعية ذاعيةل جل المعلقي 

ة وواضحة لموقف ا منهمنحاز عدد احيث  وع الدستور بصفة مباشر لمساندين لمشر

ن انحاز عدد آ ي حي 
ن
ن لف وع. هذا الخر لموقف الرافضي   مشر

 ية مخص    ص    ة لتفس    ي  العمومية  ذاعيةالقنوات ال  تبث ات موحدة وبرامج تفس    ي  نش    ر

" المعجم الدس     توري" وبرنامج  وتبس     يط مض     مون أبواب الدس     تور عىل غرار برنامج

ن عىل الدستور". راء حول الدس"آ  تور" وبرنامج " عي 



                                                                             األسبوع األول-التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء تقرير رصد 
 

18 
 

V- النتائ  التفصيلية لرصد التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء 

 تائ  القنوات التلفزيةن -1

 األوىلقناة الوطنية الرصد نتائ  

صةالمدة الزمنية  -1 وع الدستور المخص    للمساندين لمشر

المدة االجمالية 
 للبث

مدة أخذ 
 الكلمة

  مدة البث

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:16 0:17:21 0:18:37

 حزب حركة الشعب 0:00:00 0:11:03 0:11:03

ي  0:00:42 0:05:41 0:06:23  حزب التيار الشعت 

ي  0:00:34 0:00:37 0:01:11  حزب الحشد الشعت 

 غي  مشارك 00 00 0 0:16:22 0:16:22

ي االقتصاد 0:00:00 0:09:41 0:09:41
ن
 مختصون ف

ي ال 0:00:00 0:06:41 0:06:41
ن
 قانونمختصون ف

 رئيس الجمهورية 0:05:40 0:05:57 0:11:37

0:01:18 0:00:49 0:00:29 

ب والشخصيات السياسية غي  األحزا

 المنتمية غي  المشارةة

ي  0:00:29 0:00:49 0:01:18
 حزب شباب تونس الوطتن

 المجموع العام 0:07:25 0:40:29 0:47:54

 

صة ل -2 وع الدستورالمدة الزمنية المخص   لرافضل   لمشر

المدة االجمالية 
 للبث

  مدة البث مدة أخذ الكلمة

0:20:46 0:18:31 0:02:15 

زاب والشخصيات السياسية غي  األح

 المنتمية غي  المشارةة

 الحزب الجمهوري 0:00:05 0:00:00 0:00:05

 طي احزب التيار الديمقر  0:00:05 0:00:00 0:00:05

 حزب العمال التونسي  0:00:17 0:00:53 0:01:10

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:00 0:16:55 0:16:55

 زب حركة النهضةح 0:00:30 0:00:43 0:01:13

 الحزب الدستوري الحر 0:00:39 0:00:00 0:00:39

 حزب القطب 0:00:05 0:00:00 0:00:05
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 الوطنيةالراية  0:00:29 0:00:00 0:00:29

0:00:05 

0:00:00 

0:00:05 

حزب التكتل الديمقراطي من أجل 

 العمل والحريات

 غي  مشارك 0:03:14 0:14:13 0:17:27

ي القانون 0:03:14 0:07:00 0:10:14
ن
 مختصون ف

ي االقتصاد 0:00:00 0:07:13 0:07:13
ن
 مختصون ف

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:41 0:00:33 0:01:14

 حزب الشعب يريد 0:00:41 0:00:33 0:01:14

 المجموع العام 0:06:10 0:33:17 0:39:27

 

 

وع الدستور حسب الموقف )مساند/رافض -3  (المدة الزمنية المخصصة لمشر

 
 

صةالمدة الزمنية  -4 وع الدستور حسب  المخص   المحورللمساندين لمشر

المدة 
 االجمالية للبث

مدة أخذ 
 الكلمة

  مدة البث

0:24:14 0:20:09 0:04:05 
ي 
ن
وع الدستور المنشورة ف نسخة مشر

 الرائد الرسمي 

0:08:31 0:08:31 0:00:00 

ي االجتماعيالحقوق االقتصادية و 
ن
ة ف

وع الدستور  مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:00 0:06:38 0:06:38  نسخة مشر

0:05:56 0:03:49 0:02:07 

وع الدستور مراجعة  نسخة مشر

ي الرائد الرسمي 
ن
 المنشورة ف

ي  0:00:53 0:01:05 0:01:58  المسار االنتخاب 

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل

لليسي دينللي   ع
الدست  

55%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل

ال ا ضينللي   ع
الدست  

45%
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0:00:20 0:00:00 0:00:20 

وع  ي مشر
ن
الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

 الدستور

وع الدستور 0:00:00 0:00:17 0:00:17 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

 المجموع العام 0:07:25 0:40:29 0:47:54

صة ل -5 وع الدستور حسب المدة الزمنية المخص   المحورلرافضل   لمشر

المدة االجمالية 
 للبث

مدة أخذ 
 الكلمة

مدة 
 البث

 

0:18:10 0:12:58 0:05:12 
ي 
ن
وع الدستور المنشورة ف نسخة مشر

 الرائد الرسمي 

0:11:51 0:10:53 0:00:58 

وع دستور الهيئة  نسخة مشر

 االستشارية

0:04:56 0:04:56 0:00:00 

ي االجتماعيالحقوق االقتصادية و 
ن
ة ف

وع الدستور  مشر

ي  0:00:00 0:04:30 0:04:30  المسار االنتخاب 

 المجموع العام 0:06:10 0:33:17 0:39:27

 

صة لالمدة الزمنية  -6 وع الدستور ن مسانديولللرافضل   المخص  لمشر

 حسب الجنس

 

 
 

 

 

ضد مع

رجل 0:36:54 0:46:41

امرأة 0:00:18 0:00:29

0:00:00

0:07:12

0:14:24

0:21:36

0:28:48

0:36:00

0:43:12

0:50:24

رجل امرأة
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 قناة حنبعلرصد نتائ  

صةالمدة الزمنية  -1 وع الدستور المخص    للمساندين لمشر
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 أحزاب سياسية مشارةة 0:04:38 1:01:34 1:06:12
 حركة الجمهورية الجديدة 0:00:59 0:09:49 0:10:48

 حزب حركة الشعب 0:02:39 0:07:33 0:10:12

 حزب حركة تونس إىل المام 0:01:00 0:44:12 0:45:12

 رئيس الجمهورية 0:00:31 00 00 0 0:00:31
 المجموع العام 0:05:09 1:01:34 1:06:43

صة لالمدة الزمنية  -2 وع الدستورالمخص   لرافضل   لمشر

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 جمعية مشارةة 00 00 0 0:59:06 0:59:06
 ائتالف صمود 0:00:00 0:59:06 0:59:06

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:56 0:07:57 0:08:53
ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:56 0:07:57 0:08:53  الشعت 

 جمعية غي  مشارةة 0:05:06 0:05:01 0:10:07
 عن حقوق الطفل الجمعية التونسية للدفاع 0:00:54 0:05:01 0:05:55

 العام التونسي للشغل االتحاد  0:04:12 0:00:00 0:04:12

 غي  مشارك 0:02:02 00 00 0 0:02:02
ي القانون 0:02:02 0:00:00 0:02:02

 مختصون فن

 المجموع العام 0:08:04 1:12:04 1:20:08

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةللليسي دي
لي   علالدست  

45%

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةلال ا ضي
لي   علالدست  

55%
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صةلزمنية المدة ا -4 وع الدستور حسب  المخص  للمساندين لمشر

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

وع نسخة 0:02:10 0:12:04 0:14:14 ي الرائد الرسمي  المنشورة الدستور  مشر
ن
 ف

وع الدستور 0:00:00 0:10:47 0:10:47 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

0:06:50 0:06:50 0:000:0 وع الدستور  ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور  0:00:00 0:06:16 0:06:16 ي مشر
ن
  الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

وع الدستور مسائل الهوية 0:00:00 0:05:40 0:05:40 ي مشر
ن
 ف

 مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...( 0:00:00 0:05:14 0:05:14

وع نسخة  0:01:00 0:04:12 0:05:12  دستور الهيئة االستشاريةمشر

وع توطئة  0:00:00 0:03:08 0:03:08  الدستورمشر

وع الدستور المحكمة الدستورية 0:00:00 0:02:48 0:02:48 ي مشر
ن
 ف

وع الدستور 0:00:00 0:02:36 0:02:36 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

ي  المسار  0:01:59 0:00:14 0:02:13  االنتخاب 

وع الدستور تعديل الدستور  0:00:00 0:01:17 0:01:17 ي مشر
ن
 ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:28 0:00:28 ي مشر
ن
ن المرأة والرجل ف  المساواة بي 

 المجموع العام 0:05:09 1:01:34 1:06:43

صة لالمدة الزمنية  -5 وع الدستور حسب المخص  لرافضل   لمشر

  المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

وع الدستور 0:01:36 0:14:53 0:16:29 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

ي الرائد الرسمي  0:01:35 0:12:19 0:13:54
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:02:02 0:10:30 0:12:32  نسخة مشر

 خرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...(مواضيع أ 0:00:00 0:09:28 0:09:28

وع الدستور 0:00:41 0:07:32 0:08:13 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور   0:05:06 0:05:06 ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور الهوية 0:00:11 0:03:16 0:03:27 ي مشر
 فن

 وع الدستورتوطئة مشر  0:00:51 0:01:44 0:02:35

وع الدستور 0:00:00 0:02:33 0:02:33 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:01:58 0:01:58 ي مشر
 ة فن

