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النتائجأهمعنلمحة

تونسبأنمواطنين10أصلمن6صّرح:  تونسفيالديمقراطيةتقييم•

ضاعفتت. “أساسيةمشاكلتعيبهاديمقراطية”تونس”أو“ ديمقراطيةليست”

مقارنة( بالمائة29)“ ديمقراطياغيربلدا”تونسصنفواالذيناألشخاصنسبة

(.بالمائة14)2015بعام

نسبةإنخفضت: األخرىاالنظمةمنغيرهاعلىالديمقراطيةتفضيل•

، كبيرلبشكاالخرىاالنظمةعلىالديمقراطيةيفضلونالذينالتونسيين

.  2018في46الى2013في71منالنسبةمّرتحيث

ثلثينالحواليأنرغم: البالدفيالقادةإلختياركآليةاإلنتخاباتتفضيل•

، “ يهةونزشفافة، منتظمةانتخابات”تنظيميؤيدونالتونسيينمن( ،64)

"  مهتمينغير"أو" اإلطالقعلىمهتمينغير"أنهمالمواطنينمن، 57أّكد

.2018مايفيجرتالتيالبلديةباالنتخابات

3أهمالجةمعفيالحكوميلألداءالسلبيالتقييماستمر: الحكومةأداءتقييم•
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األفروباروميترتعريف

لقياسمستقلوإفريقيبحثيمشروعهو:(Afrobarometer)االفروباروميتر•

المجتمع،اإلقتصاد،الحوكمة،الديمقراطيةحولالمواطنيناراء

.أخرىموضوعاتوالمدني

خاللالمسوحاتانجزتو1999عامفيباروميتراألفروتأّسس:التأسيس•

تطالعلإلسالسادسةالجولةفيالمشروعوشمل.افريقيةدولة12فيالعامذلك

فيسابعةالالجولةاستطالعاتبتنفيذالبدءتمّّ.إفريقيةدولة36(2014-2015)

2016-2018.

قياالفريللمواطنالمجالفسحالىبالخصوصالمشروعهذايهدف:الهدف•

.بلدهفيمةالحوكوالديمقراطيةبخصوصرأيهعنيعبروصوتهيبلّغحتى

،السياسيينمنلكل،عاليةجودةذاتبياناتتوفيرخاللمنذلكو

وسائل،السياسياتمناصري،االكاديميين،المدنيالمجتمعمنظمات

.العادياإلفريقيالمواطنوالمستثمرينوالمانحةالجهاتاالعالم

وحوثللبوانتووانمكتبتونسفياألفروباروميتراختار:وانتووان•
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استطالعاتتنجزاين

االفروبارميتر



اإلستطالعمنهجية

.فوقفماسنة18السنمنالبالغينللتونسيينممثّلةعيّنة•
ّّالعشوائيّةالُمعاينةبأسلوبالمجيبينجميعاختيارتم.

(الطبقات)يالحضروالريفيالوسطينفيالوالياتبينالعيّنةوّزعت

حصتهانالتطبقةكلانيعني.الحجممعالُمتناسبالتوزيعبأسلوب

.السكانعددحسبالعيّنةمن

نةالعيّّفيللظهورفرصةلهفوقفماسنة18السنمنبالغتونسيكل.

.المجيبينمنازلفيوجاهيةمقابالت•

معقارنةالمتتسنىحتىموجةكلفياإلستمارةنفساعتماديتم•

الدولبينوالوقتمرور

.مجيب1200منالعينةتتكّون•

.%95بحدودثقةمستوىمع%3±:للعيّنةالقصوىالخطانسبة•

ماي5وافريل1بين:لالستطالعالميدانيالعملإنجازتاريخ•
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النتائج



