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تمهيد
يعرض التقرير التالي تحليال لنتائج دراسة ُأجرتها منظمة «أنا يقظ» ومنظمة «محامون بال حدود» حول نظرة
الشباب في مدنين وتطاوين للحوكمة المحلية والتصرف في الموارد الطبيعية ،وذلك في إطار مشروع
«جسرنا» :المساهمة في تفعيل دور المجتمع المدني في الحوكمة المحلية على مستوى إدارة الموارد
الطبيعية وفي ظل احترام حقوق اإلنسان .وهذا المشروع ُممول من االتحاد األوروبي.

من إعداد :ضياء الحق عمار
مهندس إحصاء ومختص في تحليل المعلومات

تمهيد

مشروع جسرنا
منذ غرة سبتمبر  ،2015تعمل «أنا يقظ» ومنظمة «محامون بال حدود» على تنفيذ مشروع «جسرنا» لدعم
دور المجتمع المدني المحلي في حوكمة الموارد الطبيعية ،في واليتي تطاوين ومدنين.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز دولة القانون ودعم التنمية المستدامة في تونس وذلك
انطالقا من المستوى المحلي .حيث يعمل تحديدا على تشريك المجتمع المدني التونسي على نحو بنّ اء
في مشاريع التنمية المحلية والتهيئة الترابية ،ترسيخا لمكاسب الدستور ومبادئ الحوكمة المحليةخاصة في
إدارة الموارد الطبيعية.

محامون بال حدود
منظمة محامون بال حدود هي منظمة دولية غير حكومية مقرها بروكسل وتسعى إلى المساهمة في
تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع حيث يكون القانون في خدمة األشخاص والمجموعات المستضعفة.
وللمنظمة فروع في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى
وزمبيا وإندونيسيا وميانمار والمغرب وتونس .وتعمل حاليا على مشاريع عابرة للحدود الوطنية انطالقا
من مقرها في بروكسل وبالتعاون مع البعثات الدائمة .وحرصا على فعالية مشاريعها واستدامتها ،تعمل
المنظمة في إطار التعاون الوثيق مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني في البلدان المعنية.
انشات بعثة منظمة محامون بال حدود في تونس سنة  2012و تتمحور مشاريعها اساسا حول:
 النفاذ الى العدالة و اصالح المنظومة العدلية -الحقوق و التنمية

منظمة «أنا يقظ»
هي منظمة تونسية مستقلة وغير ربحية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي واإلداري وتعمل على تعزيز
الشفافية .كما أنها نقطة االتصال الرسمية لمنظمة «الشفافية الدولية» منذ سنة  .2013وتعمل المنظمة
وفقا لمبدأين أساسيين:
1ـ ال لإلقصاء :المنظمة ال تقصي أي شخص بناء على خلفية دينية أو سياسية أو إيديولوجية أو جهوية
2ـ ال للوصاية :تؤمن أنا يقظ بالطاقات الشبابية التي تزخر بها تونس والتي كانت سببا في قيام الثورة .كما
تعمل المنظمة على إدراج الشباب في منظومة اتخاذ القرارات وترفض الوصاية بأي شكل من األشكال
بتعلة نقص الخبرة.
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شكر وتقدير
نتوجه بالشكر والتقدير لكل متساكني واليتي تطاوين ومدنين لتمكيننا من وقتهم خالل إجراء الدراسة
على عين المكان ولكرم ضيافتهم.
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 )1سياق الدراسة
تواجه مختلف الجهات في الجنوب التونسي تحديات
اجتماعية واقتصادية وبيئية كبرى ،خاصة في مجاالت
الحد من البطالة والتلوث والتصحر .ولكن تنطوي
هذه الجهات على إمكانيات هائلة من حيث الموارد
الطبيعية ،مثل مـــوارد الطاقة األحــفــوريــة (النفط
والــغــاز) والــثــروات الباطنية .وتتولى المؤسسات
العمومية والخاصة إدارة هــذه الــمــوارد دون إتاحة
الفرصة لمشاركة الــمــواطــن .ومنذ انـــدالع الــثــورة،
يعيش الجنوب التونسي على وقــع عــدة تحركات
اجتماعية تطالب بتقاسم أفضل لــثــروات الموارد
الطبيعية.
وبعد المصادقة على الدستور التونسي ،يتعين
إدخـــال عــدد كبير مــن اإلصـــالحـــات ،خــاصــة بخصوص
الــالمــركــزيــة والــمــشــاركــة الفعلية للمواطنين في
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بجهتهم والنموذج
التنموي.
ووفقا آلخر مؤشر لمدركات الفساد صادر عن منظمة
الشفافية الدولية 1في فبراير  ،2018حصلت تونس
على درجة متدنية في مجال مكافحة الفساد حيث
أنها ُصنفت في الترتيب  74من بين  180بلدا شملته
الدراسة .ويعكس ذلك رغبة التونسيين في تعزيز
الشفافية في المؤسسات وعلى مستوى التصرف
في موارد البالد.
وستفعل االنتخابات البلدية لسنة  2018ترجمة عدد
ّ
من المكاسب الدستورية المتعلقة بالالمركزية على
أرض الواقع .وعليه ،من الضروري أن يلم المواطنون
بالتحديات التي تواجهها مشاريع التنمية المحلية وأن
يخلقوا فضاءات ُمهيكلة للتحاور مع الفائزين في
االنتخابات البلدية.
 )2أهداف الدراسة
تندرج هــذه الــدراســة في إطــار مشروع «جسرنا»،
لمعاينة نظرة الشباب في تطاوين ومدنين للحوكمة
المحلية والتصرف في الموارد الطبيعية.

وتسعى الــدراســة إلــى تحقيق هدفين منفصلين
ولــكــن مترابطين فــي نفس الــوقــت .فمن جهة،
تهدف الدراسة إلى تمكين المواطنين الشباب في
الواليتين من التعبير عن تطلعاتهم إزاء الديمقراطية
المحلية واإلدارة المستدامة لــلــمــوارد الطبيعية.
وتــهــدف مــن جهة أخـــرى إلــى تمكين المترشحين/
المنتخبين من تكوين فكرة عن مدى ثقة المواطنين
في المؤسسات المحلية ،وذلك لكي يبذلوا قصارى
جهدهم في أداء مهامهم ،التي نأمل أن تتمخض عن
ممارسات فاعلة في مجال الديمقراطية التشاركية
والحوكمة المفتوحة.
 )3الفئة المستهدفة
تقع واليــتــا تــطــاويــن ومــدنــيــن فــي جــنــوب شرقي
تـــونـــس .وتــشــمــل الـــواليـــتـــان  17مــعــتــمــديــة (10
معتمديات في مدنين و 7في تطاوين) تمتد على
 48056كم ²وتشمل  628 973ساكنا .2وتشمل
المنطقة الخاضعة للدراسة مجموع البلديات في كلتا
الجهتين.
ووفــقــا لإلحصائيات الــصــادرة عــن المعهد الوطني
لإلحصاء ،يسجل الجنوب الشرقي نسبة عالية من
البطالة ،تبلغ  %24,3مقارنة بالمعدل الوطني.
ويــقــوم اقــتــصــاد واليــــة تــطــاويــن بـــاألســـاس على
الصناعات االستخراجية ،فــي حين يــقــوم النشاط
االقتصادي في والية مدنين أساسا على الفالحة
والسياحة.

ُ
وأجريت هذه الدراسة على نحو عشوائي ،لتسجيل
رأي األطـــــراف الــمــحــلــيــة بــشــأن مــواضــيــع رئيسية
ثالثة :الثروات الطبيعية والديمقراطية التشاركية
والشفافية.
واستهدفت الدراسة فئة الشباب المقيمين في
الواليات والذين يتراوح سنهم بين  18و 35سنة.
وشمل استطالع الــرأي  650شخصا على امتداد
شهر (من  13نوفمبر إلى  13ديسمبر .)2017

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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 )4أهم االستنتاجات المستخلصة من
استطالع الرأي

إذ سجل  %38فقط مــن فئة الشباب المتراوحة
أعمارهم بين  18و 24سنة في القائمات االنتخابية.

قد تعطي نتائج الدراسة للوهلة األولى انطباعا بأن
هناك تناقضا .ولكن في واقع األمر ،هناك قاسم
مشترك بين معظم الـــردود الــصــادرة عن الشباب
المشارك في الدراسة :الشعور القوي بعدم الثقة
إزاء المؤسسات الحكومية.

وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على شعور قوي
بانعدام الثقة ،وأفاد العازفون عن التسجيل بأنهم ال
يعتزمون التدارك على الرغم من أن باب التسجيل ال
يزال مفتوحا .ويبدو أن انعدام الثقة في المنظومة
االنتخابية مرتبط بانعدام الثقة إزاء العملية االنتخابية
نفسها .حيث أعــرب  3فقط من بين  10مشاركين
في االستطالع عن ثقتهم بالعملية االنتخابية التي
تنظمها الدولة ومؤسساتها المختصة .كما سجلنا
عــددا أقــل مــن ذلــك فــي تطاوين .واســتــنــادا لهذه
النتائجُ ،يمكن التنبؤ بأن نسبة مشاركة الشباب في
االنتخابات ستكون أقل من االنتخابات الماضية في
الجهتين.

