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الشكر
يتقــدم المكتــب التنفيــذي لرابطــة الناخبــات التونســيات بالشــكر

لــكل مــن النســاء والرجــال الذيــن أعطونــا مــن وقتهــم ومــن أراءهــم
واقتراحاتهــم للقيــام بهــذه الدراســة المتواضعــة والتــي نأمــل ان تمــد
الجمعيــات الشــريكة واألحــزاب والمنظمــات الداعمــة بمعلومــات مفيــدة
حــول مواقــف عــدد مــن التونســيين والتونســيات فيمــا يتعلــق بالعمــل
البلــدي ،وباالنتخابــات البلديــة القادمــة وبمشــاركة النســاء والشــباب فــي
الشــأن المحلــي ممــا قــد يســاعدنا علــى اخــذ اإلجــراءات الالزمــة والتدخــل
لجعــل مشــاركة النســاء والشــباب فــي الديمقراطيــة التشــاركية والشــأن
المحلــي أحثــر حضــورا وفعاليــة.
والشــكر موصــول لــكل الفريــق الــذي قــام بالحمــات التوعويــة وملــئ
االســتبيانات فــي ظــروف صعبــة نوعــا مــا حيــث أن الفتــرة كانــت قصيــرة
وكانــت خــال فصــل الصيــف كمــا نثنــي علــى التزامهــم وحماســهم
بالدفــاع عــن مشــاركة النســاء فــي الشــأنين العــام والسياســي.
كمــا ونتوجــه بالشــكر الــى الفريــق الــذي قــام بتدريــب مجموعــة حملــة
باب/بــاب ومتابعتهــم لهــم خــال الحملــة وبعــد الحملــة .واخيــر وليــس
آخــرا نتوجــه بالشــكر الــى هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة – مكتــب تونــس
علــى دعمهــا لهــذا المشــروع وهــذه الدراســة.
بسمة السوداني بالحاج
رئيسة رابطة الناخبات التونسيات
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التقديم
تعريف البلدية

الـــتي يوجــد
خاصــة،
ّ
البلديــة هــي جماعــة عموميــة غيــر ّ
محليــة تهتـ ّـم بسـ ّـكان المنطقــة ّ

ّ
مســتقلة تمنــح ســكان تلــك المنطقــة اســتقاللية عــن الســلطة
مقــر البلديــة،
بهــا
ّ

محــددة ،وتتمتــع
اإلداريــة المركزيــة بالعاصمــة أو الجهويــة .ولهــا مســاحة ترابيــة
ّ
بالشــخصية المدنيــة ،فهــي لهــا اســم ،وتاريــخ ميــاد أو تاريــخ إحــداث .كمــا ّأنهــا لهــا

حقــوق وواجبــات ،كحــق الشــراء والبيــع والكــراء ،وواجــب تنظيــف الشــوارع وتجميــل

مداخلهــا ،ورفــع الفضــات ،وتنظيــم األســواق ،والقيــام بتصريــف ميــاه األمطــار،
والمحافظــة علــى نظافــة المدينــة .تســمح البلديــة لســكان المنطقــة بتســيير شــؤونهم
اليوميــة ،وهــي لهــا مــوارد ماليــة متنوعــة خاصــة بهــا تجمعهــا
المحليــة وتنظيــم حياتهــم
ّ

مــن األداءات البلديــة ومــن المداخيــل المتأتيــة مــن كــراء األمــاك البلديــة ،وكذلــك مــن

مقابــل الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا للمواطنيــن بتلــك المنطقــة.
تاريخ العمل البلدي

انطلــق العمــل البلــدي فــي تونــس منــذ ســنة  1789مــع تأســيس مشــيخة الحاضــرة
كمــا يعــود احــداث مصلحــة النظافــة مــن طــرف البــاب العالــي بتونــس يــوم  2جــوان

 1842أمــا أول بلديــة بعثــت فــي تونــس العاصمــة بتشــريع بلــدي يــوم  30أوت 1858

ومنــذ هــذا التاريــخ أصبــح شــيخ المدينــة يشــارك عملــه مــع رئيــس البلديــة الــذي يعيــن
مــن أعضــاء إدارة البــاي .ثــم تــم دمــج الوظيفتيــن ،فأصبــح رئيــس بلديــة حاضــرة تونــس

يســمى الــى يومنــا هــذا شــيخ المدينــة .وفــي  14مــارس  1957تــم اصــدار اول قانــون
أساســي للبلديــات وذلــك بهــدف ترســيخ الوحــدة البلديــة ورفــع مســتوى الخدمــات.