وع الدستور 0:00:00 0:01:46 0:01:46 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

ي  0:00:32 0:00:17 0:00:49  المسار االنتخاب 

بية 0:00:00 0:00:42 0:00:42 وع الدستور المجلس العىل للير ي مشر
 فن

وع الدستور 0:00:28 0:00:00 0:00:28 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

ي الرائد الرسمي  0:00:08 0:00:00 0:00:08
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

 المجموع العام  0:08:04 1:12:04 1:20:08
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صة ل المدة الزمنية -6 وع الدستور  والمساندين لرافضل   المخص  لمشر

 حسب الجنس

 
ييتم لم    مالح:ة وع الدستور  ةأر الم كتشر  ولم تكن ال من بل   الرافضل   وال من بل   المساندين لمشر

 . عو قناة حنبعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 01:15:56 01:05:07

00:57:36

01:00:29

01:03:22

01:06:14

01:09:07

01:12:00

01:14:53

01:17:46
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 ذاعيةنتائ  رصد القنوات اإل  -2

 الوطنية  ذاعةاإل رصد نتائ  

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 مشاركغي   00 00 0 0:51:45 0:51:45
ي القانون 0:00:00 0:36:53 0:36:53

ن
 مختصون ف

ي الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 0:00:00 0:14:52 0:14:52
ن
 عضو سابق ف

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 00 00 0 0:36:34 0:36:34

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:00 0:36:34 0:36:34

 رئيس الجمهورية 0:05:56 0:12:56 0:18:52

 شخص طبيعي مشارك 0:01:49 0:05:20 0:07:09
 شخص طبيعي مشارك 0:01:49 0:05:20 0:07:09

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:55 0:04:45 0:06:40
 حزب حركة الشعب 0:00:21 0:01:06 0:01:27

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:23 0:00:37 0:01:00

 التحرري االجتما ي الحزب  0:00:09 0:00:47 0:00:56

ي من أجل تونس 0:00:07 0:00:42 0:00:49  حزب التكتل الشعت 

ي  0:00:14 0:00:27 0:00:41
 حزب حركة النضال الوطتن

ي التونسي  0:00:09 0:00:21 0:00:30
 حزب حركة الشباب الوطتن

 حركة الشعب يريد 0:00:00 0:00:25 0:00:25

 حركة الشباب نحن لها 0:00:05 0:00:20 0:00:25

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:15 0:00:00 0:00:15

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:12 0:00:00 0:00:12

 شخص طبيعي غي  مشارك 0:00:15 0:01:40 0:01:55
ن  0:00:15 0:01:40 0:01:55 ن غي  مشاركي   مواطني 

 جمعية مشارةة 0:00:24 0:01:19 0:01:43
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:00:16 0:00:45 0:01:01

 جمعية نور القمر 0:00:08 0:00:34 0:00:42

 المجموع العام 0:10:19 1:54:19 2:04:38

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 اركغي  مش 0:01:10 1:23:10 1:24:20
ي القانون 0:01:10 0:56:30 0:57:40

 مختصون فن

ي ضيف 0:00:00 0:14:22 0:14:22
 صحفن

 فنان 0:00:00 0:08:36 0:08:36

ي العلوم السياسية 0:00:00 0:03:42 0:03:42
 مختص فن

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:17 0:22:06 0:24:23

0:18:15 0:18:15 :00:000  شخصيات سياسية غي  منتمية 

 الحزب الجمهوري 0:00:43 0:02:17 0:03:00
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ي  0:00:57 0:00:52 0:01:49
 جبهة الخالص الوطتن

 حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0:00:09 0:00:31 0:00:40

 الحزب الدستوري الحر 0:00:15 0:00:11 0:00:26

 زب الرادة الشعبيةح 0:00:13 0:00:00 0:00:13

 جمعية غي  مشارةة 0:01:53 0:07:04 0:08:57
ن  0:00:00 0:07:04 0:07:04  جمعية القضاة التونسيي 

 العام التونسي للشغل االتحاد  0:00:59 0:00:00 0:00:59

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:54 0:00:00 0:00:54

 ب سياسية مشارةةأحزا 0:00:37 0:02:33 0:03:10
ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:17 0:01:08 0:01:25  الشعت 

 حزب المان 0:00:11 0:00:49 0:01:00

 حزب أفاق تونس 0:00:09 0:00:36 0:00:45

 جمعية مشارةة 0:00:09 0:00:46 0:00:55
 ائتالف صمود 0:00:09 0:00:46 0:00:55

  مشاركشخص طبيعي غي   00 00 0 0:00:44 0:00:44
ن  0:00:00 0:00:44 0:00:44 ن غي  مشاركي   مواطني 

 المجموع العام  0:06:06 1:56:23 2:02:29

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
 

وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  البث مدة مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:04:49 0:24:05 0:28:54
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

0:14:40 0:14:40 0:00:00 

وع  ي مشر
الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 الدستور

وع الدستور 0:00:00 0:14:39 0:14:39  توطئة مشر

وع دستور الهيئة االستشاري 0:00:00 0:14:32 0:14:32  ةنسخة مشر

وع الدستور 0:00:15 0:12:38 0:12:53 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

0:11:58 0:07:35 0:04:23 

ي الرائد 
وع الدستور المنشورة فن مراجعة نسخة مشر

 الرسمي 

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل

لليسي دينللي   ع
الدست  

50%

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةلال ا ضي
لي   علالدست  

50%
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وع الدستور 0:00:00 0:07:18 0:07:18 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع الدستوراالجتماعيية و الحقوق االقتصاد 0:00:00 0:06:29 0:06:29 ي مشر
ن
 ة ف

وع الدستور 0:00:00 0:04:50 0:04:50 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

ي  0:00:42 0:02:12 0:02:54  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:01:55 0:01:55 ي مشر
ن
بية ف  المجلس العىل للير

وع ال 0:00:00 0:01:05 0:01:05 ي مشر
ن
ن المرأة والرجل ف  دستورالمساواة بي 

وع الدستور 0:00:10 0:00:45 0:00:55 ي مشر
ن
 المحكمة الدستورية ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:44 0:00:44 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:37 0:00:37 ي مشر
ن
 الحقوق البيئية ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:15 0:00:15 ي مشر
ن
 تعديل الدستور ف

 المجموع العام  0:10:19 1:54:19 2:04:38

وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:04:49 0:41:57 0:46:46
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:44 0:19:14 0:19:58  توطئة مشر

0:13:56 0:13:56 0:00:00 

وع  ي مشر
الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 الدستور

وع الدستور 0:00:00 0:10:33 0:10:33 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:07:04 0:07:04 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

وع دستور الهيئة ا 0:00:00 0:06:22 0:06:22  الستشاريةنسخة مشر

وع الدستور 0:00:17 0:04:49 0:05:06 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:16 0:04:49 0:05:05 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:04:03 0:04:03 ي مشر
 ة فن

ي م 0:00:00 0:01:29 0:01:29
بية فن وع الدستورالمجلس العىل للير  شر

ي  0:00:00 0:01:25 0:01:25  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:00:42 0:00:42 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

 المجموع العام  0:06:06 1:56:23 2:02:29

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

حسب الجنس

 

 

ضد مع

رجل 1:39:41 2:00:44

امرأة 0:20:04 0:02:39

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

رجل امرأة
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 الكاف  إذاعة رصد  نتائ 

وع الدستورالمدة ا -1 صة للمساندين لمشر   لزمنية المخص 
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المجموع العام 

اء 00 00 0 0:20:51 0:20:51  الخير
 شخص طبيعي مشارك 0:00:00 0:20:51 0:20:51

 رئيس الجمهورية 0:08:43 0:03:31 0:12:14

 أحزاب سياسية مشارةة 0:02:52 0:05:54 0:08:46
 حزب حركة الشعب 0:00:59 0:01:06 0:02:05

ي  0:00:19 0:01:02 0:01:21
 حزب حركة النضال الوطتن

ي التونسي  0:00:16 0:00:55 0:01:11
 حزب حركة الشباب الوطتن

 التحرري االجتما ي الحزب  0:00:09 0:00:47 0:00:56

ي من أجل تونس 0:00:07 0:00:42 0:00:49  حزب التكتل الشعت 

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:11 0:00:37 0:00:48

 حركة الشعب يريد 0:00:12 0:00:25 0:00:37

 حركة الشباب نحن لها 0:00:05 0:00:20 0:00:25

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:19 0:00:00 0:00:19

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:15 0:00:00 0:00:15

 شخص طبيعي مشارك 0:02:20 0:06:22 0:08:42
 شخص طبيعي مشارك 0:02:20 0:06:22 0:08:42

 شخص طبيعي غي  مشارك 0:00:15 0:05:54 0:06:09
ن  0:00:15 0:05:54 0:06:09 ن غي  مشاركي   مواطني 

 جمعية مشارةة 0:01:57 0:02:24 0:04:21
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:01:39 0:00:45 0:02:24

 جمعية نور القمر 0:00:08 0:00:34 0:00:42

ن  0:00:05 0:00:37 0:00:42  جمعية شباب الياسمي 

 ةاالجتماعيالجمعية العامة للتنمية والشؤون  0:00:05 0:00:28 0:00:33

 المجموع العام  0:16:07 0:44:56 1:01:03

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 لمدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 غي  مشارك 0:10:42  000 00 0:10:42
ي القانون 0:10:42 0:00:00 0:10:42