فمثال ،حين ُسئل الشباب عن مستقبلهم ،أعرب
معظمهم عــن تــفــاؤلــهــم رغـــم الــصــعــوبــات التي
يــواجــهــونــهــا يــومــيــا وعـــدم اســتــقــرار أحــوالــهــم في
الوقت الراهن .ولكن حين ُيطرح السؤال بالتركيز
على جهتهم أو على تونس ،فإننا نالحظ أن تفاؤلهم
يتراجع شيئا فشيئا.
ولكن يبدو أن هــذا البعد بين الــدولــة والشباب ال
يؤثر بشكل كبير على تعلقهم بجهتهم أو بتونس
عموما .فعلى العكس ،نتبين من نتائج االستطالع
شــعــورا قــويــا باالنتماء فــي صــفــوف الــشــبــاب إزاء
هويتهم الجهوية والتونسية.
ويــســود الشعور بــأن الــدولــة ال تحرك ساكنا على
مستوى اإلصــالحــات الــرامــيــة إلــى تحسين ظــروف
الــعــيــش فــي الــجــنــوب .ويـــرى  1مــن بــيــن  3شباب
مــشــاركــيــن فــي االســتــطــالع أن ظـــروف عيشهم
تحسنت خالل السنوات الثالث الماضية ،في حين
أن الغالبية العظمى تــرى أن وضعها بقي على
حاله ،بل تدهور حتى .واألدهى واألمر ،يرى أغلبية
المشاركين أنه ال أمل في أن تتحسن ظروف عيشهم
خالل السنوات الثالث القادمة ،وفي تطاوين يرى
شاب/شابة من بين  4شباب أن وضعه قد تدهور.
وإذا قارنا بين الجنسين من حيث درجة التفاؤل ،فإن
النساء قد أعربن عن درجة أكبر من التفاؤل مقارنة
بالرجال.
وفيما يتعلق باالنتخابات المقبلة على األبـــواب،
نستنتج لألسف أن التخطيط الستراتيجية التواصل
والــتــرويــج لالنتخابات لــم يكن كافيا بحيث يضمن
وصول المعلومة إلى الناخبين الشباب في الجهات.
وإن كان معظم الشباب المشاركين في االستطالع
مدركين ألهمية هــذه االنتخابات ،فــإن شابا/شابة
فقط من اثنين سجل في القائمات االنتخابية عند
إجـــراء االســتــطــالع ،أي قبل شهر مــن انتهاء فترة
التسجيل .بــل األكــثــر مــن ذلــك ،قــد يكون الشباب
األقل مشاركة في أول انتخابات بلدية في البالد،

وال ينم هــذا الــشــعــور بــاإلحــبــاط إزاء المؤسسات
والعملية االنتخابية المقبلة بالضرورة عن المباالة
فــي صفوف الشباب بالسياسة وبتسيير الشأن
العام .فأغلبية المشاركين في االستطالع أفادوا
بأنهم يــؤمــنــون بــقــدرة الــمــواطــن وهــم أنفسهم
مستعدون للمشاركة في حوكمة جهتهم .ولكننا
نالحظ أن نسبة المشاركة في منظمات المجتمع
المدني ضعيفة وهي أضعف على مستوى األحزاب
السياسية .ويبدو أن المشكلة هنا تكمن في ضعف
الــعــرض والعقبات الــتــي تــحــول دون الــوصــول إلى
الجهات التي تتوسط بين المواطن والدولة.
وعــلــى الــرغــم مــن الــشــعــور الــســائــد فــي صفوف
المشاركين بانعدام الثقة في مؤسسات الدولة
واألحــــزاب السياسية ،يختلف األمـــر على الصعيد
المحلي ،حيث ُســجــل مــعــدل إيــجــابــي نسبيا لثقة
الشباب في المعتمديات المحلية .وتحظى قوات
حفظ األمن (الجيش والشرطة) بدورها بثقة الشباب.
وقد يبدو ذلك غريبا للوهلة األولــى ،ولكن يمكن
تفسيره بالتقارب بين الطرفين والمعرفة المتبادلة.
وال غرابة في أن الشباب المشاركين في االستطالع
يـــرون أن مسألة الشغل والــحــد مــن البطالة هي
األولــويــة األهــم ،في حين أن  %1فقط منهم قد
تبادر إلى ذهنه بشكل عفوي مسألتا محاربة اإلرهاب
واألمن.

01

موجز

وعلى الرغم من أن الموارد الطبيعية هي القطاع
األســاســي الــذي تعتمد عليه التنمية االقتصادية
في الجهتين ،إال أن معظم الشباب غير ملم بهذا
الموضوع ويرى أنه ال يتلقى معلومات كافية بشأنه.
وقــد يفسر االفتقار للمعلومات الكافية انعدام
الثقة إزاء هذا القطاع ،الذي غالبا ما يؤدي إلى شد
وجذب بين الشركات والعاملين في الجهات .وأعرب
 %69مــن المشاركين فــي االســتــطــالع عــن عدم
ثقتهم في طريقة التصرف في الموارد الطبيعية
المعمول بها حاليا ،والتي يرى معظم المشاركين
أنها ال تعود بالنفع على التنمية الجهوية.
ومما يدعو لالستغراب أن دور الدولة ،ال سيما من
خالل المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية ،ليس
معروفا في أوســاط الشباب .فالشباب يعتقد أن
التصرف في الموارد الطبيعية حكر على الشركات
األجنبية الخاصة .كما يــرون أن الدولة مقصرة في
واجبها الذي يقتضي مراقبة ومتابعة المؤسسات
العاملة فــي هــذا الــمــجــال وأن اإلطـــار التشريعي
المتعلق بهذا القطاع والمعمول به حاليا ال يخول
ضمان مساءلة هذه المؤسسات.
ويــرى الشباب أيضا أن المؤسسات االستخراجية
الــتــي تعمل فــي جهاتهم تفتقر للشفافية حين
يتعلق األمر بالتصريح بأنشطتها االستخراجية.

10
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 .Iدرجة تفاؤل الشباب ومدى شعورهم باالنتماء
سنركز في هــذا القسم األول من الــدراســة على
رؤية الشباب للمستقبل ودرجة تفاؤلهم وشعورهم
باالنتماء لمنطقتهم من جهة ،ولتونس من جهة
أخرى.
 )1رؤية الشباب للمستقبل :
حــيــن ُســئــل الــمــشــاركــون عــن هـــذا الــمــوضــوع ،من
الجدير بالذكر أن تفاؤلهم يتراجع عندما يتعلق األمر
بمستقبل جهتهم أو بمستقبل تونس.
حيث أظهر الشباب المشاركون فــي االستطالع
ثقة إزاء مستقبلهم .فقد أعربت األغلبية المطلقة
( )%82عن تفاؤلها (منهم  %47متفائلون للغاية).
ويــعــتــبــر الــمــشــاركــون أنــفــســهــم متفائلين نسبيا
فيما يتعلق بمستقبل جهتهم ،حيث بلغت نسبة
المتفائلين  %58في حين بلغت نسبة المتشائمين
.%19
ولكن يعتبر مشارك واحد على اثنين نفسه متفائال
أو متفائال للغاية فيما يتعلق بمستقبل تونس،
ولكن صرح %16منهم بأنهم «متشائمون نسبيا»
و  %11بأنهم «متشائمون للغاية».
بش نعطيك إحتماالت و إنت قلي كانك :متفائل برشا،
متفائل واكهو  ،الك متفائل والك متشائم ،متشائم
واكهو وإال متشائم برشا في ما يخص :
%4 %2

%34

%13

مدى تعلق الشباب بجهته :
أبـــدى الــشــبــاب الــمــشــارك فــي االســتــطــالع تعلقا
شديدا بجهتهم (المدينة/القرية).
فــقــد أعـــرب  %94مــن الــمــشــاركــيــن عــن تعلقهم
بــمــديــنــتــهــم/قــريــتــهــم ومـــن بــيــنــهــم  %67صــرحــوا
بأنهم «متعلقون بشدة» بها .وتتشابه النتائج إلى
حــد التطابق على المستوى الــجــهــوي 90% :من
المشاركين أعــربــوا عــن تعلقهم بواليتهم .وأفــاد
 %86من الشباب بأنهم متعلقون بتونس ،منهم
صرح  %14من
« %32شديدو التعلق بها» .ولكن ّ
الشباب بأنهم غير متعلقين بها.
حيث أن الشباب أظهر أنه متعلق أساسا بمدينته أو
قريته ولكن هذه النسبة تتضاءل شيئا فشيئا كلما
توسعت الرقعة الجغرافية المحيطة به.
تنجم تقلي تحس في روحك مرتبط برشا ،مرتبط واكهو،
مش مرتبط وإال مش مرتبط جملة بــــ :

%2

%3

%3

%12 %2

%48

%42

%47
%5

%24

%28

%6

%67

%42

%16

%9

غير مرتبط بتاتا
مرتبط

%32

%53

غير مرتبط

كثير االرتباط

الرسم البياني  :2الشعور باالنتماء في صفوف الشباب
%16 %11

%24

%35

كثيير التشائم
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 )2نظرة الشباب لألوضاع المعيشية :
طلبنا من المشاركين أن يقيموا ظــروف عيشهم
خالل السنوات الثالث الماضية.