لقــد جــرت أول انتخابــات بلديــة يــوم  5مــاي  1957وهــو نفــس تاريــخ أول مشــاركة
للمــرأة التونســية فــي االنتخابــات كناخبــة .أدخلــت العديــد مــن اإلصالحــات علــى العمــل

البلــدي فــي  14مــاي  1975والتــي شــملت قطاعــات هامــة مــن العمــل البلــدي
كالجبايــة والميزانيــة والقــروض وعالقــة البلديــة بســلطة االشــراف.
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بلــغ عــدد البلديــات ســنة  1987فــي تونــس  246بلديــة وارتفــع الــى  264بلديــة ســنة

واقع العمل البلدي في تونس

 2014ووصــل عددهــا ســنة  2015الــى  281بلديــة كمــا يوجــد بالتــراب التونســي 203

تعتبــر البلديــة مــن أهــم ركائــز التـــنمية المحـــلية والممارســة الديمقـــراطية المحـــلية

اإلدارة العامــة للجماعــات المحليــة والمتعلــق بتغطيــة كامــل التــراب الوطنــي بالنظــام

والمواطنــات بحكــم التصاقهــا بحياتهــم اليوميــة وانشــغاالتهم .ولكــن ورغــم وبالرغــم

مجلســا قرويــا .وبعــد مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب علــى المشــروع المقــدم مــن

البلديــة ممــا يجعــل عــدد البلديــات يصــل الــى  350بلديــة . 1

عدد السكان
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بوسالم

الهوارية
أزمور

مــن هــذه العالقــة ال بــد مــن اإلشــارة الــى غيــاب التواصل بيــن هذه الســـلطة والمواطن

وهــو مــن األســباب التــي كانــت وراء انــدالع الثــورة التونســية وهــو ناتج عن السـياســـات

ترتيب البلديات في المناطق التي شملتها الدراسة حسب عدد السكان ()2014
البلدية

مــن خــال انتخـــاب مجالــس محـــلية .كمــا أنهــا تعتبــر الســلطة األقـــرب إلــى المواطنيــن

51
		90

158

ً
ـوضا عن
المتـــبعة من قبل النظام السابق الذي سعى إلى ترســــيخ ســــلطة قمعـــية عــ

ســــلطة تســـدي الخـــدمات الضرورية اليـــومية المباشــرة للمواطن.

التمييــز الســلبي أولــى المشــاكل ،التــي يتطــرق إليهــا الباحــث االقتصــادي التونســي ،2
عمــاد بــن ســليمان ،كانــت االختــال الواضــح فــي مســتوى الخدمــات البلديــة المقدمــة
بيــن حــي وآخــر ،إذ يشــير إلــى أن البلديــات فــي تونــس والتــي يبلــغ عددهــا  264بلديــة ال

تتســاوى علــى صعيــد الموازنــات ،ليــس بســبب اختــاف عــدد ســكان كل دائــرة بلديــة أو

اتســاع رقعتهــا الجغرافــي ،بــل للتفرقــة التــي تمــارس منطقــة وأخــرى .كشــف اســتطالع
للــرأي أجــراه البنــك الدولــي فــي تونــس عــام  2014أن  64%مــن التونســيين يعتقــدون

أن أعضــاء مجلــس بلديتهــم ال يعملــون مــن أجــل تلبيــة مصالحهــم ،فــي حيــن أن 35%

مــن األســر ،لــم تكــن تعــرف مــن هــم أعضــاء مجلــس بلديتهــم.

ظهــر أن المواطنيــن أصبحــوا أكثــر حرصا
نفــس اســتطالع الــرأي الــذي أجـ َ
ـري عــام ُ 2014ي ِ
علــى بنــاء عالقــة جديــدة مــع الســلط المحليــة ،وســيكونون شــركاء فــي تحالــف مــن أجــل
تلقــي مزيــد مــن المعلومــات
التغييــر .فقــد أفــاد نحــو ثالثــة أربــاع األســر بأنهــا تريــد ِّ

مــن البلديــة ،والتعـ ُّـرف علــى عمليــة التخطيــط ووضــع الموازنــات .وقــال  67%أنهــم
مســتعدين لدفــع ضرائــب محليــة أعلــى إذا َّ
تأكــدوا أنهــا ســتؤدي إلــى تحســين الخدمــات

المقدمــة إليهــم.

224
يحوالن هذه المرافق إلى بؤر إهمال ،تونس _ محمد سميح،
 2ـ البلديات العربية :ضعف اإلدارة والرقابة ّ
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المرأة التونسية في السلطة المحلية

بقــي مجــال المجالــس الجهويــة مغلقــا فــي وجــه المــرأة التونســية إلــى حين ســنة 1997

تشــغل  169منهــن أي بنســبة  19.5 %موقــع مســؤولية 5 :رئيســات بلديــات بنســبة

واليــة فــي ظــل ســعى المشــرع لتكريــس دور المــرأة فــي تحقيــق التنميــة السياســية

عضــو مناوبــات.

حيــث وقــع اقــرار ادمــاج امرأتيــن علــى األقــل ضمــن تركيبــة المجلــس الجهــوي لــكل
آليــة التعييــن المرأتيــن لــكل واليــة اقتحمــت
علــى الصعيــد الجهــوي والمحلــي وبفضــل ّ
 46امــرأة ســنة  1998المجالــس الجهويــة ،وارتفعــت نســبة النســاء فــي المجالــس

الهيــاكل المحليــة وفيمــا يتعلــق بالمعتمديــات :يعــد وجــود النســاء ضعيفــا لكنــه مــع

بالبلديــة وعندمــا نغــادر الحيــاة نســجل ونأخــذ التصريــح بالدفــن أيضــا مــن البلديــة .ولكــن

مــرور الزمــن تطــور مــن  6معتمــدات ســنة  2000الــى  21معتمــدة ســنة  ،2005وغالبــا
مــا يقــع تكليــف النســاء المعتمــدات بوظيفــة الشــؤون االجتماعيــة خالفــا لنظرائهــن

مــن العنصــر الرجالــي الذيــن تــوكل اليهــم وظيفــة الشــؤون االقتصاديــة.