 مختصون فن

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:17 0:03:51 0:06:08
 الحزب الجمهوري 0:00:43 0:02:17 0:03:00

ي  0:00:57 0:00:52 0:01:49
 جبهة الخالص الوطتن

 ب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرياتحز  0:00:09 0:00:31 0:00:40

 الحزب الدستوري الحر 0:00:15 0:00:11 0:00:26

 حزب الرادة الشعبية 0:00:13 0:00:00 0:00:13

 شخص طبيعي غي  مشارك 00 00 0 0:05:06 0:05:06
ن  0:00:00 0:05:06 0:05:06 ن غي  مشاركي   مواطني 
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 سية مشارةةأحزاب سيا 0:01:46 0:02:33 0:04:19
 حزب أفاق تونس 0:01:18 0:00:36 0:01:54

ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:17 0:01:08 0:01:25  الشعت 

 حزب المان 0:00:11 0:00:49 0:01:00

 جمعية غي  مشارةة 0:01:36 00 00 0 0:01:36
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:54 0:00:00 0:00:54

0:00:42 :00:000 ن  0:00:42  ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

 جمعية مشارةة 0:00:09 0:00:46 0:00:55
 ائتالف صمود 0:00:09 0:00:46 0:00:55

 المجموع العام  0:16:30 0:12:16 0:28:46
 

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
صة للم -4 وع الدستور حسب المدة الزمنية المخص  ساندين لمشر

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:07:25 0:14:58 0:22:23
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:20:51 0:20:51  توطئة مشر

ي  0:05:59 0:03:31 0:09:30
وع الدستور المنشورة فن  الرائد الرسمي  مراجعة نسخة مشر

ي  0:02:05 0:02:17 0:04:22  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:15 0:01:03 0:01:18 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:01:11 0:01:11 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:37 0:00:37 ي مشر
 الحقوق البيئية فن

0:00:28 0:00:28 :00:000 وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و   ي مشر
 ة فن

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:13 0:00:00 0:00:13  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:10 0:00:00 0:00:10 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

 المجموع العام  0:16:07 0:44:56 1:01:03

 

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةللليسي دي
لي   علالدست  

68%

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةلال ا ضي
لي   علالدست  

32%
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وع ا -5 صة للرافضل   لمشر
لدستور حسب المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة  المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:16:05 0:07:44 0:23:49
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:01:53 0:01:53 ي مشر
ن
 ة ف

وع ال 0:00:00 0:01:35 0:01:35 ي مشر
ن
 دستورمسائل الهوية ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:57 0:00:57 ي مشر
ن
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

 مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...( 0:00:30 0:00:00 0:00:30

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:13 0:00:07 0:00:20  نسخة مشر

ي  0:00:12 0:00:00 0:00:12  المسار االنتخاب 

 المجموع العام  0:17:00 0:12:16 0:29:16

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 0:21:48 0:52:21

امرأة 0:04:04 0:05:07

0:00:00

0:07:12

0:14:24

0:21:36

0:28:48

0:36:00

0:43:12

0:50:24

0:57:36

رجل امرأة
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 قفصة  إذاعة رصد  نتائ 

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
  مدة البث  مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

 رئيس الجمهورية 0:06:54 0:07:13 0:14:07

 شخص طبيعي مشارك 0:02:18 0:06:31 0:08:49
 شخص طبيعي مشارك 0:02:18 0:06:31 0:08:49

 أحزاب سياسية مشارةة 0:02:06 0:05:55 0:08:01
 حزب حركة الشعب 0:00:20 0:01:07 0:01:27

ي  0:00:19 0:01:02 0:01:21
 حزب حركة النضال الوطتن

ي التونسي  0:00:16 0:00:55 0:01:11
 حزب حركة الشباب الوطتن

 التحرري االجتما ي الحزب  0:00:09 0:00:47 0:00:56

ي من أجل تونس 0:00:07 0:00:42 0:00:49  حزب التكتل الشعت 

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:11 0:00:37 0:00:48

 حركة الشعب يريد 0:00:12 0:00:25 0:00:37

 اب نحن لهاحركة الشب 0:00:05 0:00:20 0:00:25

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:15 0:00:00 0:00:15

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:12 0:00:00 0:00:12

 شخص طبيعي غي  مشارك 0:00:15 0:03:48 0:04:03
ن  0:00:15 0:03:48 0:04:03 ن غي  مشاركي   مواطني 

 جمعية مشارةة 0:00:34 0:02:24 0:02:58
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:00:16 0:00:45 0:01:01

ن  0:00:05 0:00:37 0:00:42  جمعية شباب الياسمي 

 جمعية نور القمر 0:00:08 0:00:34 0:00:42

 ةاالجتماعيالجمعية العامة للتنمية والشؤون  0:00:05 0:00:28 0:00:33

 غي  المشارةة األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية 0:00:20 00 00 0 0:00:20

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:20 0:00:00 0:00:20

 المجموع العام  0:12:27 0:25:51 0:38:18

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 غي  مشارك 0:01:04 0:35:31 0:36:35
ي القانون 0:01:04 0:35:31 0:36:35

 مختصون فن

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:17 0:03:51 0:06:08
 الحزب الجمهوري 0:00:43 0:02:17 0:03:00

ي  0:00:57 0:00:52 0:01:49
 جبهة الخالص الوطتن

 حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0:00:09 0:00:31 0:00:40

 الحزب الدستوري الحر 0:00:15 0:00:11 0:00:26

 حزب الرادة الشعبية 0:00:13 0:00:00 0:00:13

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:46 0:02:36 0:03:22
ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:16 0:01:10 0:01:26  الشعت 

 حزب المان 0:00:11 0:00:49 0:01:00

 سحزب أفاق تون 0:00:19 0:00:37 0:00:56
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 جمعية غي  مشارةة 0:02:05 00 00 0 0:02:05
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:01:06 0:00:00 0:01:06

 ةاالجتماعيالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و  0:00:59 0:00:00 0:00:59

 شخص طبيعي غي  مشارك 00 00 0 0:01:04 0:01:04
ن  0:00:00 0:01:04 0:01:04 ن مواطني    غي  مشاركي 

 جمعية مشارةة 0:00:09 0:00:46 0:00:55
 ائتالف صمود 0:00:09 0:00:46 0:00:55

 المجموع العام  0:06:21 0:43:48 0:50:09
 

 

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(
 

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

لمدة االجمالية للبثا   مدة البث مدة أخذ الكلمة 

ي الرائد  0:06:12 0:14:06 0:20:18
وع الدستور المنشورة فن نسخة مشر

 الرسمي 

ي  0:04:34 0:05:04 0:09:38
وع الدستور المنشورة فن مراجعة نسخة مشر

 الرائد الرسمي 

ي  0:00:42 0:02:17 0:02:59  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:15 0:01:24 0:01:39 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:10 0:01:23 0:01:33 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع  0:00:14 0:00:53 0:01:07 ي مشر
الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 الدستور

وع الدستور 0:00:00 0:00:37 0:00:37 ي مشر
 الحقوق البيئية فن

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:20 0:00:00 0:00:20  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:00:07 0:00:07 ي مشر
بية فن  المجلس العىل للير

 المجموع العام  0:12:27 0:25:51 0:38:18

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل
 لي   علالدست 

اليدةلالاي يةل43%
اليلألألةل
ال ا ضينل

 لي   علالدست 
57%
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وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

وع  0:00:00 0:18:58 0:18:58 ي مشر
ن
الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

 الدستور

ي الرائد  0:05:47 0:08:43 0:14:30
ن
وع الدستور المنشورة ف نسخة مشر

 الرسمي 

وع  0:00:00 0:11:16 0:11:16 ي مشر
ن
يعية ف الوظيفة / السلطة التشر

 الدستور

وع  0:00:00 0:02:17 0:02:17 ي مشر
ن
 الدستورالمحكمة الدستورية ف

وع الدستور 0:00:00 0:01:45 0:01:45 ي مشر
ن
 تعديل الدستور ف

وع  0:00:00 0:00:42 0:00:42 ي مشر
ن
الوظيفة /السلطة القضائية ف

 الدستور

ي  0:00:22 0:00:00 0:00:22
ن
وع الدستور المنشورة ف مراجعة نسخة مشر

 الرائد الرسمي 

ي  0:00:12 0:00:00 0:00:12  المسار االنتخاب 

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:00 0:00:07 0:00:07  نسخة مشر

 المجموع العام  0:06:21 0:43:48 0:50:09

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 
 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 0:22:43 1:14:30

امرأة 0:24:30 0:00:18

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

رجل امرأة
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 المنستي   إذاعة رصد  نتائ 

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
مالية للبث المدة االج   مدة البث مدة أخذ الكلمة 

 أحزاب سياسية مشارةة 0:03:36 0:05:54 0:09:30
 حزب حركة الشعب 0:01:34 0:01:06 0:02:40