ونستشف من األجوبة أن هناك شعورا سائدا بعدم
تحسن هذه الظروف ( .)%50ويرى  %30أنها قد
تحسنت ،في حين يرى  %19عكس ذلك ،أي تدهور
أوضاعهم المعيشية.
حسب رأيك ،خالل الثالث سنوات االخيرة ،ظروف
عيشك:
%50

%1
%19
%30

لم تتغير

12

حسب رأيك ،خالل الثالث سنوات االخيرة ،ظروف عيشك:

%49

%24

%32

وعلى الرغم مما يشعرون به من تفاؤل ،فإن %55
فقط من الشباب المشاركين في االستطالع يرون
أن ظــروف عيشهم قابلة للتحسن خالل السنوات
الثالث القادمة .وأجاب شاب/شابة من بين خمسة
شباب ( )%20بأنهم ال يعرفون إن كانت ستتحسن
أم ال ،في حين يرى  %17بأن الوضع لن يتغير في
غضون السنوات الثالث القادمة ويعتقد  %7من
المشاركين بأنها ستسوء.

%50

تحسنت

%17

لم تتغير

ال اعرف

تدهورت

الرسم البياني  :4نظرة الشباب ألوضاعهم المعيشية
حسب الوالية

بناء على العينة التي استندت إليها هذه الدراسة،
تبين أن النساء أكثر تــفــاؤال بنسبة  %60مقارنة
بالرجال الذين بلغت نسبة تفاؤلهم.%46
حسب رأيك ،خالل الثالث سنوات االخيرة ،ظروف عيشك:

%60

الرسم البياني  :3الشعور باالنتماء في صفوف الشباب

ولكن يتبين من النتائج أن هناك تفاوتات ملحوظة
بين الجهتين .ففي مدنين ،يــرى  %17فقط من
الشباب أن أوضاعهم المعيشية قد تدهورت ،في
حين تبلغ هــذه النسبة  %27من المشاركين في
تطاوين (أي بنسبة تفوق المعدل بـ  8نقاط).

%27

%46

%15

%22

%9

%7

%19

%23

ال تغيير

الرسم البياني  :5نظرة الشباب ألوضاعهم المعيشية
حسب النوع االجتماعي

اتضح أن شباب تطاوين أقــل تــفــاؤال فيما يتعلق
بتحسن أوضاعهم المعيشية .إذ يرى  %45فقط
مــن الــمــشــاركــيــن فــي االســتــطــالع فــي تــطــاويــن
(مقابل  %58من شباب مدنين) أن ظروف عيشهم
ستتحسن.

المحور األول
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حسب رايك ،خالل الثالث سنوات القادمة ،تشوف اللي
ظروف عيشك:

%15

%45

%58

ستتحسن
ستسوء

%7

%18

%34

%7

%16

ال تغيير

تدهورت

الرسم البياني  :6نتحسن األوضاع المعيشية للشباب

01

المحور الثاني

14

 .IIالديمقراطية التشاركية واالنتخابات البلدية
 )1نوايا التصويت في االنتخابات البلدية :
أفــاد شاب/شابة من بين أربعة شباب ( %25من
المشاركين في االستطالع) بأنه ليس على علم
بانعقاد االنتخابات البلدية .ويعكس ذلــك ضــرورة
تحسين التعريف باالنتخابات من قبل مؤسسات
الدولة ،والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ووسائل
اإلعالم واألحــزاب السياسية والجهات األخرى التي
تتوسط بين المواطن والدولة.

حسب رأيك االنتخابات البلدية :

3
%28

%27

%14

%31

في بالك اللي فما إنتخابات بلدية في الفترة القادمة؟

%25

الرسم البياني  :8رأي الشباب حول أهمية االنتخابات
البلدية

%75

نعم

ال

الرسم البياني  :7مدى معرفة المشاركين بانعقاد
االنتخابات البلدية

أفاد  %68فقط من الشباب الذين هم على علم
بــانــعــقــاد االنــتــخــابــات ( %49مــن الــمــشــاركــيــن في
االســتــطــالع) بأنهم على علم بتأجيل االنتخابات
ليوم  6مايو  .2018و  %60فقط منهم ( %29من
المشاركين في االستطالع) يعرفون تاريخ انعقاد
االنــتــخــابــات الــتــي كــان مــن الــمــزمــع انــعــقــادهــا قبل
التأجيل.
وتنقسم آراء الشباب المشاركين في االستطالع
فيما يتعلق بأهمية االنتخابات البلدية .إذ يرى%31
منهم أن االنتخابات البلدية أقل أهمية من االنتخابات
التشريعية والرئاسية ،في حين يرى  %28العكس
(االنتخابات البلدية أهــم) ويــرى  %27منهم أنــه ال
فرق بين االنتخابات الثالث وأنها على نفس القدر
من األهمية .وعليه ،فــإن الشباب واعــون بأهمية
هذا االستحقاق االنتخابي ،ويوليها أكثر من نصف
المشاركين في االستطالع أهمية تعادل االنتخابات
الوطنية أو تفوقها.
3خالل الفترة التي ُأعدت فيها الدراسة :نوفمبر ـ ديسمبر .2017
4تاريخ ديسمبر 2017

تبين مــن خـــالل الـــدراســـة أن آراء الــرجــال والــنــســاء
المشاركين فــي االســتــطــالع تختلف فيما يتعلق
بأهمية االنتخابات البلدية .إذ ترى  %34من النساء
(مقابل  %24من الرجال) أن االنتخابات البلدية أقل
أهمية من االنتخابات التشريعية والرئاسية.
ولـــألســـف ،لــم ُيــســجــل فــي الــقــائــمــات االنــتــخــابــيــة
سوى أقل من واحد على اثنين ( %45من الشباب
المشاركين في االستطالع).4
قيدت بش تنتخب في االنتخابات البلدية؟

%54

%45

%1

الرسم البياني  :9نسبة تسجيل الشباب في القائمات
االنتخابية (إلى حدود ديسمبر )2017
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تختلف نسبة التسجيل بين الواليتين .فالنسبة أقل
بكثير في تطاوين حيث لم ُيسجل سوى  %30من
الشباب.

قيدت بش تنتخب في االنتخابات البلدية؟

وعليه ،لن ُيدلي شابان من بين ثالثة شباب بصوتهم
خالل االنتخابات المقبلة.5

35 - 30

ولـــألســـف ،لــم ُيــســجــل فــي الــقــائــمــات االنــتــخــابــيــة
سوى أقل من واحد على اثنين ( %50من الشباب
المشاركين في االستطالع).

29 - 25

قيدت بش تنتخب في االنتخابات البلدية؟

%30

%50

01

%49

%50

%47

%53

%61

%38

24 - 18

%70

%49

الرسم البياني  :10نسبة تسجيل الشباب في القائمات
االنتخابية حسب الوالية (إلى حدود ديسمبر )2017

ومن جهة أخرى ،ترتفع نسبة التسجيل في القائمات
االنتخابات بارتفاع سن المشاركين في االستطالع.
إذ بلغت نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين
 18و 24سنة ممن سجلوا في القائمات االنتخابية
 .%38وترتفع هذه النسبة تدرجيا لتبلغ  %50في
صفوف الشباب في العقد الثالث.