أمــا بالنســبة لتركيبــة المجالــس المحليــة للتنميــة بقــي الحضــور النســائي متواضعــا،
مقابــل حضــور هــام فــي المجالــس القرويــة والتــي تمثــل هيــاكل استشــارية بالمناطــق

غيــر البلديــة التابعــة للواليــة اذ تطــور العــدد مــن  36امــرأة ســنة  2000الــى  92امــرأة
ســنة .2005

ويعــد حضــور المــرأة فــي المجالــس البلديــة افضــل مــن الحضــور الحكومــي والبرلمانــي

وأول امــرأة تولــت رئاســة مجلــس بلــدي كان ســنة  .1980وعرفــت نســبة النســاء فــي

تركيبــة المجالــس البلديــة تطــورا هامــا خــال الســنوات االخيــرة بفضــل اعتمــاد آليــة
نظــام الكوتــا ( )quotaوالــذي طبــق فــي االنتخابــات البلديــة لســنة  2000كحــد أدنــى
يقــدر بالخمــس وســنة  2005كحــد أدنــى يقــدر بالربــع .واجمــاال يمكــن القــول أن هــذا
الحضــور النســائي الهــام مــن حيــث العــدد بقــى مختلفــا مــن حيــث وجودهــا فــي مواقــع

صنــع القــرار اذ ان عــدد النســاء الالتــي شــغلن مناصــب مهمــة فــي البلديــة ضعيــف اذ

يوجــد  4نســاء فقــط شــغلن منصــب رئيســة بلديــة و 13شــغلن منصــب رئيســة بلديــة

مســاعدة و 10شــغلن منصــب رئيســة دائــرة بلديــة .أمــا فــي مجالــس األحيــاء ،فنجــد ان

حضــور المــرأة فــي تركيبتهــا يظــل متواضعــا اذ لــم يتجــاوز نســيه  6.13%ســنة .2005
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 857( 26.6 %مستشــارة مــن مجمــوع  4191مستشــارا) و 5نائبــات أول للرئيــس و59

لماذا هذه الدراسة؟

الجهويــة للواليــات إلــى  23 %ســنة  2006وذلــك بهــدف تعزيــز حضــور المــرأة فــي
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وفــي  2010توجــد المــرأة فــي المجالــس الجهويــة بنســبة 32 %وفــي المجالــس البلدية

البلديــة مؤسســة مهمــة فــي حيــاة أي مواطــن او مواطنــة ،فعنــد الــوالدة نســجل
هــل تقتصــر خدمــات البلديــات فقــط علــى حفــظ الســجالت المدنيــة؟ وهــل لــدى

المواطــن والمواطنــة وعــي بمــا تقدمــه البلديــة لهــم مــن خدمــات ومــا لهــا مــن تأثيــر

علــى التنميــة المحليــة؟ هــل لديهــم علــم بســير العمــل البلــدي وتأثيــره علــى حياتهــم

اليوميــة؟ هــل هنــاك اهتمــام للنســاء والشــباب بالعمــل البلــدي؟

بعــد صــدور الدســتور التونســي الجديــد ســنة  2014والــذي افــرد الســلطة المحليــة ببــاب
خــاص البــاب الســابع ،كمــا تــم إقــرار تغييــر التقســيم الترابــي واإلداري فــي تونــس مــع

انتهــاج الالمركزيــة وتعميــم البلديــات علــى كامــل التــراب التونســي ،مــع إقــرار انتخابــات
بلديــة فــي أواخــر  2017والتصويــت علــى مجلــة االنتخابــات البلديــة هــل أثــر كل هــذا

الحــراك علــى المســتوى التشــريعي والسياســي علــى وعــي المواطنيــن والمواطنــات

بأهميــة العمــل البلــدي؟

وفــي هــذا اإلطــار وطبقــا لمهــام رابطــة الناخبــات التونســيات والتــي تتمثــل فــي دعــم

النســاء سياســيا واعدادهــن لممارســة حقهــن فــي التصويــت بطريقــة حــرة ومســتنيرة؛

فــي إطــار مشــروعها «مــن أجــل المشــاركة الفعالــة للنســاء والشــباب فــي الحكــم

المحلــي» بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة – مكتــب تونــس .ويهــدف هــذا
المشــروع إلــى تعميــم مراعــاة مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي الديمقراطيــة المحليــة مــن
خــال تمكيــن النســاء والشــباب ومشــاركتهم فــي االنتخابــات والديمقراطيــة المحليــة.