تونسديمقراطيةتقييم



النتائجأهم
هي”أو“ ديمقراطيةليست”تونسأن( بالمائة62)تونسيين10أصلمن6يرى

.   “جوهريةمشاكلتشهدمعيبةديمقراطية

عامبمقارنة“ ديمقراطياغيربلدا”تونسصنفواالذينالمواطنينعددازداد

.  بالمائة29لتبلغ2018فيتضاعفتوبالمائة14النسبةكانتحيث. 2015

غير"أو" االطالقعلىراضيينغير"أنهم( بالمائة51)التونسييننصفصّرح

.  بالدهمفيالديمقراطيةمستوىعلى" راضيين

يةالماضالقليلةبالسنواتمقارنةأنهالتونسييننصفعنمايقربأّكد  ،

:“ماحدّّالىازدادت”أو“ كثيراازدادت”

أرائهمابداءأوةسياسيّّتجّمعاتأوتنظيمالتّعبيرفيالمرّشحينأوالمعارضةاألحزابحريّة

(  بالمائة55)الحكومةانتقادأو

أو، ماعاتاجتعقدأوالتّعبيرفيالمستقلةالمجموعاتوالحكوميّةغيرالمنّظماتحريّة

(  بالمائة50)الحكومةانتقادذلكفيبماحريّةبكلّّأرائهاعنالدّفاع

(  بالمائة50)الحكومةأداءانتقادأوعنهااإلبالغوالحكومةأخطاءقّصيتفياإلعالمحريّة

(  بالمائة47)الّسياسيّةاألمورحولالرأيعنالتعبيرفيالّشخصيّةالحريّة
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|تونس|بالدهديمقراطيةالىالتونسينظرة

2013-2018

إلى أي درجة تعتقد أن تونس بلد ديمقراطي اليوم؟برأيك،: السؤال المطروح
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ليس بلداً ديمقراطياً 
بلد ديمقراطي، لكن مع بعض المشاكل األساسيّة
بلد ديمقراطي، لكن مع بعض المشاكل الثانوية
بلد ديمقراطي بشكل تام

ألنه لم يتم %100ال يصل المجموع الى : مالحظة
.    إدراج اإلجابات الغير مصّرحة في الرسم البياني 10



فيالديمقراطيةمستوىعلىالتونسيرضادرجة

2018-2013|تونس|بالده

بصفة عامة، إلى أي درجة أنت راٍض عن مستوى الديمقراطية في تونس؟ : السؤال المطروح
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راض الى حد ما/ راض جّدا غير راض على اإلطالق/ غير راض
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2018|تونس|الحرياتمستوى

45%

47%

50%

50%

55%

28%
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22%
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21%

16%

16%

21%
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ياسيّة حريّتك الّشخصيّة في االنضمام الى أّي منظّمة س
ترغب بها

حريتك الشخصية  في قول ما تفكّر فيه حول األمور 
الّسياسيّة

حريّة اإلعالم لتقصّي أخطاء الحكومة و اإلبالغ عنها أو 
انتقاد إجراءات أو أداء الحكومة

يّة حريّة المجموعات المستقلّة أو المنظّمات غير الحكوم
 حريّة في التّعبير أو عقد اجتماعات، أو الّدفاع عن أرائها بكلّ 

بما في ذلك انتقاد الحكومة اذا ما اختارت القيام بذلك

تنظيم حريّة األحزاب المعارضة أو المرّشحين في التّعبير أو
تجّمعات سياسيّةأو ابداء أرائهم أو انتقاد الحكومة

أكثر بكثير مما كانت عليه/ أكثرالى حّد ما نفس الشيء أقل بكثير مما كانت عليه/ أقل الى حّد ما

ألنه لم يتم %100ال يصل المجموع الى : مالحظة
.    إدراج اإلجابات الغير مصّرحة في الرسم البياني

بالنسبة أرجو أن تخبرني ما إذا كانت هنالك حاليا حريّة أكثر أو أقل مقارنة بالسنوات القليلة الفارطة: السؤال المطروح
لكل من األمور التالية أم انه لم يتغير شيء؟ 
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تجاهالمواطنينتفضيالت