الرسم البياني  :11نسبة تسجيل الشباب في القائمات
االنتخابية حسب العمر

مــن بــيــن الــشــبــاب غــيــر المسجلين فــي القائمات
االنتخابية %25 :مستعدون للتسجيل إذا مددت
الهيئة في تاريخ التسجيل .ومــن جهة أخــرى ،صرح
 %47من الشباب أنهم ال يعتزمون اتخاذ أي إجراء،
فــي حين ال يـــزال مــعــدل شــاب على أربــعــة شباب
يشعرون بالتوجس إزاء هذه االنتخابات.
لو كان يعاود يتحل التسجيل مستعد تمشي تقيد ؟

%47

%24

%25

%4

الرسم البياني  :12نوايا التسجيل في القائمات االنتخابية
في حال ٌأعيد فتح باب التسجيل

ُ 5حدد تاريخ غلق باب التسجيل في القائمات االنتخابية يوم  6جانفي .2017
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فيما يتعلق بــنــوايــا الــتــصــويــت ،يــعــتــزم  %65من
الشباب المسجلين في القائمات االنتخابية (%43
مــن كــل الــمــشــاركــيــن فــي االســتــطــالع)الــتــصــويــت
خــالل االنتخابات البلدية المقبلة .ومــن جهة أخــرى،
 %24من المسجلين ( %15من المشاركين في
االستطالع) لم يقرروا بعد و  %11من المسجلين
( %7من المشاركين في االستطالع) أفادوا بأنهم
سيمتنعون عن التصويت.
ناوي تمشي تنتخب في االنتخابات البلدية القادمة؟

16

ُيالحظ أن شباب تطاوين أقل ثقة في مدى شفافية
االنتخابات البلدية .ويــرى ( %13مقابل  %35في
مدنين) أن االنتخابات البلدية القادمة ستكون شفافة
ونزيهة.
حسب رأيك االنتخابات بش تكون نزيهة وشفافة؟

%13

%38

%48

%65
%11

%13
%22

%38

%48

%2

الرسم البياني  :15رأي الشباب حول شفافية االنتخابات
البلدية حسب الوالية

ال اعرف

الرسم البياني  :13نوايا التصويت في االنتخابات
البلدية المقبلة

وسألنا الشباب عن نظرتهم لمدى شفافية االنتخابية
البلدية القادمة .ويــرى  3شباب فقط من بين 10
شباب ( )%30بأن االنتخابات البلدية القادمة ستكون
شفافة وذات مصداقية ،في حين يرى  %35منهم
عكس ذلك ولم يعرب  %34منهم عن أي رأي في
هذا الصدد.
حسب رأيك االنتخابات بش تكون نزيهة وشفافة؟

وبلغ متوسط نسبة مشاركة الشباب في االنتخابات
األربـــعـــة األخـــيـــرة  .%46وهـــي نــســبــة قــريــبــة من
نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في نفس
االنتخابات .وباعتبار نسبة التسجيل في القائمات
االنــتــخــابــات خــالل الــفــتــرة المشمولة باالستطالع
( )%45ونــوايــا التصويت يــوم  6مــاي المصرح بها
()%65من المسجلين) ،فإنه من الممكن التنبؤ بأن
المشاركة في االستحقاق االنتخابي القادم ستكون
أقل مقارنة باالنتخابات السابقة.

%34
%35
%1
%30

ال اعرف

االنــتــخــابــات التشريعية لسنة
2011
االنــتــخــابــات التشريعية لسنة
2014
االنتخابات الرئاسية ـ الــدورة
األولى
االنتخابات الرئاسية ـ الــدورة
الثانية

الشباب المشاركون

المعدل

في االستطالع

الوطني

6

%46

%49

%45

%48

%47

%45

%47

%43

الرسم البياني  :14رأي الشباب حول شفافية
االنتخابات البلدية
6مصادر األرقام :التقرير النهائي حول االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة ( 2014المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية)https://lc.cx/ARe :
(باللغة الفرنسية)

المحور الثاني
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 )2اهتمام الرأي العام بالسياسة :
قبل ما يقارب الشهرين على االنتخابات البلدية
لم يعتمد مجلس نواب الشعب بعد مجلة الجماعات
المحلية ،التي ترمي إلى ترجمة الالمركزية إلى واقع
ملموس وإلــى تعزيز الــقــدرات المحلية والجهوية.
ويبعث هــذا التأخير على الحيرة حيث أنــه يــؤدي ال
محالة إلى عدم إلمام المشاركين في االستطالع
بمحتوى المجلة.

01

عندك إهتمام بالشأن العام والسياسة؟

7

وعلى الرغم من جهود المجتمع المدني %82 ،من
المشاركين في االستطالع لم يحيطوا علما بمجلة
الجماعات المحلية.
عندك فكرة على مجلة الجماعات المحلية؟

%82

%17

%1

الرسم البياني  :16مدى معرفة الشباب بمجلة
الجماعات المحلية

ُيمكن تفسير ذلــك بضعف الــنــقــاشــات اإلعالمية
العامة التي تزامنت مع عمل البرلمان ،على الرغم
من أهمية الموضوع .وتوحي هذه النتائج بضرورة
إعادة النظر في الرابط بين ما يحدث على المستوى
المحلي والنواب المنتخبين على المستوى الوطني،
حيث أنــه بإمكانهم أن يضطلعوا بــدور في توعية
ناخبيهم بالعمل البرلماني الجاري.
وردا عــلــى ســــؤال «هـــل لــديــك اهــتــمــام بــالــشــأن
الــعــام والــســيــاســة؟» ،أجــاب حــوالــي نصف الشباب
المشاركين في االستطالع ( )%48بنعم و %8
بأنهم مهتمون بشكل كبير .ومن جهة أخرى ،أجاب
عدد معتبر ( )%32بالنفي و  %11أعربوا عن عدم
اهتمامهم إطالقا بالسياسة.

7نُ شر هذا التقرير في مارس .2018

%8

%48

%32

%11

اهتمام ضئيل

الرسم البياني  :17اهتمام الشباب بالسياسة

ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أن  %43من بين من
أفادوا بامتناعهم عن التصويت أعربوا عن اهتمامهم
بالسياسة والــشــأن الــعــام .وبالتالي ،نستنتج من
ذلــك أن االمتناع عن التصويت ال يعني بالضرورة
المــبــاالة الشباب بالسياسة والــشــأن الــعــام .فقد
يكون مرتبطا باالفتقار إلــى المعلومات والتوعية
بأهمية التصويت ،ولكن بالنسبة ألغلب الشباب فإن
االمتناع عن التصويت هو فعل سياسي بامتياز يعبر
عن احتجاجهم.

المحور الثاني
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 )3مــشــاركــة الــشــبــاب فــي الــحــيــاة االجتماعية
والسياسية:
أفاد  %18من الشباب المشاركين في االستطالع
بأنهم أعــضــاء فــي منظمة مــن منظمات المجتمع
المدني ( %3كمسؤولين و  %15كأعضاء) .ومن جهة
أخرى ،أفاد  %80من المشاركين بأنهم ال ينشطون
ضمن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني.
ماهي درجة نشاطك في جمعية من جمعيات
المجتمع المدني؟
%80

ماهي درجة نشاطك في جمعية من جمعيات
المجتمع المدني؟

%4

%77

%15

35 - 30

2
%

%76

%21

29 - 25
1
%

%88

%10

24 - 18
مسؤول

ال عالقة

الرسم البياني  :19درجة المشاركة في منظمة من
منظمات المجتمع المدني حسب الفئة العمرية

%15

%2

%3

وفيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية،
فإننا ال نالحظ تحسن هذه النسبة .حيث أفاد %3
من المشاركين في االستطالع بأنهم أعضاء في
حزب سياسي في حين يكتفي  %11منهم بتأييد
حزب ما .ولكن ال تشارك األغلبية الساحقة منهم ،أي
 ،%84في األعمال السياسية لألحزاب.
ماهي درجة نشاطك في حزب سياسي؟

الرسم البياني  :18درجة المشاركة في منظمة من
منظمات المجتمع المدني

%84

تبين أن الشباب الذي يتراوح سنه بين  25و 29سنة
( )%23والــشــبــاب األكــبــر سنا ببين  30و 35سنة
( )%19هم األكثر نشاطا ضمن المجتمع المدني،
مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين  18و 25سنة.

%11

%2

%2

%1

الرسم البياني  :20درجة المشاركة في األحزاب السياسية
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 .IIIثقة الشباب في الهياكل الحكومية
تكشف نتائج الدراسة عن شعور سائد بانعدام
الــثــقــة فــي الــمــؤســســات الــســيــاســيــة .وتحتل
األحزاب السياسية آخر مرتبة في ترتيب الجهات
التي تحظى بثقة الشباب ،حيث بلغت نسبتهم
 %26فقط .ومباشرة قبل األحزاب السياسية،
نجد رئيس الجمهورية الذي حظي بنسبة %31
بثقة الشباب المشاركين في االستطالع ،في
حــيــن أعـــرب  %60منهم عــن عـــدم ثقتهم بــه.
وبلغت نسبة ثقة الشباب فــي مجلس نــواب
الشعب كهيكل  32%في حين أعرب  %58عن
ضعف ثقتهم به .كما بلغت نسبة ثقة الشباب
في نوابهم المنتخبين في المجلس .%39