 حركة الشباب نحن لها 0:00:05 0:00:20 0:00:25

ي  0:00:16 0:00:00 0:00:16  حزب التيار الشعت 

 مامحزب حركة تونس إىل ال  0:00:12 0:00:00 0:00:12

ي  0:00:19 0:01:02 0:01:21
 حزب حركة النضال الوطتن

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:15 0:00:00 0:00:15

ي التونسي  0:00:16 0:00:55 0:01:11
 حزب حركة الشباب الوطتن

ي من أجل تونس 0:00:07 0:00:42 0:00:49  حزب التكتل الشعت 

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:11 0:00:37 0:00:48

 حركة الشعب يريد 0:00:12 0:00:25 0:00:37

 التحرري االجتما ي الحزب  0:00:09 0:00:47 0:00:56

 شخص طبيعي مشارك 0:02:20 0:06:30 0:08:50
 شخص طبيعي مشارك 0:02:20 0:06:30 0:08:50

 رئيس الجمهورية 0:04:43 0:04:02 0:08:45

 شخص طبيعي غي  مشارك 0:00:15 0:05:36 0:05:51
ن  0:00:15 0:05:36 0:05:51 ن غي  مشاركي   مواطني 

 جمعية مشارةة 0:00:34 0:02:24 0:02:58
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:00:16 0:00:45 0:01:01

 ةاالجتماعيالجمعية العامة للتنمية والشؤون  0:00:05 0:00:28 0:00:33

ن  0:00:05 0:00:37 0:00:42  جمعية شباب الياسمي 

 جمعية نور القمر 0:00:08 0:00:34 0:00:42

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:00:22 00 00 0 0:00:22

 حزب حركة البعث 0:00:22 0:00:00 0:00:22

 المجموع العام  0:11:50 0:24:26 0:36:16

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

ة للبثالمدة االجمالي   مدة البث مدة أخذ الكلمة 

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:50 0:03:51 0:06:41

 الحزب الجمهوري 0:00:43 0:02:17 0:03:00

ي  0:00:57 0:00:52 0:01:49
 جبهة الخالص الوطتن

 الحزب الدستوري الحر 0:00:48 0:00:11 0:00:59

 حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0:00:09 0:00:31 0:00:40

 حزب الرادة الشعبية 0:00:13 0:00:00 0:00:13

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:19 0:02:33 0:03:52
ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:17 0:01:08 0:01:25  الشعت 

 حزب المان 0:00:11 0:00:49 0:01:00

 حزب أفاق تونس 0:00:21 0:00:36 0:00:57

ي التونسي  0:00:30 0:00:00 0:00:30
 حزب االئتالف الوطتن
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 شخص طبيعي غي  مشارك 00 00 0 0:02:02 0:02:02
ن  0:00:00 0:02:02 0:02:02 ن غي  مشاركي   مواطني 

 غي  مشارك 0:01:40 00 00 0 0:01:40
ي القانون 0:01:40 0:00:00 0:01:40

ن
 مختصون ف

 جمعية غي  مشارةة 0:01:39 00 00 0 0:01:39
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:54 0:00:00 0:00:54

 العام التونسي للشغل االتحاد  0:00:45 0:00:00 0:00:45

 جمعية مشارةة 0:00:09 0:00:46 0:00:55
 ائتالف صمود 0:00:09 0:00:46 0:00:55

 المجموع العام  0:07:37 0:09:12 0:16:49

وع الدستور حسب الموقف ا -3 لمدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

ي الرائد الرسمي  0:08:10 0:14:35 0:22:45
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

ي الرائد الرسمي  0:01:14 0:04:02 0:05:16
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

ي  0:01:27 0:02:17 0:03:44  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:01:30 0:01:30 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

وع الدستور 0:00:27 0:00:41 0:01:08 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

0:00:37 0:00:37 00:000: وع الدستور  ي مشر
 الحقوق البيئية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:26 0:00:26 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:24 0:00:00 0:00:24 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:11 0:00:11 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع الدستورالحقوق وال 0:00:08 0:00:00 0:00:08 ي مشر
 حريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:07 0:00:07 ي مشر
بية فن  المجلس العىل للير

 المجموع العام  0:11:50 0:24:26 0:36:16

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل
 لي   علالدست 

68%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
ال ا ضينل

 لي   علالدست 
32%
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وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور

 

وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 الجنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 0:11:44 0:31:03

امرأة 0:02:05 0:03:02

0:00:00

0:07:12

0:14:24

0:21:36

0:28:48

0:36:00

رجل امرأة

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

ي الرائد الرسمي  0:06:48 0:08:24 0:15:12
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:00:41 0:00:41 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:22 0:00:00 0:00:22  توطئة مشر

وع الدستور 0:00:15 0:00:00 0:00:15 ي مشر
ن
 تعديل الدستور ف

ي  0:00:12 0:00:00 0:00:12  المسار االنتخاب 

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:00 0:00:07 0:00:07  نسخة مشر

 المجموع العام  0:07:37 0:09:12 0:16:49
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 ابتسامة أف أم  إذاعة رصد  نتائ 

وع الدستور المدة الزمنية المخصصة -1   للمساندين لمشر
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:34 0:29:20 0:30:54
 حزب حركة الشعب 0:00:00 0:27:04 0:27:04

ي  0:00:43 0:02:16 0:02:59  حزب التيار الشعت 

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:32 0:00:00 0:00:32

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:19 0:00:00 0:00:19

 شخص طبيعي غي  مشارك 00 00 0 0:30:43 0:30:43
ن  0:00:00 0:30:43 0:30:43 ن غي  مشاركي   مواطني 

 رئيس الجمهورية 0:02:54 0:24:41 0:27:35

 غي  مشارك 00 00 0 0:20:09 0:20:09
اء قانون 0:00:00 0:20:09 0:20:09  خي 

0:09:32 0:08:39 0:00:53 
األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  

 المشارةة

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:23 0:08:07 0:08:30

 جويلية 25حراك  0:00:12 0:00:32 0:00:44

0:00:18 

0:00:00 

0:00:18 

وع  وع تونس ) المكتب الجهوي لحركة مشر حزب حركة مشر

 تونس بتطاوين (

0:00:29  00 000  جمعية مشارةة 0:00:29 
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:00:29 0:00:00 0:00:29

 المجموع العام 0:05:50 1:53:32 1:59:22

وع الدستور -2  المدة الزمنية المخصصة الرافضل   لمشر

المدة االجمالية 
 للبث

  مدة البث مدة أخذ الكلمة 

 صيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةةاألحزاب والشخ 0:04:05 0:55:08 0:59:13

 حزب التيار الديمقراطي  0:00:13 0:27:49 0:28:02

 حزب الراية الوطنية 0:00:34 0:13:55 0:14:29

ي التونسي  0:00:26 0:06:02 0:06:28
 حزب االئتالف الوطتن

 الحزب الدستوري الحر 0:01:04 0:04:31 0:05:35

 ب حركة النهضةحز  0:00:19 0:01:18 0:01:37

 حزب العمال التونسي  0:00:24 0:00:46 0:01:10

 الحزب الجمهوري 0:00:08 0:00:47 0:00:55

 حزب حراك تونس الرادة 0:00:34 0:00:00 0:00:34

 حزب الرادة الشعبية 0:00:23 0:00:00 0:00:23

 شخص طبيعي غي  مشارك 00 00 0 0:32:24 0:32:24
0:32:24 0:32:24 :000:00 ن   ن غي  مشاركي   مواطني 

 غي  مشارك 0:04:37 0:04:12 0:08:49
اء قانون 0:04:21 0:03:28 0:07:49  خي 

ن  0:00:16 0:00:44 0:01:00  عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامي 

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:24 0:08:10 0:08:34
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 حزب أفاق تونس 0:00:11 0:07:24 0:07:35

 حزب الشعب يريد 0:00:13 0:00:46 0:00:59

 جمعية غي  مشارةة 0:01:56 0:04:41 0:06:37
بان 0:00:00 0:03:43 0:03:43

ّ
 جمعّية القضاة الش

ي للدفاع عن مدنية الدولة 0:00:14 0:00:58 0:01:12
 المرصد الوطتن

ن  0:00:41 0:00:00 0:00:41 ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:31 0:00:00 0:00:31

 ةاالجتماعيالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و  0:00:30 0:00:00 0:00:30

 المجموع العام 0:11:02 1:44:35 1:55:37

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
وع  -4 الدستور حسب المدة الزمنية المخصصة للمساندين لمشر

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

ي الرائد الرسمي  0:02:48 0:43:33 0:46:21
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

ي الرائد الرسمي  0:01:28 0:22:51 0:24:19
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

وع دستور ا 0:00:23 0:17:53 0:18:16  لهيئة االستشاريةنسخة مشر

ي  0:00:47 0:14:48 0:15:35  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:11 0:04:16 0:04:27 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:00 0:03:26 0:03:26 ي مشر
 مسائل الهوية فن

 توطئة الدستور 0:00:00 0:02:13 0:02:13

وع الدستورالوظيفة /  0:00:13 0:01:03 0:01:16 ي مشر
يعية فن  السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:00:50 0:00:50 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:50 0:00:50 ي مشر
بية فن  المجلس العىل للير

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:00:42 0:00:42 ي مشر
 ة فن

0:00:42 0:00:42 00:000: وع الدستور  ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:20 0:00:20 ي مشر
 تعديل الدستور فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:05 0:00:05 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

 المجموع العام  0:05:50 1:53:32 1:59:22

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل
لي   عل
الدست  

51%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
ال ا ضينل
لي   عل
الدست  

49%



                                                                             األسبوع األول-التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء تقرير رصد 
 

38 
 

وع الدس -5 تور حسب المدة الزمنية المخصصة للرافضل   لمشر

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

ي الرائد الرسمي  0:04:49 0:46:45 0:51:34
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

ي  0:01:10 0:23:55 0:25:05  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:01:05 0:12:07 0:13:12 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع الدستور 0:00:00 0:04:31 0:04:31 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