وخــال هــذا المشــروع ســتتولى الرابطــة تدريــب المرشــحات لالنتخابــات وبنــاء قــدرات
11
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النســاء والشــباب في مجال المســاواة بين الجنســين وفي إدارة الشــؤون المحلية .كما
ســتقوم رابطــة الناخبــات بتنظيــم حمــات توعيــة واســتخراج بطاقــات التعريــف الوطنية

للنســاء المهمشــات والشــباب فــي ثــاث واليــات هــي :جندوبــة وتونــس ونابــل؛ لفائــدة

 450امــرأة حتــى يمكــن إدماجهــن فــي القاعــدة االنتخابيــة فــي مناطقهــن ،وإتاحــة

الفرصــة لهــن لممارســة حقهــن الدســتوري فــي التصويــت .كمــا ويهــدف المشــروع
الــى توعيــة المواطنيــن والمواطنــات بأهميــة العمــل البلــدي والمحلــي وخاصــة بأهميــة

بالتناصــف األفقــي والعمــودي ولمــاذا ،هــل ســيدعمون قائمــة ترأســها امــرأة.

• تقييــم معرفــة المســتجوبين والمســتجوبات بالعمــل البلــدي واالنتخابــات البلديــة

(هــل لديهــم علــم باالنتخابــات البلديــة لســنة  ،2017هــل شــاركوا ســابقا فــي االنتخابات

البلديــة ،هــل لديهــم معلومــات حــول المجلــس البلــدي ،هــل ينــوون التصويــت فــي

مشــاركة النســاء والشــباب مــن أجــل إرســاء ديمقراطيــة تشــاركية والنهــوض بالجهــات.
قامــت رابطــة الناخبــات بتدريــب مجموعــة مــن الشــابات والشــباب ( 20 )60مــن كل

القادمــة وهــل لديهــم وعــي باحتياجــات منطقتهــم وهــل منهــم مــن ينــوي الترشــح

باب/بــاب وقانــون االنتخابــات البلديــة الجديــد ،علــى أن تقــوم هــذه المجموعــات بحملــة
بــاب تســتهدف  900شــخص للتوعيــة بــدور النســاء والشــباب فــي الحيــاة العامــة وأهميــة

دور البلديــات فــي التنميــة والحكــم المحلــي .وبالتــوازي مــع حملــة التوعيــة باب/بــاب،
ارتأينــا قيــاس مــدى اهتمــام النســاء والشــباب فــي  3واليــات (التــي يغطيهــا المشــروع)

وهــي تونــس الكبــرى وجندوبــة ونابــل بالشــأن البلــدي ومــا هــي مواقفهــم مــن االنتخابات
البلديــة القادمــة ومــن مشــاركة النســاء والشــباب فــي الشــأن العــام .قــام بالحملــة
التوعويــة  47مــن الشــباب اللذيــن نابعــوا الــدورات التدريبيــة ( 36شــابة و 11شــاب)

وغطــت الحملــة التوعويــة باب/بــاب  1250مواطنــة ومواطــن مــن الواليــات الثــاث.
منهجية الدراسة

فــي إطــار الحملــة التوعويــة باب/بــاب حــول أهميــة العمــل البلــدي ودور الســلط المحلية
فــي التنميــة الجهويــة وإرســاء الديمقراطيــة التشــاركية مــن منظــور النــوع االجتماعــي،

واســتعدادا للدراســة حــول الســلوك االنتخابــي القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي

الواليــات الثــاث (تونــس الكبــرى ،جندوبــة ونابــل) ،تــم تطويــر اســتبيان يحتــوي علــى
 23ســؤال مــا بيــن أســئلة مغلقــة ونصــف مغلقــة وأخــرى مفتوحــة تتمحــور حــول:

• معرفــة الســلوك االنتخابــي للمبحوث/ثــة (هــل انتخــب/ت فــي ســنة  2011و 2014هــل

يتابــع /تتابــع أعمــال مجلــس نــواب الشــعب؟ ومــا رأيهــم فــي أداء النــواب والنائبــات ،الــخ.)... ،
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السياســي (هــل لديهــم ايمــان بــدور النســاء فــي التنميــة المحليــة ،هــل يؤمنــون

االنتخابــات البلديــة القادمــة ،الــخ .)...

واليــة علــى :مقاربــة النــوع االجتماعــي ومشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة ،تقنيــات
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•

معرفــة توجهــات المســتجوبين بعالقــة بمشــاركة النســاء والشــباب فــي العمــل

• معرفــة توجهــات المســتجوبين والمســتجوبات بعالقــة باالنتخابــات البلديــة والمحليــة

لالنتخابــات البلديــة المقبلــة ،الــخ .)...

باإلضافــة الســتمارة المســتجوبين والمســتجوبات تــم تطويــر اســتمارة خاصــة بالباحثين
والباحثــات لمعرفــة تداعيــات المقابــات وآرائهــم وانطباعهــم حــول المقابــات مثل:

• مــا هــي أهــم الجهــات والفئــات التــي شــملتها عمليــة التوعيــة التــي تعهــدت بهــا؟

اذكــر أو اذكــري أهــم الخصوصيــات؟

• كيف كان تقبل النساء والشباب لحضورك بينهم؟

• هــل الحظــت أو الحظتــي وعــي مــن المســتجوبين أو المســتجوبات بمقاربــة النــوع

االجتماعــي أم هــي مغيبــة تمامــا؟

• مــا هــي أهــم المقترحــات التــي تــم رفعهــا مــن النســاء والشــباب الذيــن تم تحسيســهم
بأهميــة المشــاركة فــي االنتخابــات (مثــا بخصــوص حقــوق النســاء فــي المنطقــة،

التنميــة ،وضمــان عيــش كريــم التشــغيل ،الــخ )...