الديمقراطية



النتائجأهم
االنظمةعلىراطيةالديمقتفضيلانخفض.تنازليًااتجاًهاالديمقراطيةتأييديتّخذ■

بالمائة46الى2013فيبالمائة71منالتأييدنسبةمّرتإذكبيربشكلاالخرى

ال/لديهمفرقال”أنه(بالمائة29)مواطنين10أصلمن3صّرحكما.2018في

.“البالديحكمالذيالنظامشكليهمهم

حوالي،(بالمائة61)الواحدالرجلنظاميرفضونمواطنين10أصلمن6■

ضتانخف.الواحدالحزبنظاموالعسكريالحكميرفضونالمواطنيننصف

و2013فيةالمسّجلبالنسبمقارنةكبيربشكلالسلطويةاألنظمةرفضنسب

2015.

ونيكأن"بشدّةيؤيدون"أو"يؤيدون"(بالمائة29)مواطنين10اصلمن3قرابة■

.الدينمنأساسامستّمداالبالدفيالحكمنظام

:التاليةالعبارات"بشدّةيؤيدون"أو"يؤيدون"المواطنينربعحوالي■

(بالمائة26)الدّولةفيالعاّمةالمناصبالدّينرجاليتولّىأنلتونساألفضلمن

(بالمائة25)اإلسالممعيتعارضنظامالدّيمقراطيّة
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النتائجأهم

"بشدّةتعارض"أو"تعارض"(بالمائة71)التونسيينمنكبيرةأغلبية■

.خبينالناتصويت/اختياراتفيالدينيةالقياداتواألئمةتدّخل

نمالسياسيينالقادةاختيار(بالمائة64)التونسيينثلثيحوالييفّضل■

رصغيجزءعبّر،لكن.نزيهةوشفافة،منتظمةانتخاباتخالل

.تنظيمهاقبيل2018ببلدياتاهتمامهمعنالمواطنينمنفقط

اءلبقالدستورتحديديؤيدون(بالمائة73)المواطنينأرباعثالثةقرابة■

.حدّّأقصىعلىرئاسيتينلفترتينمنصبهفيالرئيس

خاضعةحكومة(بالمائة58)10أصلمنمواطنين6حوالييفّضل■

.(بالمائة56)البالدقوانينيحترمرئيسوالشعبلمساءلة

.الحزبيةالتعددية(بالمائة41)المواطنيننصفمنأقليؤيد■

بيننقطة18بلالنتخاباتالمستقلةالعلياالهيئةفيالثقةانخفضت■

.2018و2015 15



الخرىاالبديلةاألنظمةعلىالديمقراطيةتفضيل

2018|تونس|

: األسئلة المطروحة 
:التاليةالبديلةالحكمأنظمةعلىتوافقأمتعارضهل.الحكمأشكالمنالعديدهناك-

.القراراتجميعباتخاذالدولةرئيسيقومبحيثالبرلمانواالنتخاباتفيهألغيتحكمنظام
.السلطةاستالمولالنتخاباتللترشحفقطواحدسياسيلحزبيسمححكمنظام
البالدحكمعنمسؤوالالجيشفيهيكونحكمنظام

:رأيكإلىأقربالتاليةالثالثالعباراتمنأي-
للحكمآخرنظامأيمنأفضلالديمقراطية

أفضليكونديمقراطيالغيرالنظامأحيانا،
.دالباليحكمالذيالنظامشكليهّمنيال

61%

51%
47%46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

رفض نظام حكم الرجل 
الواحد

تفضيل الديمقراطية رفض النظام العسكريرفض نظام الحزب الواحد
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للديمقراطيةالبديلةالحكمنظاماشكالنبذ

2018-2013|تونس|

57%

68%

51%
56%57%

47%

78%79%

61%
71%

66%

46%
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201320152018

رفض نظام الحزب الواحد رفض النظام العسكري

رفض نظام حكم الرجل الواحد تفضيل الديمقراطية

: األسئلة المطروحة 
:التاليةالبديلةالحكمأنظمةعلىتوافقأمتعارضهل.الحكمأشكالمنالعديدهناك-