عندك « ثقة كبيرة « ثقة متوسطة» ما عندكش ثقة

وإال ماعندكش ثقة بالكل في الهياكل المذكورة اسفله؟

وتبين مــن الــدراســة أن نسبة الثقة فــي الحكومة
ورئيس الحكومة أعلى بقليل ،حيث بلغت تباعا %43
(مقابل  %49من الشباب الذين أعربوا عن ضعف
ثقتهم) و ( %46مقابل  %45من الشباب الذين
أعربوا عن ضعف ثقتهم).
ويــؤكــد ضــعــف الــثــقــة فــي الــهــيــاكــل الديمقراطية
الرئيسية القطيعة الموجودة بين الشباب والطبقة
السياسية التي ُيرجح أنها ال تحظى بصورة إيجابية
في أذهان المشاركين في االستطالع.
وعلى عكس الهياكل السياسية ،تمكنت وسائل
اإلعــالم من تجاوز سقف  %50حيث تحظى بثقة
 %51من الشباب المشارك في االستطالع (مقابل
عدم ثقة  %43منهم).
وعلى الرغم من ضعف ثقة الشباب في الهياكل
الحكومية الوطنية ،إال أن الوحدات الخاصة قد شكلت
استثناء نسبيا حيث أنــهــا حظيت بثقة  %54من
الشباب (مقابل ضعف ثقة بنسبة  .)%35ويمكن
تفسير ذلك «بميزة القرب» التي تتمتع بها الهياكل
األكثر قربا من المواطن .ويثق الشباب أكثر في
الهياكل المحلية ،لتعامله معها أكثر من غيرها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ضــعــف نــســبــة الــمــشــاركــة في
المشهد الجمعياتي ( ،)%18فإن معظم الشباب
( )%72يثقون بمنظمات المجتمع المدني.
وعلى رأس الترتيب نجد قوات األمن والحرس التي
تحظى بثقة ( %83مقابل  %13من ضعف الثقة)
في حين أجمع الشباب المشاركون في االستطالع
بنسبة  %92على ثقتهم في الجيش.

انعدام الثقة تماما

انعدام الثقة

/

الرسم البياني :21مدى ثقة الشباب في الهياكل
الحكومية والمجتمع المدني واإلعالم

إذا ما تعمقنا في التفاصيل ،فإننا نجد أن  %79من
المشاركين في االستطالع يرون أن المصلحة العامة
ال تشكل أولوية بالنسبة للطبقة السياسية الحالية،
مقابل  %10ممن يرون العكس.
ويتعين تفسير هــذه الثقة المتدنية على ضوء
عزوف الشباب بشكل كبير عن المشاركة في الحياة
السياسية واالجتماعية.
كما شملت هذه الدراسة األزمة التي حصلت مؤخرا
بين الحكومة والمواطنين المحليين والتي تجسدت
في «اعتصام الكامور» الذي دام طويال.

المحور الثالث

وأفــاد  %79من المشاركين في االستطالع ،بأن
لديهم فكرة عــن مطالب اعتصام الــكــامــور ،ولكن
 %19فقط أعربوا عن رضاهم عما آل إليه االعتصام.
ويـــالحـــظ أن نــســبــة رضـــا شــبــاب تــطــاويــن تــقــل عن
ُ
نظرائهم في مدنين .حيث أفاد  %11من المشاركين
في تطاوين (مقابل  %22في مدنين) بأنهم راضون
عن االلتزامات التي قدمتها الحكومة ومؤسسات
األنشطة البترولية في المنطقة.

20
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 .IVأولويات الشباب:
ُطلب من الشباب المشاركين في االستطالع أن يطرحوا بشكل عفوي (دون تقديم قائمة بالخيارات) ثالثة
مواضيع يرون أنها يجب أن تكون من أولويات المسؤولين السياسيين.
وتبين أن الشغل والتنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية هي أهم ما يشغل الشباب.
وال غرابة في أن الحد من البطالة احتلت صدارة أولويات الشباب المشاركين في االستطالع .وذكر شاب/
شابة من بين شابين (« )%48الشغل والحد من البطالة» على رأس األولويات (أولوية قصوى) و %24
وضع هذه النقطة في المرتبة الثانية .وبعد الشغل مباشرة ،نجد أن  %26من الشباب قد ذكر «التنمية
الجهوية وتحسين البنية التحتية» على رأس األولويات ،و  %32يعتبرونها أولوية ثانية .وأعطى  %4من
الشباب األولوية إلصالح النظام التعليمي وحماية البيئة والحد من التلوث وإصالح قطاع الصحة .وتأتي هذه
الرهانات مباشرة بعد تحسين ظروف العيش والقدرة الشرائية.
وعلى الرغم من التغطية اإلعالمية لموضوعي «الشفافية ومكافحة الفساد» ( )%1و»األمــن ومكافحة
اإلرهــاب» ( ،)%1فإن الشباب المشارك في االستطالع لم يذكرهما بشكل عفوي إال بنسبة  %1لكل
منهما.
األولوية األولى

األولوية الثانية للشباب

%31

%48

%24

%26

%11

%7

%11

%4

%4

%4

%8

%5

%1

%3

%1

%2

%4
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%6
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وبالتطرق إلى التفاصيل ،نجد أن األغلبية المطلقة لشباب تطاوين ( )%53يرون أن التشغيل والحد من
البطالة على رأس األولويات ،وذلك طبيعي على ضوء معدل البطالة على المستوى الجهوي ونسبته %32
(ضعف المعدل الوطني) وتبقى هذه النسبة هي األعلى في تونس.
كما نالحظ أن هناك تفاوتا بين الواليتين .وعلى سبيل المثال ،اعتبر المشاركون في االستطالع في
تطاوين إصالح التعليم أولوية ( )%10وقبل تحسين األوضاع المعيشية (.)%3
األولوية األولى حسب الواليات

%19

%53

%46

%8

%28

%3

%9

%2

%10

%3

%2

%5

%1

%1

%2

%1

%1

%5

الرسم البياني  :24األولوية األولى للشباب حسب الوالية
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 .Vآراء الشباب حول الموارد الطبيعية
 )1اإللمام بموضوع الموارد الطبيعية
بــصــفــة عـــامـــة ،يــــرى الـــشـــبـــاب الـــمـــشـــاركـــون في
االستطالع أنهم ال يحظون بالمعرفة الكاملة فيما
يتعلق بالموارد الطبيعية في جهتهم .حيث يرى
 %59منهم أنهم يفتقرون للمعرفة الالزمة ،في
حين يرى  %35منهم أن لديهم مستوى متوسط
من المعرفة في هذا الصدد .ويرى  %3من الشباب
أن لديهم معرفة جيدة بالموارد الطبيعية.

عندك فكرة على االرقام والوثائق الخاصة بإستغالل
الثروات الطبيعية اللي تنشر فيهم الحكومة ؟

%91

%3

%6

لو كان تقيم مدى معرفتك بكل ما يخص الثروات
الطبيعية بالمنطقة (شركات ،إنتاج ،عقود  )...؟

الرسم البياني  :26مدى دراية الشباب بالبيانات التي
تنشرها الحكومة

%59

%35
%3

متوسطة

%2

جيدة
ضعيفة

الرسم البياني  :25مدى إلمام الشباب بكل ما يتعلق
بالموارد الطبيعية في المنطقة

وعلى ضوء إطالق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
لــمــنــبــر تــنــشــر فــيــه بــعــض الــمــعــلــومــات المتعلقة
باستكشاف الــمــوارد الطبيعية واستغاللها ،أفــاد
 %6فقط من الشباب المشاركين في االستطالع
بأن لديهم فكرة عن البيانات التي نشرتها الحكومة.
وتستوجب هذه النتيجة إعادة النظرفي استراتيجية
اإلعالم واالتصال المعتمدة للترويج لهذه الخطوات،
خاصة فــي الجهات التي عرفت تحركات اجتماعية
كبرى تطالب بحد أقصى من الشفافية في ملف
الموارد الطبيعية.

وال تــزال عــدة أحــكــام مسبقة تنتشر فــي صفوف
الشباب بسبب المعلومات المغلوطة .حيث يعتقد
أكثر مــن  4مــن بين  10شباب ( )%42بــأن تونس
تملك موارد طبيعية تضاهي تلك التي في الجزائر
وليبيا.
وهــذه النسبة أكثر ارتــفــاعــا فــي تطاوين حيث أن
 %54من الشباب مقتنعون بهذه الفكرة في حين
تبلغ نسبتهم في مدنين .%38
ويؤكد  %2فقط من المشاركين بأن لديهم فكرة
عن الطريقة التي تتصرف بها الدولة في إيــرادات
الموارد الطبيعية ،في حين أفــاد  %8فقط بأنهم
على درايـــة بــدور المؤسسة التونسية لألنشطة
البترولية.
 )2نظرة الشباب لمدى شفافية التصرف في
الموارد الطبيعية
ال يقتصر الــشــعــور بــعــدم الــثــقــة عــلــى الــشــركــات
الحكومية فقط بل يشمل أيضا الشركات المستغلة
للثروات .بحيث ،يرى  %5فقط من المشاركين أن
الحكومة والشركات المستغلة للثروات تعمل في
ظل الشفافية فيما يتعلق بنشر المعلومة حول
أنشطتها في هذا المجال (الكميات المنتجة ،عقود
استغالل الــثــروات ،خطة إدارة المخاطر .)...،وفي
المقابل ،يرى  %69عكس ذلك.
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ويلقي الشباب باللوم على اإلطار القانوني الذي
ينظم استغالل الموارد الطبيعية .ويرى  %55من
المشاركين أن اإلطار القانوني ال يساعد على فرض
رقابة على استغالل الموارد الطبيعية.
وفــي نفس الــســيــاق ،يــرى  %69مــن الــشــبــاب أن
الحكومة ال تبذل جهدا كافيا في مراقبة األنشطة
المتعلقة باستغالل الثروات الطبيعية.
كما أن  %53من المشاركين يرون أنع يتعين على
المجتمع المدني والمواطنين تعزيز جهودهم لرصد
استغالل الثروات الطبيعية في المنطقة .وال يشعر
ســوى  %21من المشاركين بالرضا عن األنشطة
التوعوية للمجتمع المدني في هذا الصدد.
رأي الشباب حول التصرف في الثروات الطبيعية

%25

%48

%27

%53

%26

24

ضعف اإلطــار القانوني ،إال أن جــزءا ال بأس به من
المشاركين ( )%25يـــرون أن السلطات الجهوية
والــوطــنــيــة قـــادرة على ضــمــان مــســاءلــة الشركات
المستغلة للثروات.