قــام بالحملــة التوعويــة وملــئ االســتبيانات  47مــن الشــباب اللذيــن نابعــوا الــدورات
التدريبيــة ( 36شــابة و 11شــاب) وغطــت الحملــة التوعويــة باب/بــاب  1250مواطنــة

ومواطــن مــن الواليــات الثــاث ،طريقــة االتصــال كانــت مباشــرة فــي األســواق

والمحــات التجاريــة والمقاهــي واإلدارات والمنــازل.
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عينة الدراسة

عينــة الدراســة هــي عينــة عشــوائية مــن نســاء ورجــال مــن مختلــف األعمــار مــا بيــن 18

وأكثــر مــن  50ســنة ومــن أوضــاع اجتماعيــة مختلفــة مــن الواليــات الثــاث موضــوع

المشــروع وهــي تونــس الكبــرى وجندوبــة ونابــل.

الجنس
أنثى

• جندوبة( 521 :بوسالم ،غار دماء ،وادي مليز ،وجندوبة)

مستوى ثانري

242

مستوى إبتدائي

		

مستوى جامعي

		

		

• تونس الكبرى( 334 :اريانة ،تونس ،بن عروس)

المستوى التعليمي

العدد

لم أدرس

110
402
21

 -أمــا المســتوى التعليمــي فأغلــب نســاء العينــة ( )402لهــن مســتوى تعليمــي جامعــي

• نابل( 395 :قليبية ،حمام غزاز ،منزل تميم والهوارية)

بينمــا  242لهــن مســتوى تعليمــي ثانــوي 110 ،لهــن مســتوى ابتدائــي فقــط  21امــرأة

بلــغ عــدد الذكــور المســتجوبين  154( ،470مــن واليــة تونــس  154مــن نابــل ومثلهــم

 162مــن جندوبــة) .أمــا عــدد االنــاث فبلــغ  ،816أعلــى نســبة كانــت مــن واليــة جندوبــة

حيــث بلغــت  377امــرأة تليهــا واليــة نابــل  249امــرأة ،ثــم تونــس  190امــرأة.

لــم تلتحقــن بالتعليــم.

 -بينمــا أعلــى نســبة مــن الذكــور مســتوى تعليمهــم الثانــوي  189مــن مجمــوع433 ،

ثــم  182لهــم تعليــم جامعــي ثــم  58رجــل لهــم مســتوى تعليــم ابتدائــي  58بينمــا 4
فقــط لــم يلتحقــوا بالتعليــم.

مالمح العينة

) (total: 433ﺫﻛﺮ Croisement des

التركيبــة العمريــة لإلنــاث هــي علــى النحــو التالــي 38،9 :بالمائــة يتــراوح عمرهــن بيــن

13,4%

 21و 29ســنة 20،4 ،بالمائــة بيــن  30و 39ســنة 18،1 ،بالمائــة عمرهــن بيــن  40و49

ســنة بينمــا  13،2بالمائــة أكثــر مــن  50ســنة و 9،5مــا بيــن  18و 29ســنة.
) (total: 790ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

)(58

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

)(189

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ

20,4%

)-20 (75

ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ

18,1%

)30 - 39 (161
)40 - 49(143

الجنس
ذكر

		

)50+ (104

9,5%

13,2%
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)(182
)(4

38,9%

)21 - 29 (307

14

43,6%

42%

المستوى التعليمي
مستوى إبتدائي
مستوى ثانري

مستوى جامعي
لم أدرس

العدد
85

189
182
4

15
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 433ﺃﻧﺜﻰ Croisement des
Valeur

 )767و 20،2بالمائــة صرحــن أنهــن يقمــن بأعمــال حــرة بينمــا  18،9هــن طالبــات فــي

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ 110

الجامعــة و 17،7بالمائــة معطــات عــن العمــل و 16،7بالمائــة موظفــات بالقطــاع

العمومــي  12امــراة مــن العينــة صرحــن أنهــن تعملــن فــي القطــاع الفالحــي بينمــا 4
نســاء فقــط متقاعــدات.

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ 242

) (total: 767ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ 402

18,9%
ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ 21
500

400

300

200

100

ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

)(136

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮﺓ

)(155

ﻭﻇﻴﻔﺔ

)(128

ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ

0

)(187

ﻃﺎﻟﺒﺔ
)(145
ﻋﻤﻞ ﻓﻼﺣﻲ ﺃﻭ ﺣﻀﻴﺮﺓ )(12

نشاط العينة

أغلــب أفــراد عينــة الذكــور يمارســون أعمــال حــرة بنســة  35بالمائــة أمــا العاطليــن

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺓ

17,7%

الفالحــي  9،6بالمائمــة عاطليــن عــن العمــل بينمــا أقــل نســبة كانــت مــن المتقاعديــن
( 11رجــل مــن جملــة .)429
الجنس
ذكر

		
		

		
		

		

المهنة

20,2%

140
117

		

وظيفة عمومية
عمل فالحي أو حضيرة

37

متقاعد (ة)