وع الدستور 0:00:00 0:04:28 0:04:28 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:50 0:03:24 0:04:14 ي مشر
ن
 المحكمة الدستورية ف

 نسخة دستور الهيئة االستشارية 0:01:46 0:01:38 0:03:24

وع الدستورتعديل ا 0:00:28 0:02:14 0:02:42 ي مشر
ن
 لدستور ف

0:02:34 0:02:20 0:00:14 

وع  ي مشر
ن
الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

 الدستور

وع الدستور 0:00:16 0:01:52 0:02:08 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

 توطئة الدستور 0:00:00 0:01:11 0:01:11

وع 0:00:13 0:00:00 0:00:13 ي مشر
 الدستور الهيئات المستقلة فن

 مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...( 0:00:11 0:00:00 0:00:11

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:00:06 0:00:06 ي مشر
 ة فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:04 0:00:04 ي مشر
بية فن  المجلس العىل للير

 المجموع العام  0:11:02 1:44:35 1:55:37

وع الدستور حسب ال -6 مدة الزمنية المخصصة للرافضل   لمشر

 الجنس

 
 

 

 

 

رجل امرأة

ضد 1:34:57 0:17:33

مع 1:41:25 0:16:19

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

1:40:48

1:55:12

ضد مع
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اس أف أم  إذاعةرصد نتائ    اكسير

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 المشارةةاألحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي   0:04:54 0:43:41 0:48:35

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:04:03 0:20:57 0:25:00

 حزب حركة البعث 0:00:14 0:20:14 0:20:28

 جويلية 25حراك  0:00:37 0:02:30 0:03:07

 أحزاب سياسية مشارةة 0:03:33 0:41:21 0:44:54
 حزب حركة الشعب 0:00:59 0:18:53 0:19:52

 ة تونس إىل المامحزب حرك 0:00:15 0:11:50 0:12:05

ي  0:00:29 0:09:38 0:10:07  حزب التيار الشعت 

 حزب التحالف من أجل تونس 0:01:31 0:00:25 0:01:56

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:19 0:00:35 0:00:54

 رئيس الجمهورية 0:01:51 0:03:06 0:04:57

 غي  مشارك 00 00 0 0:03:25 0:03:25
ي القانونمختص 0:00:00 0:03:25 0:03:25

 ون فن

 جمعية غي  مشارةة 00 00 0 0:00:45 0:00:45
بان 0:00:00 0:00:45 0:00:45

ّ
 جمعّية القضاة الش

 المجموع العام 0:10:18 1:32:18 1:42:36

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 غي  مشارك 0:07:01 1:12:57 1:19:58
ي القانون 0:06:32 0:40:42 0:47:14

 مختصون فن

ن  0:00:29 0:17:12 0:17:41  عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامي 

ي االقتصاد 0:00:00 0:15:03 0:15:03
 مختصون فن

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:04:16 1:06:16 1:10:32

ي  0:00:40 0:21:48 0:22:28
 جبهة الخالص الوطتن

 حزب التيار الديمقرطي  0:00:26 0:20:19 0:20:45

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:00 0:19:49 0:19:49

ي التونسي  0:00:53 0:01:48 0:02:41
 حزب االئتالف الوطتن

 حزب العمال التونسي  0:01:31 0:00:34 0:02:05

 الوطنيةحزب الراية  0:00:00 0:01:25 0:01:25

 الحزب الدستوري الحر 0:00:00 0:00:33 0:00:33

 حزب الرادة الشعبية 0:00:23 0:00:00 0:00:23

 الحزب الجمهوري 0:00:09 0:00:00 0:00:09

 حزب القطب 0:00:09 0:00:00 0:00:09

وع تونس 0:00:05 0:00:00 0:00:05  حزب حركة مشر

 جمعية مشارةة 0:00:15 0:17:31 0:17:46
 ائتالف صمود 0:00:15 0:17:31 0:17:46
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 جمعية غي  مشارةة 0:02:17 0:14:13 0:16:30
ن  0:01:15 0:09:56 0:11:11 ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

بان 0:00:00 0:03:29 0:03:29
ّ
 جمعّية القضاة الش

ن  0:01:02 0:00:48 0:01:50  جمعية القضاة التونسيي 

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:21 0:16:00 0:16:21
 حزب الشعب يريد 0:00:00 0:15:26 0:15:26

 حزب المان 0:00:12 0:00:34 0:00:46

ي من أجل تونس 0:00:09 0:00:00 0:00:09  حزب التكتل الشعت 

 المجموع العام 0:14:10 3:06:57 3:21:07

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:05:13 0:33:19 0:38:32
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:53 0:11:12 0:12:05 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:00 0:11:29 0:11:29 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:03:29 0:06:21 0:09:50  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:06:03 0:06:03 ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 ...(مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية 0:00:00 0:05:26 0:05:26

وع الدستور 0:00:00 0:04:08 0:04:08 ي مشر
 تعديل الدستور فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:03:46 0:03:46 ي مشر
 ة فن

وع الدستور 0:00:00 0:02:11 0:02:11 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

وع الدستور 0:00:00 0:02:02 0:02:02 ي مشر
 مسائل الهوية فن

ي  0:00:08 0:01:51 0:01:59  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:01:53 0:01:53 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستور 0:00:00 0:01:11 0:01:11 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

ي الرائد الرسمي  0:00:16 0:00:51 0:01:07
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

وع الدستور 0:00:19 0:00:35 0:00:54 ي مشر
 الحقوق البيئية فن

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةللليسي دي
لي   علالدست  

34%

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةلال ا ضي
لي   علالدست  

66%
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 المجموع العام  0:10:18 1:32:18 1:42:36

وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المجموع العام

ي الرائد الرسمي  0:07:20 1:09:27 1:16:47
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستور 0:01:46 0:18:09 0:19:55 ي مشر
ن
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

وع الدستور 0:01:45 0:15:02 0:16:47 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

وع دستور الهيئة االستشارية 0:01:37 0:13:29 0:15:06  نسخة مشر

وع ال 0:00:00 0:14:18 0:14:18 ي مشر
ن
يعية ف  دستورالوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:01:08 0:12:05 0:13:13 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:09:09 0:09:09 ي مشر
ن
 ة ف

وع الدستور 0:00:00 0:09:08 0:09:08 ي مشر
ن
 المحكمة الدستورية ف

وع الدستور 0:00:00 0:07:32 0:07:32  توطئة مشر

ي  0:00:00 0:05:41 0:05:41  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:21 0:03:15 0:03:36 ي مشر
ن
 الهيئات المستقلة ف

وع الدستور 0:00:06 0:03:29 0:03:35 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

وع الدستور 0:00:07 0:02:07 0:02:14 ي مشر
 الحقوق البيئية فن

ن المرأة وال 0:00:00 0:01:25 0:01:25 وع الدستورالمساواة بي  ي مشر
 رجل فن

 مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...( 0:00:00 0:01:22 0:01:22

وع الدستور 0:00:00 0:01:19 0:01:19 ي مشر
 تعديل الدستور فن

 المجموع العام 0:14:10 3:06:57 3:21:07

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 
 

 

ضد مع

امرأة 0:39:59

رجل 2:37:17 1:40:34

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48

3:21:36

3:50:24

رجل امرأة
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 جوهرة أف أم  إذاعةرصد نتائ  

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 غي  مشارك 00 00 0 0:26:40 0:26:40
ي القانون 0:00:00 0:26:40 0:26:40

ن
 مختصون ف

 رئيس الجمهورية 0:04:34 0:02:42 0:07:16

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:05 0:02:13 0:03:18
ي  0:00:34 0:01:37 0:02:11  حزب التيار الشعت 

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:31 0:00:00 0:00:31

 حزب حركة الشعب 0:00:00 0:00:27 0:00:27

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:00 0:00:09 0:00:09

 ت السياسية غي  المنتمية غي  المشارةةاألحزاب والشخصيا 0:01:10 0:00:29 0:01:39

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:01:10 0:00:29 0:01:39

 شخص طبيعي مشارك 0:00:34 00 00 0 0:00:34
 شخص طبيعي مشارك 0:00:34 0:00:00 0:00:34

 الحكومة 00 00 0 0:00:28 0:00:28
 الحكومة 0:00:00 0:00:28 0:00:28

 المجموع العام  0:07:23 0:32:32 0:39:55

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

0:28:43 0:23:25 0:05:18 
األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  

 المشارةة
ي  0:00:41 0:14:57 0:15:38

 جبهة الخالص الوطتن

0:06:43 0:06:43 :000:00  شخصيات سياسية غي  منتمية 

 حزب العمال التونسي  0:01:44 0:00:38 0:02:22

 حزب الراية الوطنية 0:00:24 0:01:03 0:01:27

وع تونس 0:01:09 0:00:00 0:01:09  حزب حركة مشر

 الحزب الدستوري الحر 0:00:47 0:00:00 0:00:47

 حزب التيار الديمقراطي  0:00:25 0:00:00 0:00:25

 حزب القطب 0:00:00 0:00:04 0:00:04

 الحزب الجمهوري 0:00:04 0:00:00 0:00:04

 حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0:00:04 0:00:00 0:00:04

 غي  مشارك 0:04:52 0:13:39 0:18:31
ي القانون 0:04:52 0:13:39 0:18:31

 مختصون فن

 شارةةجمعية غي  م 0:03:41 00 00 0 0:03:41
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:01:12 0:00:00 0:01:12