ويرى  %3من المشاركين أن المعلومات والبيانات
التي تقدمها الحكومة والشركات المستغلة كافية.
كما أفاد  %78من الشباب المشاركين بأن أنشطة
استغالل الــثــروات الطبيعية ال تعود بالنفع على
الجهات .وعليه ،يرى  %73من الشباب أن الحكومة
التونسية تسيء التصرف في الــثــروات الطبيعية
للبالد.
وعلى مستوى المسؤوليات ،من المفارقات أن
 %5فقط من المشاركين يرون أن الدولة تضطلع
بدور أساسي في التصرف في الموارد الطبيعية
ومراقبتها.
حسب رايك

%5

%21

%71

%3

%5

%69

%27

%73

%3

%13

%20

%78

%19

%33

%3

%5

%22

%75

1
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%55

%22

%69

%71

%23

%27

%42

%38

%18
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الرسم البياني  :27رأي الشباب حول التصرف
في الثروات الطبيعية

ولكن على الرغم من أن أغلبية الشباب يشيرون
بأصابع االتهام إلى الخلل في العمل الحكومي

الرسم البياني  :28رأي الشباب حول التصرف
في الثروات الطبيعية
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كــمــا ُســئــل الــشــبــاب عـــن درجــــة ثــقــتــهــم بـــاألرقـــام
والمعطيات الصادرة عن الدولة والشركات المستغلة.
وتــؤكــد الــنــتــائــج مـــدى تــدنــي درجــــة الــثــقــة بشكل
صارخ .حيث أن  %63من المشاركين ال يثقون في
المعطيات الــصــادرة عن الــدولــة في حين أن %64
ال يثقون في المعطيات واألرقـــام التي تقدمها
الــشــركــات المستغلة .ويمكن تفسير أزمــة الثقة
بغياب حــوار على مستوى الهياكل والمؤسسات
وعــدم االستجابة لمطالب المواطنين ومنظمات
المجتمع المدني.

1
%

%39

%17

نظرة الشباب لدور الشركات المستغلة في الجهة

%21

%14

%3

عندك ثقة في:

%24

%20

%17

%13

%2

%43

%19

%21

%28

%38
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%14

%23

%24

%33
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%18
%7 %2
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%45
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الرسم البياني  :29ثقة الشباب في المعطيات التي
تنشرها الحكومة والشركات المستغلة

ويحمل الــشــبــاب نــظــرة سلبية عــن دور الشركات
المستغلة في المنطقة :إذ يــرى  %19فقط من
المشاركين أن هــذه الــشــركــات تمثل أهــم مصدر
لمواطن الشغل في المنطقة.
ويرى أغلبهم ( )%77أن الثروات الطبيعية الموجودة
في المنطقة لم تساعد على تنمية الجهة وبنيتها
التحتية ،وأنــهــا لــم تــؤد إلــى حــل مشلكة البطالة
(.)%71
ومن جهة أخرى ،يرى  %41من الشباب بأن الستغالل
الموارد الطبيعية أثر سلبي على البيئة.
كــمــا أفــــاد مــشــارك مــن بــيــن ثــالثــة مــشــاركــيــن بــأن
استغالل الموارد الطبيعية يلقي بتداعياته السلبية
على الفالحة في المنطقة.

الرسم البياني  :30رأي الشباب في دور الشركات
المستغلة في المنطقة

وطــلــب مــن الشباب المشاركين فــي االستطالع
ٌ
تقييم مستوى شفافية الشركات المستغلة في
المنطقة من خالل إسناد عدد يتراوح بين  1و 5حيث
يشير رقــم  1إلــى انــعــدام تــام للشفافية ويشير
رقــم  5إلــى «شفافية كاملة» .وأســنــد  %50من
المشاركين رقم  ،1واختار  %35رقم  ،2في حين اختار
 %11منهم رقم  3و  %3أسندوا رقم  4أو .5
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مدى شفافية الشركات المستغلة حسب رأي الشباب

%51

%35

1 %3 %11
%

الرسم البياني  :31مستوى شفافية الشركات
المستغلة من وجهة نظر الشباب

وبــلــغ الــمــعــدل الـــذي أســنــده الــشــبــاب المشاركون
لتقييم الشفافية  1,7على  ،5وهــو معدل يؤكد
النظرة السلبية التي يحملها الشباب عن الشركات
المستغلة للموارد الطبيعية.
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المحور السادس
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01

 .VIمدى مشاركة الشباب
على الرغم من الشعور السائد بانعدام الثقة ،لم
يفقد الشباب بعد األمـــل فــي العمل المشترك
وحــس المواطنة .حيث يــرى  %63من الشباب أن
كل مواطن قادر على المشاركة في مساعي تعزيز
الشفافية في قطاع الطاقة بالجهة.

أظهرت النتائح أن للشباب رغبة عالية في المشاركة
حين يتعلق األمــر بموضوع الشفافية :حيث أشار
 %58مـــن الــمــشــاركــيــن إلــــى أنـــهـــم مــســتــعــدون
للمشاركة شخصيا في مساعي تحقيق شفافية
أكبر في قطاع الطاقة في الجهة.

حسب انطباعاتك تعتقد اللي المواطن العادي ينجم
يكون عنده دور فاعل في الضغط من اجل إرساء مزيد من

كما أن  %55منهم أعرب عن رغبته في االنضمام
إلــى جمعية تعمل على مــوضــوع الشفافية في
قطاع الطاقة بالجهة.

الشفافية في قطاع الطاقة بالجهة؟

هل انت مستعد لــ :
%29

%34

%10

%20

%7

%55

الرسم البياني  :32رأي الشباب في دور المواطن
في المطالبة بتعزيز الشفافية

وترتفع نسبة الشباب الذين يثقون بقدرة المواطن
على تحفيز النشاط السياسي فــي هــذا الصدد
( )%72في تطاوين .وقد يرجع ذلك إلى اعتصام
الكامور الذي عزز ثقة الشباب بقدرتهم على إيصال
صوتهم وتغيير أوضاعهم ومستقبلهم.
حسب انطباعاتك تعتقد اللي المواطن العادي ينجم
يكون عنده دور فاعل في الضغط من اجل إرساء مزيد من
الشفافية في قطاع الطاقة بالجهة؟
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%31

%47

%30

%17

%21

%4 %8

%8 %11

الرسم البياني  :33رأي الشباب في دور المواطن
في المطالبة بتعزيز الشفافية حسب الوالية
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الرسم البياني  :34رنوايا الشباب في المشاركة
في المطالبة بتعزيز الشفافية

وفي الرد على هذا السؤال أيضا ،أبدى شباب والية
تطاوين رغبة أكبر في المشاركة من أقرانهم في
مدنين.

المحور السادس

المشاركة في المطالبة بإرساء المزيد من الشفافية
في قطاع الطاقة بالجهة

%73

%53

%24

%33

%3

%4 %10

الرسم البياني  :35نوايا الشباب في المشاركة
في المطالبة بتعزيز الشفافية حسب الوالية

االنضمام إلى منظمة او جمعية تعمل من اجل الضغط
إلرساء المزيد من الشفافية في قطاع الطاقة بالجهة

69%

50%

28%

34%

2%

4% 13%

الرسم البياني  :36نوايا االنخراط في جمعية تعمل
على تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة
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التوصيات

التوصيات
• من أجل التقرب من المواطن وتعزيز ثقته في السلطات ،يتعين أن يضع المنتخبون على المستوى
المحلي آليات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة من أجل ضمان مشاركة المواطنين على النحو
المناسب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية.
• تفتقر القوانين القائمة والمتعلقة بالشفافية ومساءلة الشركات التي تعمل في الصناعات االستخراجية،
للتطبيق ،على عالتها .وبالتالي ،يتعين على الدولة أن تعزز رقابتها على الموارد الطبيعية في منطقة
الجنوب.
• من الضروري توعية الشباب الشباب ،ال سيما في إطار التعليم على الصعيد الوطني ،بخصوص المكاسب
الدستورية والديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.
• يتعين على منظمات المجتمع المدني ،والنقابات واألحزاب السياسية أن تعزز حضورها وتفتح بابها للجهات
في الجنوب ،وذلك من أجل تهيئة إطار ُمنظم يشارك من خالله الشباب في الحياة السياسية والمدنية.
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الملحق  :1المنهجية
تضمن هذه الدراسة الصبغة التمثيلية لعينة االستطالع من خالل طريقة التقسيم الطبقي 8حسب الجهة
ونوعها (ريفية ،حضرية)ُ .
وأجريت هذه الدراسة في واليتين :مدنين وتطاوين.
نطاق الدراسة :
تشمل الدراسة كل األشخاص القاطنين بمدنين أو تطاوين مع أسرهم.
األهلية ومعايير اختيار المشاركين :
تضمن هذه الدراسة الصبغة التمثيلية لعينة االستطالع من خالل طريقة التقسيم الطبقي حسب الجهة
ونوعها (ريفية ،حضرية).