		

		

83

طالب (ة)

		

11

أمــا بخصــوص النســاء فيتمثــل نشــاطهن األساســي فــي األعمــال المنزليــة واالهتمــام

بشــؤون األســرة حيــث بلغــت نســبة ربــات البيــوت  24،4بالمائــة ( 187مــن أصــل
16
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أنثى

العدد

معطل (ة) عن العمل
وظيفة حرة

الجنس

		

41

16,7%

)(4

عــن العمــل فبلغــت نســبتهم  10,4بالمائــة بينمــا  27،3بالمائــة مــن عينــة الذكــور
هــم طلبــة 19،3 ،هــم موظفــون فــي القطــاع العــام  8،6بالمائــة يعملــون بالقطــاع

24,4%

		

المهنة

العدد

معطل (ة) عن العمل

41

وظيفة عمومية

83

طالب (ة)

145

وظيفة حرة
ربة بيت

عمل فالحي أو حضيرة
متقاعد (ة)

140
187
12
11

تــم اختيــار العبنــة عشــوائيا ودلــك مــن خــال طــرق األبــواب فــي الجهــات المذكــورة

واالتصــال المباشــر فــي األســواق األســبوعية وفــي المقاهــي وكذلــك فــي اإلدارات
العموميــة .بعــد ملــئ االســتمارات تــم ادخــال البيانــات فــي قاعــدة بيانــات تفاعليــة
ومــن ثمــة تحليــل المعطيــات.

17
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

نتائج االستبيان
السلوك االنتخابي

قبــل الخــوض فــي مســألة المســاواة بيــن النســاء والرجــال ومشــاركة النســاء فــي

الحيــاة العامــة وكذلــك قبــل الخــوض فــي االنتخابــات البلديــة ،اردنــا أن نعــرف أكثــر عــن
الماضــي االنتخابــي للعينــة ومــن ضمــن األســئلة التــي توجهنــا بهــا هــي هــل مارســوا

ﻧﻌﻢ )(254
ﻻ

44,7%

55,3%

)(205

واجبهــم االنتخابــي فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي 2011؟

أجابــت  523امــراة مــن بيــن  815بأنهــن صوتــن فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي

 2011بينمــا  292امــرأة لــم تدليــن بأصواتهــن 254 .رجــل صرحــوا انهــم قامــوا بواجبهــم

االنتخابــي بينمــا  209أفــادوا بأنهــم لــم يدلــوا بأصواتهــم .مــا نالحظــه هــو أن نســبة

كبيــرة مــن العينــة وخاصــة مــن النســاء قامــت بالتصويــت خــال  2011عكــس مــا روج

عــن احجــام النســاء عــن التصويــت .أمــا فيمــا يتعلــق بمــن لــم يصوتــوا فنســبة هامــة

منهــم كانــوا أقــل مــن  18ســنة فــي تلــك الفتــرة.

أمــا بالنســبة النتخابــات  2014قامــت  564أمــرأة بالتصويــت فــي االنتخابات التشــريعية

 2014بينمــا أحجمــت  268امــرأة عــن التصويــت ( 89مــن واليــة جندوبــة  80مــن واليــة

نابــل و 49مــن تونــس الكبــرى) .مــا الحظنــاه هــو أن  83بالمائــة ممــن صوتــوا فــي

انتخابــات المجلــس االأسيســي فــي  2011قاموا بالتصويت في االنتخابات التشــريعية
 2014و ونســبة هامــة ممــن لــم يصوتــوا فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي ألنهــم

كانــوا دون الســن القانونــي قامــوا بممارســة حقهــم االنتخابــي فــي 2014؛ بينمــا 17
بالمائــة مــن المســتجوين ممــن مارســوا حقهــم االنتخابــي فــي  2011احجمــوا عــن

التصويــت فــي انتخابــات .2014
35,4%

ﻧﻌﻢ )(523
ﻻ

22,5%

64,6%

)(286

40,8%
ﺗﻮﻧﺲ )(49
ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ )(89
ﻧﺎﺑﻞ

)(80

40,8%

18
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 679ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

29%

ﻧﻌﻢ )(574
ﻻ

)(534

71%

ﻧﻌﻢ

)(377

ﻻ

)(291

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

55,6%

42,9%

)(11

أمــا فيمــا يتعلــق بالرجــال فـــ 277قامــوا بواجبهــم االنتخابــي وأحجــم  190عــن االدالء

بأصواتهــم ( 76مــن واليــة نابــل  58مــن تونــس و 46مــن جندوبــة).

32,2%
55,6%
42,2%
ﺗﻮﻧﺲ

)(58

ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ

)(46

ﻧﺎﺑﻞ

)(76

ﻧﻌﻢ

)(194

ﻻ

)(168

42,9%

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(11

32,2%

أمــا فيمــا يتعلــق يســلوكهم السياســي بعــد االنتخابــات التشــريعية قمنــا باالستفســار
 55،5بالمائــة مــن المســتجوبات أفــادت بــأن القائمــة التــي انتخبنهــا فــازت بينمــا

صرحــت  42،9بــأن القائمــة التــي انتخبنهــا لــم تفــز ،و 0،16أجبــن بأنهــن ليــس لديهــن
علــم 52 .بالمائــة مــن المســتجوبين الرجــال أجابــوا بنعــم بينمــا  45بالمائــة أجابــوا بــا
و 3بالمائــة ليــس لديهــم علــم بالنتيجــة.