 العام التونسي للشغل االتحاد  0:00:50 0:00:00 0:00:50

ن  0:00:42 0:00:00 0:00:42 ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

 الكنفدرالية العامة التونسية للشغل 0:00:34 0:00:00 0:00:34

0:00:23 :000:00  ةاالجتماعيالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و  0:00:23 
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 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:26 0:00:48 0:01:14
 حزب أفاق تونس 0:00:00 0:00:40 0:00:40

 حزب الشعب يريد 0:00:26 0:00:00 0:00:26

ي التونسي  0:00:00 0:00:08 0:00:08
 حزب االئتالف الوطتن

 المجموع العام  0:14:17 0:37:52 0:52:09

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

وع دستور الهيئة االستشارية 0:01:23 0:14:07 0:15:30  نسخة مشر

ي الرائد الرسمي  0:03:33 0:06:01 0:09:34
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:04:48 0:04:48 ي مشر
 مسائل الهوية فن

ي  0:00:47 0:02:27 0:03:14  المسار االنتخاب 

ي الرائد الرسمي  0:00:22 0:01:30 0:01:52
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

وع الدستور 0:00:30 0:00:59 0:01:29 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:01:00 0:01:00 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:48 0:00:48 ي مشر
ن المرأة والرجل فن  المساواة بي 

وع ال 0:00:37 0:00:05 0:00:42 ي مشر
 دستورالحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:23 0:00:23 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:15 0:00:15 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

وع الدستور 0:00:11 0:00:00 0:00:11 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:09 0:00:09 ي مشر
 تعديل الدستور فن

 المجموع العام  0:07:23 0:32:32 0:39:55

وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور 

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل
 لي   علالدست 

اليدةلالاي يةل43%
اليلألألةل
ال ا ضينل

 لي   علالدست 
57%
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  مدة البث مدة أخذ الكلمة  المدة االجمالية للبث 

ي الرائد الرسمي  0:10:38 0:26:11 0:36:49
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

ي  0:00:00 0:04:45 0:04:45
ن
وع الدستورالمحكمة الدستورية ف  مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:01:21 0:01:55 0:03:16  نسخة مشر

ي  0:00:47 0:01:46 0:02:33  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:42 0:00:58 0:01:40 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع الدستور 0:00:00 0:01:19 0:01:19 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:18 0:00:24 0:00:42 ي مشر
ن
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:00:21 0:00:21 ي مشر
ن
 ة ف

وع الدستور 0:00:18 0:00:00 0:00:18  توطئة مشر

وع الدستور 0:00:13 0:00:00 0:00:13 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:13 0:00:13 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

 المجموع العام  0:14:17 0:37:52 0:52:09

 

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 
 

 

  

 

 

 

رجل امرأة

ضد 0:38:38 0:05:46

مع 0:39:12

0:00:00

0:07:12

0:14:24

0:21:36

0:28:48

0:36:00

0:43:12

ضد مع
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 ديوان أف أم إذاعةرصد نتائ  

وع الدستور -1 صة للمساندين لمشر   المدة الزمنية المخص 
دة االجمالية للبث الم   مدة البث مدة أخذ الكلمة 

 أحزاب سياسية مشارةة 0:03:20 0:51:39 0:54:59
 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:54 0:28:10 0:29:04

 حزب حركة الشعب 0:00:18 0:20:39 0:20:57

ي  0:01:30 0:02:50 0:04:20  حزب التيار الشعت 

 لف من أجل تونسحزب التحا 0:00:38 0:00:00 0:00:38

 رئيس الجمهورية 0:07:11 0:02:32 0:09:43
 غي  مشارك 00 00 0 0:05:33 0:05:33

0:04:19 0:04:19 0:00:00 
إطارات عليا بمؤسسات عمومية )مراقب عام بالوكالة الوطنية 

 لحماية المحيط(

ي القانون 0:00:00 0:01:14 0:01:14
ن
 مختصون ف

 كومةالح 0:00:18 0:02:55 0:03:13
 وزير الشباب والرياضة 0:00:00 0:02:55 0:02:55

 رئوسة الحكومة 0:00:18 0:00:00 0:00:18

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:01:37 0:00:39 0:02:16
 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:01:37 0:00:39 0:02:16

  المجموع العام 0:12:26 1:03:18 1:15:44

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

0:35:18 0:27:43 0:07:35 
األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  

 المشارةة

 حزب الراية الوطنية 0:00:57 0:24:28 0:25:25

 ي الحرالحزب الدستور  0:01:37 0:01:23 0:03:00

ي  0:01:06 0:01:36 0:02:42
 جبهة الخالص الوطتن

وع تونس 0:01:28 0:00:00 0:01:28  حزب حركة مشر

 حزب التيار الديمقراطي  0:00:49 0:00:00 0:00:49

 الحزب الجمهوري 0:00:46 0:00:00 0:00:46

 حزب العمال التونسي  0:00:24 0:00:16 0:00:40

 الرادة الشعبيةحزب  0:00:28 0:00:00 0:00:28

 أحزاب سياسية مشارةة 0:02:14 0:16:55 0:19:09
ي الجمهوري االتحاد حزب  0:01:27 0:16:55 0:18:22  الشعت 

ي التونسي  0:00:36 0:00:00 0:00:36
 حزب االئتالف الوطتن

 حزب أفاق تونس 0:00:11 0:00:00 0:00:11

 غي  مشارك 0:05:37 0:12:02 0:17:39
ي القانون 0:04:59 0:05:47 0:10:46

 مختصون فن

0:06:15 0:06:15  

اعات  ن إطارات عليا بمؤسسات عمومية )مقرر عام لين

 الدولة(

ن  0:00:38 0:00:00 0:00:38  عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامي 

 جمعية غي  مشارةة 0:03:28 00 00 0 0:03:28



                                                                             األسبوع األول-التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لالستفتاء تقرير رصد 
 

46 
 

 العام التونسي للشغل االتحاد  0:01:28 0:00:00 0:01:28

ن  0:00:46 0:00:00 0:00:46 ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

 الكنفدرالية العامة التونسية للشغل 0:00:32 0:00:00 0:00:32

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:24 0:00:00 0:00:24

 ةاالجتماعيالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و  0:00:18 0:00:00 0:00:18

 رئيس الجمهورية 0:00:20 00 00 0 0:00:20
 المجموع العام  0:19:14 0:56:40 1:15:54

 

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المجموع العام 

ي الرائد  0:06:22 0:17:02 0:23:24
وع الدستور المنشورة فن نسخة مشر

 الرسمي 

وع دستور الهيئة االستشارية 0:01:41 0:16:44 0:18:25  نسخة مشر

وع الدستور 0:01:07 0:05:54 0:07:01 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:27 0:04:27 0:04:54 ي مشر
 مسائل الهوية فن

ي  0:01:46 0:01:47 0:03:33
وع الدستور المنشورة فن مراجعة نسخة مشر

 الرائد الرسمي 

وع الدستور 0:00:00 0:03:17 0:03:17 ي مشر
 الحقوق البيئية فن

وع  0:00:04 0:02:57 0:03:01 ي مشر
الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 الدستور

وع الدس 0:00:35 0:02:22 0:02:57 ي مشر
 تورالوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

ي  0:00:19 0:02:29 0:02:48  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:02:41 0:02:41  توطئة مشر

 الرياضة 0:00:00 0:01:52 0:01:52

وع االجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:01:15 0:01:15 ي مشر
ة فن

 الدستور

وع الدستور 0:00:05 0:00:14 0:00:19 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:07 0:00:07 ي مشر
 تعديل الدستور فن

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل
 لي   علالدست 

50%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
ال ا ضينل

 لي   علالدست 
50%
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وع الدستور 0:00:00 0:00:05 0:00:05 ي مشر
ن
 الهيئات المستقلة ف

وع الدستور 0:00:00 0:00:05 0:00:05 ي مشر
ن
ن المرأة والرجل ف  المساواة بي 

 المجموع العام 0:12:26 1:03:18 1:15:44

صة للرافضل    -5
وع الدستور حسب المدة الزمنية المخص  لمشر

 المحور

  مدة البث مدة اخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:12:36 0:26:18 0:38:54
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستور 0:01:14 0:07:03 0:08:17 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

ي مشر  0:00:00 0:06:12 0:06:12
ن
 وع الدستورالحقوق البيئية ف

وع الدستور 0:00:18 0:04:43 0:05:01 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:59 0:03:34 0:04:33  نسخة مشر

ي  0:01:20 0:02:46 0:04:06  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:13 0:02:44 0:02:57  توطئة مشر

وع الدستورالمح 0:00:16 0:02:08 0:02:24 ي مشر
ن
 كمة الدستورية ف

وع الدستور 0:01:27 0:00:21 0:01:48 ي مشر
ن
 الوظيفة /السلطة القضائية ف

وع الدستور 0:00:08 0:00:38 0:00:46 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع  0:00:24 0:00:00 0:00:24 ي مشر
الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

 الدستور

وع الدستوراالجتماعيحقوق االقتصادية و ال 0:00:00 0:00:13 0:00:13 ي مشر
 ة فن

وع الدستور 0:00:11 0:00:00 0:00:11 ي مشر
 تعديل الدستور فن

وع الدستور 0:00:08 0:00:00 0:00:08 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

 المجموع العام  0:19:14 0:56:40 1:15:54

 

وع الدس -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
تور المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 