واعتمد منهج اختيار األشخاص على أريع مراحل:
المرحلة األولى :

تقسيم العينة على الواليتين المعنيتين بالدراسة حسب منهجية االحتمالية المتناسبة مع الحجم (:)PPT
قسمت العينة التمثيلية على الواليتين المعنيتين بالدراسة (تطاوين ومدنين) وفي المنطقتين (الريفية
والحضرية) .ومن أجل ضمان تمثيل السكان حسب المنطقة والوالية ،وقع تقويم البيانات المجمعة .حيث
أسندنا ضاربا تقويميا لكل فرد لترجيح اإلجابات .ويطلق على هذا المنهج التقسيم الطبقي الالحق ،ويقضي
باحتساب ضوارب الترجيح بالنسبة لألشخاص الذين أجابوا على أسئلة الدراسة إلسقاط العينة على تركيبة
السكان األصلية وفقا لمعايير معينة.

المرحلة الثانية :

اختيار المعتمديات في كل والية باالستناد على منهجية االحتمالية المتناسبة مع الحجم مع مراعاة معيار نوع
المنطقة .ثم يقع اختيار الفئات السكانية المعنية بالدراسة باالستناد إلى قائمة المناطق الريفية/الحضرية.

المرحلة الثالثة :

إجراء استطالع منهجي للرأي (نختار األسرة األولى بطريقة عشوائية ومن ثم نختار بقية األسر حسب نفس
المخطط).
المرحلة الرابعة :ولكي تكون األسرة مؤهلة للمشاركة في االستطالع ،يتعين أن يكون فيها على األقل
شخص واحد يتراوح عمره بين  18و 35سنة ويسكن مع األسرة خالل الفترة المشمولة بالدراسة.
ويخول لشخص واحد في كل أسرة المشاركة في الدراسة .ثم نختار الفرد المعني بالدراسة في كل أسرة
ُ
على طريقة كيش (.)Kish
وتقضي هذه الطريقة بوضع قائمة بأفراد أسرة ما ،وتصنيفهم حسب الجنس والسن ،ثم اختيار الفرد الذي
سيشارك في االستطالع بشكل عشوائي باستخدام جدول كيش .وال ُيسمح باستبداله بأي فرد آخر في
األسرة.

سياق الدراسة:

ُ
•أجريت الدراسة بين  13نوفمبر  2017و 13ديسمبر .2017

•شملت الدراسة  650شخصا تتراوح أعمارهم بين  18و 35سنة ،بهامش خطأ نسبته  %3.8وبمستوى ثقة
بنسبة .%95

•لجمع البيانات ،وقع االعتماد على طريقة االستبيانات الورقية التي تُ سلّ م للمشاركين بصفة مباشرة،
وتستطلع آراء الفئة السكانية المعنية بالدراسة بطريقة عفوية في المنازل.
8تقوم هذه الطريقة على أخذ عينات وتقسيم قاعدة المشاركين في االستطالع إلى مجموعات متجانسة (شرائح) وفقا لخصائص محددة (السن ،الجنس،
الجهة.)...
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جدول تلخيصي
نطاق الدراسة
الفئة المستهدفة
المحاور األساسية
مخطط العينة
مراجع اختيار العينة
طريقة جمع البيانات
حجم العينة
الترجيح

تاريخ إجراء الدراسة

واليتا مدنين وتطاوين

الشباب القاطنون في مدنين وتطاوين والذين تتراوح أعمارهم
بين  18و 35سنة
الثروات الطبيعية
ـ الديمقراطية التشاركية
ـ االنتخابات البلدية
ـ آراء الشباب
استطالع عشوائي على درجتين (األسرة ثم الفرد)

البيانات الصادرة عن المعهد الوطني لإلحصاء
بشكل مباشر (وجها لوجه)
()650
ترجيح الدراسة ثم مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي
من  13نوفمبر إلى  13ديسمبر 2017
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رقم اإلستمارة:
بش نعطيك إحتماالت و إنت قلي كانك  :متفائل برشا ،متفائل و اكهو  ،الك متفائل والك متشائم ،متشائم واكهو وإال متشائم برشا في ما يخص :
Q01
 1-aمستقبل البالد
 1-bمستقبل الجهة متاعك
 1-cمستقبلك الشخصي

تنجم تقلي تحس في روحك مرتبط برشا ،مرتبط واكهو ،مش مرتبط وإال مش مرتبط جملة بــــ :
Q02

.1مرتبط برشا

.3مش مرتبط

.2مرتبط واكهو

.4مش مرتبط

.80ال أعرف

جملة

 2-aتونس

.90رفض
اإلجابة

 2-bالوالية اللي تنتميلها

 2-cالمدينة/القريةالليتنتميلها

تنجم تقلي تحس في روحك مرتبط برشا ،مرتبط واكهو ،مش مرتبط وإال مش مرتبط جملة بــــ :

Q03

.1تحسنت

Q04

.90رفض اإلجاب

Q 05-a

 1نعم

.3ساءت

.2ماتبدلتش

 .80ال أعرف

حسب رايك ،خالل الثالث سنوات القادمة ،تشوف اللي ظروف عيشك
.3بش تسوء

.80ال أعرف

.2مش بش تتبدل

 .90رفض اإلجابة

.1بش تتحسن

في بالك اللي فما إنتخابات بلدية في الفترة القادمة؟

Q05-b

Q05-c
Q06

 2ال

 90رفض اإلجابة

( إنتقإللى) Q06
في بالك اللي تأجلت ؟
 1نعم

 2ال

 90رفض اإلجابة

 98ال ينطبق

تنجم تقلي في انا شهر كانت بش تصير االنتخابات البلدية على حسب علمك ؟ ( التاريخ االول قبل التأجيل )

.............................................................................................................................
شنية تعنيلك االنتخابات البلدية

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Q07

Q08

عــنــدهــا نــفــس اهــمــيــة االنــتــخــابــات
التشريعية والرئاسية

حسب رأيك االنتخابات البلدية:

اقل اهمية من االنتخابات

Q08-a

 1نعم

 2ال

Q08-b

 1نعم

 2ال

أكثر اهمية من االنتخابات

التشريعية والرئاسية

 2ال

 1نعم

01

التشريعية والرئاسية

قيدت بش تنتخب في االنتخابات البلدية؟
 3مقيد ماالنتخابات الفارطة

 90رفض اإلجابة

ناوي تمشي تنتخب في االنتخابات البلدية القادمة؟

 90رفض اإلجابة

3مازلت مانعرفش

اإلجابة

 90رفض اإلجابة

لو كان يعاود يتحل التسجيل مستعد تمشي تقيد ؟
 3مانعرفش

.80ال أعرف

.90رفـــــــــــــــــــــض

 .98ال ينطبق

 .98ال ينطبق

عالش مش ناوي تمشي تنتخب؟

Q09

Q10

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
حسب رأيك االنتخابات بش تكون نزيهة وشفافة؟

 1نعم

ال يعرف

 2ال

 90رفض اإلجابة

شاركت في االنتخابات :
Q11

 1نعم

 2ال

-aالتشريعية االولى2011

 .3مــا كــانــش عــنــدي الــحــق ( اقــل مــن  18ســنــة ،جيش 90 ،رفض اإلجابة
شرطة)..