20
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عــن مــدى متابعتهــم ألشــغال مجلــس نــواب الشــعب وخاصــة األحــزاب والنــواب الذيــن

تــم انتخابمهــم عــن المنطقــة ،أجابــت  374امــرأة مــن العينــة بأنهــن بتابعــن بينمــا

أجابــت  414بأنهــن ال تتابعــن الشــأن البرلمانــي .وعندمــا دققنــا أكثــر لمعرفــة أســباب
عــدم متابعتهــن ألشــغال المجلــس ،أفــادت  52،8بالمائــة بأنهــن ال تهتــم بالسياســة
21
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بينمــا أفــادت  26،2أنــه ليــس لديهــن متســع مــن الوقــت وصرحــت  8،2بالمائــة أنهــن ال

تفهمــن فــي السياســة و 7،1بالمائــة ال تتابــع نظــرا لســوء آداء النــواب .أما المســتجوبين

18,9%

مــن الرجــال ،أجــاب  231بنعــم و 220بــا ( 59،8بالمائــة منهــم ال يهتمــون بالسياســة
و 18،9بالمائــة ليــس لديهــم وقــت و 9،4بالمائــة ال يتابعــون لســوء آداء النــواب).
) (total: 788ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

ﻻ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻻ ﻭﻗﺖ ﻟﺪﻱ

ﻧﻌﻢ )(374
ﻻ

47,5%

)(76

ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )(8
ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

9,4%
59,8%

)(24
)(12

52,5%

)(414

ﻻ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

)(141

ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )(22
ﻻ ﻭﻗﺖ ﻟﺪﻱ

ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ

52,8%

)(70

26,2%

)(19

)(15

) (total: 451ﺫﻛﺮ Croisement des

8,2%

أمــا فيمــا يتعلــق باألوضــاع السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات فــكان تقييــم

 63،9بالمائــة مــن المســتجوبات بــأن الوضــع غيــر مرضــي ( 34،8منهــن مــن جندوبــة

و 37بالمائــة مــن واليــة نابــل و  19،1مــن تونــس) و 28،9منهــن يعتبــرن الوضــع

51,2%
ﻧﻌﻢ )(231
ﻻ

)(220

48,8%

متوســطا و 7،2بالمائــة مــن المســتجوبات يرونــه مرضيــا .أمــا بالنســبة للمســتجوبين
الرجــال فــكان تقييــم  67بالمائــة منهــم أن الوضــع غيــر مرضــي ( 43،3مــن واليــة نابــل
و 31،5مــن تونــس الكبــرى و 25،3بالمائــة مــن جندوبــة)  35،5ممــن يعتبــرون الوضــع

غيــر مرضــي هــم طلبــة 25،3 .بالمائــة يــرون أن الوضــع بعــد االنتخابــات متوســطا و7،6
بالمائــة يعتبرونــه مرضيــا.
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 458ﺫﻛﺮ Croisement des

) (total: 806ﺃﻧﺜﻰ Croisement des
7,2%

25,3%
28,9%
ﻣﺮﺿﻲ

)(58

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)(233

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ

)(515

63,9%

ﻣﺮﺿﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)(35
)(116

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ )(307

7,6%

67%

) (total: 486ﺃﻧﺜﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ Croisement des

19,1%

31,5%
37,8%
ﺗﻮﻧﺲ

ﺗﻮﻧﺲ

ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ )(73

)(93

ﻧﺎﺑﻞ

ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ )(213
ﻧﺎﺑﻞ
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)(125

)(180

43,8%

24

)(91

43,3%

25,3%
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 486ﺃﻧﺜﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ Croisement des

15,1%
ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺟﻴﺪ 19

Valeur

17,1%

ﻣﺮﺿﻲ 53

)(89

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮﺓ

)(83

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

)(73

ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ

)(134

ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺓ

) (total: 373ﺫﻛﺮ Croisement des

ﻣﺘﻮﺳﻂ 114

18,3%

27,6%

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ 68

)(99

ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ 89

ﻋﻤﻞ ﻓﻼﺣﻲ ﺃﻭ ﺣﻀﻴﺮﺓ )(6
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺓ

)(6

ﻣﻌﻄﻞ ﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

)(89

ﻻ ﺃﻫﺘﻢ 2

20,4%

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ 20
120

) (total: 281ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ Croisement des

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮﺓ

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

)(73

ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺓ

)(94

33,5%

ﺟﻴﺪ 19

Valeur

ﻣﺮﺿﻲ 53

24,9%

ﻣﺘﻮﺳﻂ 114

ﻋﻤﻞ ﻓﻼﺣﻲ ﺃﻭ ﺣﻀﻴﺮﺓ )(6
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺓ

100

40

) (total: 665ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

18,9%

)(83

80

60

20

0

9,3%

)(6

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ 68

10,3%

ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ 89
ﻻ ﺃﻫﺘﻢ 2

بالنســبة لتقييــم أداء الناشطين/الناشــطات (الجمعيــات ،األحــزاب ،النقابــات) فــي
الشــأن العــام بالجهــات موضــوع الدراســة فــان أغلــب نســاء ورجــال العينــة كانــوا غيــر