 

ضد مع

رجل 0:56:30 1:14:30

امرأة 0:09:04 0:00:18

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

رجل امرأة
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 راديو ماد   إذاعةرصد نتائ  

وع الدستور -1   المدة الزمنية المخصصة للمساندين لمشر
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:23 0:42:25 0:42:48
ي  0:00:00 0:22:55 0:22:55  حزب التيار الشعت 

 ة الشباب نحن لهاحرك 0:00:00 0:19:30 0:19:30

 حزب حركة الشعب 0:00:23 0:00:00 0:00:23

 رئيس الجمهورية 0:01:26 0:01:45 0:03:11

 غي  مشارك 00 00 0 0:02:22 0:02:22
ي القانون 0:00:00 0:02:22 0:02:22

ن
 مختصون ف

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:00:13 00 00 0 0:00:13

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:13 0:00:00 0:00:13

 الحكومة 0:00:03 00 00 0 0:00:03
 الحكومة 0:00:03 0:00:00 0:00:03

 المجموع العام 0:02:05 0:46:32 0:48:37

وع الدستور -2 صة للرافضل   لمشر
 المدة الزمنية المخص 

   مدة البث  مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

 غي  مشارك 00:03:52 00:57:29 01:01:21

ي القانون 00:03:34 00:34:32 00:38:06
 مختصون فن

ي علم الجتماع 00:00:18 00:22:57 00:23:15
 مختص فن

01:12:38 01:11:12 00:01:26 
األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  

 المشارةة

 حزب التيار الديمقراطي  00:00:22 00:36:48 00:37:10

 حزب الراية الوطنية 00:00:25 00:27:07 00:27:32

 شخصيات سياسية غي  منتمية 00:00:00 00:07:17 00:07:17

 حزب العمال التونسي  00:00:39 00:00:00 00:00:39

 أحزاب سياسية مشارةة 00:01:00 00 00 00 00:01:00

 حزب أفاق تونس 00:01:00 00:00:00 00:01:00

 جمعية مشارةة 00:00:24 00:20:15 00:20:39

 ائتالف صمود 00:00:24 00:20:15 00:20:39

 جمعية غي  مشارةة 00:00:24 00 00 00 00:00:24

 العام التونسي للشغل االتحاد  00:00:24 00:00:00 00:00:24

 المجموع العام 00:07:06 02:28:56 02:36:02
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وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 مساند/رافض()

 
وع الدستور حسب  -4 صة للمساندين لمشر المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي  0:00:35 0:11:38 0:12:13  المسار االنتخاب 

ي الرائد الرسمي  0:00:48 0:07:46 0:08:34
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:23 0:07:00 0:07:23  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:06:24 0:06:24 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:05:19 0:05:19 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:19 0:03:10 0:03:29 ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور 0:00:00 0:02:52 0:02:52 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستور 0:00:00 0:01:02 0:01:02 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:37 0:00:37  توطئة مشر

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:00:28 0:00:28 ي مشر
 ة فن

وع الدستورالمجلس  0:00:00 0:00:16 0:00:16 ي مشر
بية فن  العىل للير

 المجموع العام  0:02:05 0:46:32 0:48:37

وع الدستور حسب  -5 صة للرافضل   لمشر
المدة الزمنية المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

ي  0:00:58 0:26:11 0:27:09  المسار االنتخاب 

وع  0:03:03 0:17:59 0:21:02 ي الرائد الرسمي نسخة مشر
 الدستور المنشورة فن

وع الدستور 0:00:18 0:17:42 0:18:00  توطئة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:17:07 0:17:07 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور 0:00:00 0:14:27 0:14:27 ي مشر
 مسائل الهوية فن

ي  0:01:14 0:12:50 0:14:04
وع الدستور الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن  مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:42 0:12:47 0:13:29  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:24 0:10:29 0:10:53 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةللليسي دي
لي   علالدست  

24%
اليدةلالاي يةل
نلاليلألألةلال ا ضي
لي   علالدست  

76%
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وع الدستور 0:00:27 0:07:47 0:08:14 ي مشر
ن
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

ي  0:00:00 0:03:12 0:03:12
ن
وع الدستورالهيئات المستقلة ف  مشر

وع الدستور 0:00:00 0:02:52 0:02:52 ي مشر
ن
 تعديل الدستور ف

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:02:49 0:02:49 ي مشر
ن
 ة ف

وع الدستور 0:00:00 0:01:46 0:01:46 ي مشر
ن
ن المرأة والرجل ف  المساواة بي 

وع الدستورالوظيفة /السلطة القض 0:00:00 0:00:58 0:00:58 ي مشر
ن
 ائية ف

 المجموع العام  0:07:06 2:28:56 2:36:02

 

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 1:54:25 0:48:37

امرأة 0:38:47 0:00:00

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

1:40:48

1:55:12

2:09:36

رجل امرأة
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  شمس أف أم إذاعةرصد نتائ  

صةالمدة الزمنية  -1 وع الدستور المخص    للمساندين لمشر
  مدة البث كلمةمدة أخذ ال المدة االجمالية للبث

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:59 1:07:12 1:08:11
 حزب حركة الشعب 0:00:43 0:25:40 0:26:23

ي  0:00:16 0:17:00 0:17:16  حزب التيار الشعت 

 حزب الخرصن للتقدم 0:00:00 0:12:35 0:12:35

 حركة الجمهورية الجديدة 0:00:00 0:11:57 0:11:57

0:18:48 0:18:48 00 00 0  غي  مشارك 
ي ال 0:00:00 0:18:48 0:18:48

ن
 قانونمختصون ف

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:00:38 0:11:06 0:11:44

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:38 0:11:06 0:11:44

 رئيس الجمهورية 0:01:21 0:01:00 0:02:21

  مشاركشخص طبيعي  0:00:17 0:01:34 0:01:51

 جمعية مشارةة 0:00:16 0:01:12 0:01:28
 جمعية المليون ريفية والبدون أرض 0:00:16 0:01:12 0:01:28

 المجموع العام 0:03:31 1:40:52 1:44:23

صة لالمدة الزمنية  -2 وع الدستورالمخص   لرافضل   لمشر

  مدة البث  مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث 

 غي  مشارك 0:11:07 2:03:23 2:14:30
ي القانون 0:11:07 2:03:23 2:14:30

 مختصون فن

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:29 0:49:57 0:52:26
 حزب الراية الوطنية 0:00:00 0:20:25 0:20:25

 الحزب الجمهوري 0:00:08 0:13:26 0:13:34

ي التونسي حزب االئت 0:00:00 0:10:49 0:10:49
 الف الوطتن

ي  0:00:59 0:01:49 0:02:48
 جبهة الخالص الوطتن

 طي احزب التيار الديمقر  0:00:48 0:01:49 0:02:37

 حزب العمال التونسي  0:00:17 0:01:39 0:01:56

 حزب القطب 0:00:09 0:00:00 0:00:09

 تحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريا 0:00:08 0:00:00 0:00:08

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:18 0:33:45 0:35:03
 حزب أفاق تونس 0:01:18 0:19:54 0:21:12

ي الجمهوري االتحاد حزب  0:00:00 0:13:51 0:13:51  الشعت 

 جمعية مشاركة 0:00:31 0:13:20 0:13:51

 ائتالف صمود 0:00:31 0:13:20 0:13:51

 جمعية غي  مشارةة 0:00:15 0:01:42 0:01:57
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:15 0:01:42 0:01:57

 المجموع العام  0:15:40 3:42:07 3:57:47
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وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(
 

 
 

صةالمدة الزمنية  -4 وع الدستور حسب  المخص  للمساندين لمشر

 المحور

خذ الكلمةمدة أ المدة االجمالية للبث   مدة البث 

ي الرائد الرسمي  0:02:26 0:43:25 0:45:51
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:00 0:12:25 0:12:25  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:11:08 0:11:08 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستور مسائل الهوية 0:00:00 0:10:36 0:10:36 ي مشر
 فن

وع الدستور 0:00:00 0:08:51 0:08:51 ي مشر
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:00 0:02:50 0:02:50 ي مشر
 المحكمة الدستورية فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:02:16 0:02:16 ي مشر
 ة فن

وع الدستورالوظيفة /السل 0:00:00 0:02:14 0:02:14 ي مشر
 طة القضائية فن

وع الدستور الحقوق البيئية 0:00:00 0:02:11 0:02:11 ي مشر
 فن

ي  0:00:39 0:01:31 0:02:10  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:01:18 0:01:18 ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

وع الدستور ا 0:00:26 0:00:40 0:01:06 ي الرائد الرسمي مراجعة نسخة مشر
 لمنشورة فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:50 0:00:50  توطئة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:00:37 0:00:37 ي مشر
بية فن  المجلس العىل للير

 المجموع العام  0:03:31 1:40:52 1:44:23

 

 

 

 

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
لليسي دينل

لي   علالدست  
31%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل
ال ا ضينل

لي   علالدست  
69%
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صة لالمدة الزمنية  -5 وع الدستور حسب المخص  لرافضل   لمشر

 المحور

ثالمدة االجمالية للب   مدة البث مدة أخذ الكلمة 

ي الرائد الرسمي  0:11:59 1:12:35 1:24:34
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:02:30 0:42:41 0:45:11  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:19 0:25:15 0:25:34 ي مشر
ن
 الوظيفة/ السلطة التنفيذية ف