.القراراتجميعباتخاذالدولةرئيسيقومبحيثالبرلمانواالنتخاباتفيهألغيتحكمنظام
.السلطةاستالمولالنتخاباتللترشحفقطواحدسياسيلحزبيسمححكمنظام
البالدحكمعنمسؤوالالجيشفيهيكونحكمنظام

:رأيكإلىأقربالتاليةالثالثالعباراتمنأي-
للحكمآخرنظامأيمنأفضلالديمقراطية

أفضليكونديمقراطيالغيرالنظامأحيانا،
.دالباليحكمالذيالنظامشكليهّمنيال
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.  لمسائل في اإلسالمتختلف آراء الفقهاء المسلمين و علماء الّدين فيما يتعّلق بتفسيراتهم لبعض ا: السؤال المطروح

أوّد أن أسألك الى أّي مدى توافق أو تعارض مع كّل عبارة من العبارات التّالية؟ 

2018|تونس|الديمقراطيةوالدين

11%

11%

11%

49%

11%

14%

15%

22%

27%

27%

25%

9%

43%

31%

39%

13%

0%20%40%60%80%100%

في بلد مسلم، يجب على غير المسلمين أن 
يتمتّعوا بحقوق سياسيّة أقّل من المسلمين

الّديمقراطيّة نظام يتعارض مع اإلسالم 

اصب من األفضل لتونس أن يتولّى رجال الّدين المن
العاّمة في الّدولة 

اخبين يجب على رجال الّدين عدم التّدّخل بقرارات النّ 
في االنتخابات 

أوافق بشّدة أوافق  أعارض  أعارض بشدة
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:  2أو العبارة 1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة :السؤال المطروح

يجب أن تحكم بلدنا القوانين الدينيّة باألساس : 1العبارة 

حكم بلدنا القوانين المدنيّة فقطتيجب أن : 2العبارة 

منأمالدينمنأساسامستمداالحكمنظاميكونأنيجبهل

2018|تونس|المدنيةالقوانين

54%

29%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

يجب أن تحكم بلدنا القوانين 
المدنيّة فقط

يجب أن تحكم بلدنا القوانين
الدينيّة باألساس 

ال/ ال أتفق مع أي من العبارتين
رفض/ أعرف
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أيعلىالنزيهةوالشفافة، المنتظمةاالنتخاباتتفضيل

2018|تونس|أخرىوسائل

:أو العبارة 1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة : السؤال المطروح
.ونزيهةشّفافةمنتظمة،انتخاباتخاللمنتونسفيقادتناباختيارنقومأنيجب:1العبارة
أخرىبأسالياعتمادعلينايجبسيئة،نتائجبإفرازتقوماألحيانبعضفياالنتخاباتأنبما:2العبارة
.تونسقادةالختيار

46%

22%

18%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

اختيار القادة من خالل انتخابات 
.  منتظمة، شفافة و نزيهة

اعتماد وسائل أخرى الختيار القادة 

أوافق بشّدة أوافق
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مايببلدياتالتونسيإهتمامدرجة

2018|تونس|2018

، لّشيءغير مهتمّ بعض ا، غير مهتمّ على االطالقما مدى اهتمامك باالنتخابات البلديّة القادمة؟ :  السؤال المطروح
؟مهتمّ جّدا، مهتمّ بعض الّشيء، محايد

57%
32%

10% 1%

غير/ غير مهتّم على االطالق
مهتم

مهتم جدا/ مهتم بعض الشيء

محايد

يرفض / لم يفهم السؤال
اإلجابة
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لديةالباالنتخاباتعلىالتونسييناّطالعمستوى

2018|تونس|2018ماي

؟القادمةالبلديّةاالنتخاباتحولالمعلوماتمنلديككم:المطروحالسؤال

67%

17%
12%

4%

0%
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40%

60%

80%

100%

ليست لدّي معلومات على

االطالق 

الكثير من المعلومات بعض المعلومات معلومات قليلة جّدا
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|تونس|2018مايبلدياتفيالمشاركةنوايا