-bالتشريعية الثانية 2014

-cالرئاسيةاالولى
-dالرئاسية الثانية

عندك فكرة على مجلة الجمعات المحلية؟

Q12

 1نعم

Q13

 1نعم بصفة كبيرة

 2ال

Q14
ماهي درجــة نشاطك فــي جمعية مــن جمعيات المجتمع

المدني؟

 90رفض اإلجابة

عندك إهتمام بالشأن العام والسياسة؟

 2نعم اما مش برشا

 .1مسؤول

 3ال

 .2عضو

 4ال ابدا

 .3ماعندك حتى عالقة

 90رفض اإلجابة

 90رفض اإلجابة
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Q14b
مـــاهـــي درجـــــة نــشــاطــك فـــي حــزب
سياسي؟

 .1مسؤول
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 .3مــتــعــاطــف امـــا مش  .4مـــاعـــنـــدك حــتــى
عضو
عالقة

 .2عضو

 90رفض اإلجابة

عندك « ثقة كبيرة « ثقة متوسطة» ما عندكش ثقة وإال ماعندكش ثقة بالكل في الهياكل المذكورة اسفله
 .1ثقة كبيرة

Q15

.2ثقة متوسطة

.3ما عندكش

ثقة

 .4ما عند كش .80ال أعرف

ثقة بالكل

.90رفض اإلجابة

-15aالنيابة الخصوصية  /العمدة
-15bنواب المنطقةبمجلس النواب
-15cمجلس النواب
-15dرئيسالجمهورية
-15eمنظمات المجتمعالمدني
-15fاالحزاب
-15gاإلعالم
 15hالجيش الوطني
 15iقوات االمن والحرس
15jرئيس الحكومة
15kالحكومة ككل
بصفتك كمواطن شنية المواضيع اللي تعتبرها أولويات قصوى وعلى أصحاب القرارالنظرفيها؟
Q16

.......................................................................................................................................................................1
........................................................................................................................................................................2
........................................................................................................................................................................3
لو كان تقيم مدى معرفتك بكل مايخص الثروات الطبيعية بالمنطقة (شركات ،إنتاج ،عقود  )...؟

Q17

.90رفض اإلجابة

معرفة متوسطة

معرفة ضعيفة

معرفة ممتازة

عندك فكرة على االرقام والوثائق الخاصة بإستغالل الثروات الطبيعية اللي تنشر فيهم الحكومة؟
Q18

.90رفض اإلجابة

نعم

ال

حسب رايك هل
Q19
-19aهــل تونس تمتلك ثــروة طبيعية تضاهي نظيرتها بــدول الجوار ( ليبيا،
الجزائر)

-19bهــل المعلومات و األرقــام اللي تقدمها الجهات الحكومية والشركات
المستغلة للثروات الطبيعية كافية

-19cهل المنطقة انتفعت من امتالكها للثروات الطبيعية ( غاز ،نفط)
-19dهل ارتفع مدى انتفاع المنطقة من ثرواتها الطبيعية بعد الثورة ؟

نعم1.

ال2.

ال أعرف80.

رفض اإلجابة90.
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-19eهل الدولة قاعدة تستغلفي ثرواتها الطبيعية بطريقة محكمة وجيدة
-19fهل الدولة قاعدة تتحكم في ثرواتها الطبيعية

عندك ثقة
.90رفض اإلجابة .80ال أعرف .4ماعندكش

Q20

ثقة بالكل

.3ما عندكش
ثقة

.2ثقة

متوسطة

 .1ثقة كبيرة

تنجم تقلي إذا كان موافق برشا ،موافق ،موش موافق وإال مش موافق بالكل على الكالم التالي
.1مـــــوافـــــق .2مــــوافــــق أمــا .3مـــــاكـــــش .4ماكشموافق .80ال أعرف

Q21

تماما

مش برشة

موافق

جملة

.90رفضاإلجابة

 -21aالشركات المستغلة للثروات الطبيعية هي
من اكبر المساهمين في التشغيل في المنطقة
 -21bوجود الثروات الطبيعية بالمنطقة ساهم في
تحسين البنية التحتية

 -21cوجود الثروات الطبيعية بالمنطقة ساهم في
إيجاد حلول لمشكل البطالة

 -21dوجــود الثروات الطبيعية بالمنطقة اثّ ــر سلبا
على القطاع الفالحي بالمنطقة

-21eاستغالل الثروات الطبيعية بالمنطقة اثر سلبا
على البيئة
عندك فكرة على مطالب اعتصام الكامور االخير؟
Q22

 1نعم

 90رفض اإلجابة

 2ال

حسب رايك نتائج اإلعتصام تعتبر:
Q23

غير مرضية

مرضية

ال أعرف

Q24
 -24aهل الحكومة والشركات المستغلة للنفط والــغــاز بالمنطقة توفر الحد االدنــى من
الشفافية في مايخص اإلنتاج والعقود
 -24bهل اإلطار القانوني الموجود حاليا ينجم يعاون على مراقبة استغالل الثروات الطبيعية
بالمنطقة
 -24cهل الحكومة قاعدة تقوم بدورها الالزم في مراقبة استغالل الثروات الطبيعية

 -24dهل المجتمع المدني والمواطنين قاعدين يقومو بدورهم الالزم في مراقبة استغالل
الثروات الطبيعية

 -24eهل السلطات الجهوية والوطنية المعنية قادرة على إخضاع الشركات المستغلة للثروات
للمسائلة

 90رفض اإلجابة

حسب رايك
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حسب رايك شنيه المشاكل اللي يعاني منها قطاع النفط والغاز بالمنطقة ان وجدت
Q25

................................................................................................................................................................................................................................

لو تقيملنا حسب رأيك مدى شفافية الشركات المستغلة للثروات بالمنطقة ( 1إنعدام تام للشفافية  5شفافية كلية)
Q26

1
انعدام تام للشفافية

3

2

5
شفافية كلية

4

شنية حسب رايك الحلول الممكنة اللي تنجم في استغالل جيد للثروات الطبيعية بالمنطقة
Q27

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Q28

 .1نعم

Q29

 1نعم

Q30

 .1نعم

عندك فكرة عن كيفية تصرف الدولة في ايرادات الثروات الطبيعية ؟
.2ال

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

عندك فكرة على دور المؤسسة التونسية لالنشطة البترولية
.2ال

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

هل تعتبر ان الطبقة السياسية الموجودة حاليا قاعدة تخمم وتخدم في مصلحة البالد ؟
.2ال

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

حسب انطباعاتك تعتقد اللي المواطن العادي ينجم يكون عنده دور فاعل في الضغط من اجل إرساء مزيد من الشفافية في
قطاع الطاقة بالجهة
Q31

 .2نعم بالتأكيد

 .2نعم ممكن

 .3ال ال اعتقد

 .4مستحيل

Q32
-32aالمشاركة في المطالبة بإرساء المزيد من الشفافية في قطاع الطاقة بالجهة
-32bاالنضمام إلى منظمة او جمعية تعمل من اجل الضغط إلرساء المزيد من الشفافية في
قطاعالطاقةبالجهة

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

هل انت مستعد لــ
.1نعم  .2ال

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

موجز
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أسئلة ديمغرافية
 - D01العمر

 .1رجل

 - D03الحالة المدنية

 - D02الجنس

 .1اعزب

 .2امرأة

شنوه مستواك الدراسي ؟

D02
 .1مقريتش

 .2تعليم اساسي
 .3تعليم ثانوي

 .4تكوين مهني

 .5المرحلة األولى من الجامعة

 .6المرحلةالثانية من الجامعة ( ماجستير،دكتوراه)

 .90رفض اإلجابة

 D03في الوقت الحالي انت
 .1تلميذ  /طالب

انتقللـــD04

 .2عاطل عن العمل  /تلوج على خدمة

انتقللـــD04

 .4تخدم وقت كامل

انتقللـــ D03a

 .3تخدم شطر وقت

 .1عامل يومي /عامل فالحي

انتقللـــD04

 .D03 aشنية مهنتك الحالية؟

 .2عامل عادي (قطاع عمومي او خاص)
 .3فالح

 .4مهن حرة (صاحب محل حالق ،ميكانيكي)...
 .5موظف عادي (قطاع عمومي او خاص)
 .6إطار (قطاع عمومي او خاص)
 .7صاحب مشروع او شركة
 .8جيش /شرطة
 .9شؤون المنزل

 .10حاجة اخرى ( اذكرها)
 .90رفض اإلجابة
D04
.1أقل من  200دينار

قداش دخل العائلة في الشهر حسب التقريب ؟

.2بين  201و -500دينار

.3بين  501و -1000دينار

.4بين  1001و -1500دينار

.5بين  1501و -2500دينار
.6أكثر من  2501دينار

 .2متزوج

.3مطلق

 .4ارمل

موجز
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.80رفض اإلجابة
.90ال أعرف

عندك انترنت في الدار
D05

 .1نعم

 .1ريفية

 .2ال

 .80ال أعرف

 .90رفض اإلجابة

المنطقة اللي تسكن فيها ؟

 .2مدنية

نشكرك على وقتك نحب فقط نعلمك إلي ينجم واحدمن زمالئي يعاود يزورك بش يثبت من خدمتي لذلك بربي حاول

تجاوبوا على اسئلتو و ّإال كان تنجم تعطينا نومرو تليفونك وهكاكا ينجم يثبت بالتليفون و بالطبيعة الرقم متعك مش

باش يقع استعمالو لغايات اخرى .شكرا مره اخرى.

رقم الهاتف..………………………………………:
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