وع الدستورالمحكم 0:00:11 0:19:40 0:19:51 ي مشر
ن
 ة الدستورية ف

وع الدستور 0:00:00 0:16:39 0:16:39 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

ي  0:00:00 0:12:02 0:12:02  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:11:27 0:11:27 ي مشر
ن
 مسائل الهوية ف

ي  0:00:41 0:09:17 0:09:58
ن
وع الدستور الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف  مشر

وع الدستور 0:00:00 0:06:40 0:06:40  توطئة مشر

وع الدستور ةاالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:02:12 0:02:12 ي مشر
ن
 ف

وع الدستور 0:00:00 0:02:10 0:02:10 ي مشر
ن
 تعديل الدستور ف

وع الدستور 0:00:00 0:01:03 0:01:03 ي مشر
ن
ن المرأة والرجل ف  المساواة بي 

وع الدستور 0:00:00 0:00:26 0:00:26 ي مشر
 الوظيفة /السلطة القضائية فن

 المجموع العام 0:15:40 3:42:07 3:57:47

 

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ضد مع

رجل 3:51:39 1:44:05

امرأة 0:02:30

0:00:00

0:28:48

0:57:36

1:26:24

1:55:12

2:24:00

2:52:48

3:21:36

3:50:24

4:19:12

رجل امرأة
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 موزاييك أف  أم  إذاعةرصد نتائ  

صةالمدة الزمنية  -1   وع الدستورللمساندين لمشر  المخص 
  مدة البث مدة أخذ الكلمة المجموع العام

 أحزاب سياسية مشارةة 0:01:39 0:49:06 0:50:45
ي  0:00:34 0:23:33 0:24:07  حزب التيار الشعت 

 حركة الجمهورية الجديدة 0:00:00 0:11:51 0:11:51

 حزب التحالف من أجل تونس 0:00:14 0:10:34 0:10:48

 حزب حركة الشعب 0:00:35 0:02:17 0:02:52

 حزب حركة تونس إىل المام 0:00:16 0:00:51 0:01:07

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:02:25 0:09:16 0:11:41

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:01:49 0:09:16 0:11:05

 جويلية 25حراك  0:00:21 0:00:00 0:00:21

0:00:15 

0:00:00 

0:00:15 

وع تونس بتطاوين ( حزب  ) المكتب الجهوي لحركة مشر

وع تونس  حركة مشر

 رئيس الجمهورية 0:03:29 0:03:48 0:07:17

 غي  مشارك 00 00 0 0:03:52 0:03:52
ي القانون 0:00:00 0:03:52 0:03:52

 مختصون فن

 شخص طبيعي مشارك 0:00:57 0:01:06 0:02:03
 ص طبيعي مشاركشخ 0:00:57 0:01:06 0:02:03

 جمعية مشارةة 0:00:44 00 00 0 0:00:44
ية والمستدامة 0:00:44 0:00:00 0:00:44  جمعية المواطنة والتنمية البشر

 الحكومة 00 00 0 0:00:24 0:00:24
 رئوسة الحكومة 0:00:00 0:00:24 0:00:24

 المجموع العام  0:09:14 1:07:32 1:16:46

صةالمدة الزمنية  -2 وع الدستور للرافضل    المخص   لمشر

مدة أخذ  المدة االجمالية للبث
 الكلمة

  مدة البث

 غي  مشارك 0:10:05 1:00:47 1:10:52
ي القانون 0:09:39 0:46:42 0:56:21

 مختصون فن

ي العلوم السياسية 0:00:00 0:14:05 0:14:05
 مختص فن

ن  0:00:26 0:00:00 0:00:26  عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامي 

 األحزاب والشخصيات السياسية غي  المنتمية غي  المشارةة 0:07:01 0:20:47 0:27:48

 طي احزب التيار الديمقر  0:00:42 0:14:09 0:14:51

 الحزب الدستوري الحر 0:02:33 0:00:45 0:03:18

 الحزب الجمهوري 0:00:23 0:02:09 0:02:32

 حزب الراية الوطنية 0:00:10 0:02:01 0:02:11

ي  0:00:55 0:00:42 0:01:37
 جبهة الخالص الوطتن

 شخصيات سياسية غي  منتمية 0:00:05 0:01:01 0:01:06

 حزب العمل واالنجاز 0:00:58 0:00:00 0:00:58

 حزب حراك تونس الرادة 0:00:42 0:00:00 0:00:42

وع تونس 0:00:33 0:00:00 0:00:33  حزب حركة مشر
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 ية مشارةةجمع 00 00 0 0:15:59 0:15:59
 ائتالف صمود 0:00:00 0:15:59 0:15:59

 جمعية غي  مشارةة 0:05:00 00 00 0 0:05:00
 العام التونسي للشغل االتحاد  0:01:20 0:00:00 0:01:20

ن  0:00:58 0:00:00 0:00:58  جمعية القضاة التونسيي 

 من مة العفو الدولية 0:00:47 0:00:00 0:00:47

ن  0:00:40 0:00:00 0:00:40 ن التونسيي   النقابة الوطنية للصحفيي 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان 0:00:36 0:00:00 0:00:36

 الكنفدرالية العامة التونسية للشغل 0:00:23 0:00:00 0:00:23

 ةاالجتماعيالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و  0:00:16 0:00:00 0:00:16

 أحزاب سياسية مشارةة 0:00:40 0:00:43 0:01:23
 حزب الشعب يريد 0:00:22 0:00:43 0:01:05

ي التونسي  0:00:18 0:00:00 0:00:18
 حزب االئتالف الوطتن

 المجموع العام  0:22:46 1:38:16 2:01:02

وع الدستور حسب الموقف  -3 المدة الزمنية المخصصة لمشر

 )مساند/رافض(

 
صةالمدة الزمنية  -4 وع الدستور حسب للمساندين لمشر  المخص 

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:05:53 0:30:28 0:36:21
وع الدستور المنشورة فن  نسخة مشر

وع دستور الهيئة االستشارية 0:01:35 0:13:02 0:14:37  نسخة مشر

ي مشر  0:00:00 0:11:29 0:11:29
 وع الدستورالوظيفة/ السلطة التنفيذية فن

وع الدستور 0:00:00 0:02:55 0:02:55 ي مشر
 تعديل الدستور فن

ي الرائد الرسمي  0:00:59 0:01:48 0:02:47
وع الدستور المنشورة فن  مراجعة نسخة مشر

وع الدستور 0:00:12 0:02:06 0:02:18 ي مشر
يعية فن  الوظيفة / السلطة التشر

وع الدستورالمحكمة الدستورية  0:00:00 0:02:08 0:02:08 ي مشر
 فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:00 0:01:44 0:01:44 ي مشر
 ة فن

ي  0:00:35 0:01:00 0:01:35  المسار االنتخاب 

وع الدستور 0:00:00 0:00:30 0:00:30 ي مشر
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية فن

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل

لليسي دينللي   ع
الدست  

39%

اليدةلالاي يةل
اليلألألةل

ال ا ضينللي   ع
الدست  

61%
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و  0:00:00 0:00:22 0:00:22 ي مشر
ن
 ع الدستورالهيئات المستقلة ف

 المجموع العام  0:09:14 1:07:32 1:16:46

صةالمدة الزمنية  -5 وع الدستور حسب  للرافضل    المخص  لمشر

 المحور

  مدة البث مدة أخذ الكلمة المدة االجمالية للبث

ي الرائد الرسمي  0:14:26 0:45:11 0:59:37
ن
وع الدستور المنشورة ف  نسخة مشر

وع الدستورالوظيف 0:01:30 0:14:03 0:15:33 ي مشر
ن
 ة/ السلطة التنفيذية ف

ي  0:00:33 0:09:31 0:10:04  المسار االنتخاب 

 مواضيع أخرى )اقتصادية اجتماعية، سياسية...( 0:00:00 0:06:29 0:06:29

وع الدستور 0:00:00 0:06:15 0:06:15 ي مشر
ن
يعية ف  الوظيفة / السلطة التشر

وع الد 0:00:28 0:05:23 0:05:51  ستورتوطئة مشر

وع الدستور 0:00:17 0:05:28 0:05:45 ي مشر
ن
 المحكمة الدستورية ف

0:03:35 0:02:30 0:01:05 

ي الرائد 
ن
وع الدستور المنشورة ف مراجعة نسخة مشر

 الرسمي 

0:03:27 0:00:13 0:03:14 

وع  ي مشر
ن
الحقوق والحريات المدنية والسياسية ف

 الدستور

وع الدستورالوظيفة /السل 0:00:31 0:00:57 0:01:28 ي مشر
 طة القضائية فن

وع دستور الهيئة االستشارية 0:00:36 0:00:38 0:01:14  نسخة مشر

وع الدستور 0:00:00 0:01:09 0:01:09 ي مشر
 مسائل الهوية فن

وع الدستور 0:00:00 0:00:29 0:00:29 ي مشر
 الهيئات المستقلة فن

وع الدستوراالجتماعيالحقوق االقتصادية و  0:00:06 0:00:00 0:00:06 ي مشر
 ة فن

 المجموع العام  0:22:46 1:38:16 2:01:02

وع الدستور  -6 صة للرافضل   والمساندين لمشر
المدة الزمنية المخص 

 حسب الجنس

 
 

 

ضد مع

رجل 1:49:03 1:13:50

امرأة 0:03:07 0:01:07

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36

1:12:00

1:26:24

1:40:48

1:55:12

رجل امرأة