2018

؟ هل من المحتمل جّدا، من 2018احتمال أن تصّوت في االنتخابات البلدية القادمة في ما مدى :  السؤال المطروح
المحتمل الى حّد ما، من غير المحتمل الى حّد ما أم من غير المحتمل على االطالق أن تصّوت؟

51%46%

3% محتمل الى 
+  حّد ما 

محتمل جّدا

غير محتمل 
على 

+  االطالق 
غير محتمل 

الى حد ما
ال اعرف
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2018|تونس|الرئاسيةالفترةتحديد

:  2أو العبارة 1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة : السؤال المطروح
.أقصىكحدرئاسيّتينلفترتينالرئاسةمّدةتحديدالدستورعلىيجب:1العبارة
.خاللهايحكمأنللرئيسيُمكنالتيالمّدةعلىدستوريّةقيودهنالكتكونأالّ يجب:2العبارة
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غير محّدد بفترة فترتين رئاسيتين على األكثر

أوافق بشّدة أوافق
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وساءلةللمتخضعحكومة: التنفيذيةالسلطةعلىالرقابة
2018|تونس|المحاكموالقانونيحترمرئيس

:  األسئلة المطروحة
:  2أو العبارة 1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة -

.هبتقومماعلىتأثيرأيلدينايكنلملوحتىاألمور،إنجازعلىقادرةحكومةهناكتكونأناألهممن:1العبارة
اذاتخعمليةجعليعنيذلككانلوحتىالحكومة،ُمساءلةعلىقادرينيكونواأنللمواطنيناألهممن:2العبارة

.بطئا  أكثرالقرارات
:2العبارةأو1العبارةاخترنظرك؟وجهةإلىاألقربهيالتاليّةالعباراتمنأي-

التيالمحاكماتوقراربالقوانينُمقيّدا  يكونأالّ فيجبالبلد،لحكمانتخابهتمقدالجمهوريةرئيسأنبما:1العبارة
.خطأعلىبأنهايعتقد

أنهاديعتقكانلوحتى،المحاكموقراراتللقوانين(وتطبيققبول)االمتثالالجمهوريةرئيسعلىيجب:2العبارة
.خطأعلى

35%41%

23%15%
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100%

وانين يجب على رئيس الجمهوريةاالمتثال  للقحكومة خاضعة لمساءلة الشعب
وقرارات المحاكم ، حتى لو كان يعتقد أنها 

.على خطأ

أوافق بشّدة أوافق
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2018|تونس|الحزبيةالتعددية

:  2أو العبارة 1العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة أي من : السؤال المطروح

هنالكنيكوأنالضروريمنليسفانهبالتاليارتباك،وانقسامحالةخلقعلىالسياسيةاألحزابتعمل:1العبارة
.تونسفيالسياسيةاألحزابمنالعديد

كمهميحمنفيلتونسيينفعليخياروجودلضمانالسياسيةاألحزابمنللعديدضروريةحاجةهنالك:2العبارة

37%

26%

18%

15%

0%20%40%60%80%100%

ا ليس هنالك حاجة للعديد من األحزاب النه
ينتخلق حالة انقسام و ارتباك لدى الناخب

ضرورة ان يكون هنالك العديد من األحزاب 
العطاء الناخبين خيارات فعلية

أوافق بشدة  أوافق
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نتخاباتلإلالمستقلةالعلياالهيئةفيالثقةدرجة

2018|تونس|

ألنه لم يتم %100ال يصل المجموع الى : مالحظة
.    إدراج اإلجابات الغير مصّرحة في الرسم البياني

ئة الهي؟ إلى أي درجة تثق بكل مما يلي، أم أنك لم تسمع بأي منهم بما فيه الكفاية إلبداء رأي: السؤال المطروح
(ISIE))الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات(الُمشرفة على االنتخابات 
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أثق بها كثيرا  أثق بها الى حد ما 

أثق بها قليال  ال أثق بها على االطالق
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للبالداالقتصاديالوضع



النتائجأهم

اإلتجاهفيتسيرالبالدأن( بالمائة79)تونسيين10أصلمن8قرابةيرى

(.  بالمائة67) 2013بالعاممقارنةنقطةعشرباثنيارتفاع. الخاطئ

ءبالسي”االقتصاديالوضعتصف(  بالمائة72)التونسيينمنواسعةغالبية

.“السيء”أو”جدّا

إدارة)المواطنونذكرهامشاكل3أهمفيالحكوميلألداءالسلبيالتقييمبقي

.  2013منذمرتفعا( الفسادمحاربةوالبطالةمنالحدّّاإلقتصاد
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ادياالقتصالوضعتقييموللبالدالعاماالتجاه

2018-2013|تونس|

:  االسئلة المطروحة

.االتجاه الخاطئتسير فييعتقد البعض أن البالدد،في ما يتعّلق باالتجاه العامّ للبالدعنا نبدأ بنظرتك العامة-

د،فهل يمكنك القول بأنعن االتجاه العامّ للبالإذن دعني أسألك.االتجاه الصحيحخر يرى أنها تسير فيالبعض اآل
البالد تسير في االتجاه الخاطئ أم تسير في االتجاه الصحيح؟

يء، سيء أو هل هو جيّد جّدا، جيّد، ال جيّد و ال سالوضع االقتصادي الحالي في تونس؟بشكل عام، كيف تصف-

سيء جّدا؟ 
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سيء/ وضع اقتصادي سيء جدا البالد تسير في اإلتجاه الخاطئ



بنظرالبالدتواجههاالتيالمشاكلأهم

2018|تونس|التونسيين
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الحقوق السياسية/ الديمقراطية

الطرق/ البنية التحتية

عدم االستقرار السياسي

الصحة

العوز/ الفقر

التعليم

الجريمة واألمن

الفساد

البطالة

إدارة االقتصاد

اجابات ممكنة 3برأيك، ما هي أهم المشاكل التي تواجه تونس وعلى الحكومة معالجتها؟:السؤال المطروح 



أهممعالجةفيالحكوميلألداءسلبيتقييم

2018-2013|تونس|البالدتواجهمشاكلثالث

عامل مع كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة في الت.سنتحدث اآلن عن أداء الحكومة الحاليّة في تونس: السؤال المطروح
ع إلبداء رأيك؟هل تتعامل معها بشكل جيد، أم بشكل سيئ، أم أنك لم تسمع بما فيه الكفاية عن هذه المواضي: المسائل التالية

"(سيء"أو " سيء جّدا"الذين صّرحوا  %)

74%

61%

68%

79%
83%

80%

67%
62%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

201320152018

إدارة االقتصاد خلق مواطن شغل محاربة الفساد
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...الختامفي



والشفافة، مةالمنتظاالنتخاباتاعتمادالتونسيينلمنكبيرةأغلبيةتفّضل

المواطنيناهتمامأنإالّّ، تونسفيالقادةالختيارآليةكالنزيهة

كما. جدّاضعيفاكان،  2018مايفيتنظيمهاقبلالبلديةباالنتخابات

.  لالنتخاباتالمستقلةالعلياالهيئةفيالثقةتراجعت

عدمنعالمواطنيننصفعبّرو. تنازليااتجاهاالديمقراطيةتأييداتّخذ

.  بالدهمفيالديمقراطيةمستوىعنرضائهم

غالبيتهمرواستم. للبالداالقتصاديالوضععنقاتمةنظرةالتونسيونيحمل

وهيالبالدهمتقضاياثالثاهممعالجةفيالحكوميلألداءالسلبيالتقييمفي 34



شكرا

اإصدارتنمتابعةيمكن

خاللمن

#VoicesAfrica. ،تويتر

.  فيسبوكو

األسئلةّوّيمكنكمّتحليلّبياناتّّاالفروباروميترّّالخاصةّبجميع

وذلكّمنّخاللّزيارةّالموقع. كلّالدوّالتيّشملهاّاالستطالع

-www.afrobarometer.org/online-data: التاليّ

analysis
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