راضيــن ويــرون ان أداء الناشــطين والناشــطات امــا متوســطا أو غيــر كافــي أو غيــر
المنتظــر.
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

وفي نفس ســياق دراســة الســلوك االنتخابي للمســتجوبات والمســتجوبين ،ســألناهم

) (total: 187ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

هــل ترشــحت نائبــة عــن منطقتهــم فــكان رد النســاء المســتجوبات كالتالــي42،7 :

بالمائــة ليــس لديهــن إجابــة بينمــا  33بالمائــة أجبــن بنعــم و 24،3بالمائــة أجابــت بأنــه

ال توجــد نائبــة علــى منطقتهــن .بينمــا كانــت إجابــات عينــة الرجــال كالتالــي45،4( 210 :

23%

بالمائــة) ليــس لديهــم معلومــات 104 ،أفــادوا انــه ال توجــد نائبــة عــن منطقتهــم مقابــل

 149أكــدوا وجــود نائبــة مــن منطقتهــم (جتدوبــة ،نابــل وتونــس)؛ رغــم أن عــدد كبيــر مــن

36,9%

العينــة قامــوا بواجبهــم االنتخابــي أكثــر مــن  50بالمائــة مــن نســاء ورجــال العينــة أكــدوا
أن القائمــة التــي تــم التصويــت عليهــا فــازت فــي االنتحابــات إال أن معلوماتهــم حــول

النســاء ممثــات دائرتهــم تبقــى محــدودة ،اذ توجــد  9نســاء علــى دائرتــي تونــس  1و،2
 3نســاء علــى دائــرة أريانــة 3 ،علــى دائــرة بــن عــروس 3 ،منوبــة 5 ،نســاء علــى دائرتــي

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

)(74
)(07
)(43

37,4%

نابــل  1و ،2و 3نســاء علــى دائــرة جندوبــة .وقــد يفســر هــذا بعــدم متابعــة العينــة بأعمــال

مجلــس نــواب الشــعب (أكثــر مــن  50بالمائــة ال يتابعــون) مــن ناحيــة وربمــا يرجــع ذلــك

الــى عــدم احتــكاك النائبــات بمتســاكني دوائرهــن.

) (total: 812ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

المواقف من مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والعامة
وبسؤال العينة هل هم مع مشاركة المرأة وحضورها في المجال السياسي؟

33,1%

ﻧﻌﻢ

)(268

ﻻ

)(197

24,3%

أجابــت النســاء أنهــن مــع مشــاركة المــرأة وحضورهــا فــي المجــال السياســي بنســبة
 93،5بالمائــة مــن  814مســتجوبة و 58،7يــرون مشــاركتها حــق ال بــد ان تمارســه

و 25،2يريــن أن المــرأة فــي المجــال السياســي تعبــر عــن مشــاغل النســاء وقضاياهــن؛

بينمــا ســجلنا  30امــرأة ضــد مشــاركة المــرأة فــي المجــال السياســي.

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(347

وفيمــا يتعلــق بمواقــف الرجــال فمــن بيــن  463إجابــة  86،8منهــم مــع مشــاركة النســاء

42,7%

فــي الحيــاة السياســية ويــرى معظمهــم أنــه حــق؛ بينمــا  9،9ضــد مبــدا مشــاركة النســاء
فــي الحيــاة السياســية 7،4 .مــن النســاء و 94،4مــن الرجــال يشــجعون مشــاركة الشــباب
فــي الحياة السياســية.
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 206ﺃﻧﺜﻰ ﻧﻌﻢ Croisement des

) (total: 809ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

12,1%

11,7%
13,3%

ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﻨﻲ

)(25

ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ )(52
ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )(08

ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍ

25,2%
58,7%

)(121

ﻧﻌﻢ

)(07

ﻻ

)(08

15%

97,4%

) (total: 809ﺫﻛﺮ Croisement des

) (total: 60ﺫﻛﺮ ﻧﻌﻢ Croisement des
11,7%
13,3%

ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﻨﻲ

)(07

ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ

)(08

ﺍﻻﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

)(09

ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍ
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50%
15%

ﻧﻌﻢ

)(07

ﻻ

)(08

)(36

94,4%
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

أمــا بخصــوص أراءهــم وخاصــة إيمانهــم بــدور المــرأة فــي التنميــة المحليــة وفــي

تحســين األداء البلــدي 739 .امــرأة مــن بيــن  808أجابــت بــأن مشــاركة النســاء تحســن
مــن األداء البلــدي والتنميــة المحليــة مقابــل  69ال تؤمــن بــأن للمــرأة دور فــي تحســين

األداء البلــدي والتنميــة المحليــة  56،1بالمائــة منهــن مــن واليــة جندوبــة.

أمــا الرجــال فـــ  378أي  81،8بالمائــة مــن أصــل ِ 462يؤمنــون بــأن للنســاء دور فــي
تحســين االداء البلديــن والتنميــة المحليــة مقابــل  84أي مــا يعــادل  18،2بالمائــة ال

يؤمنــون بذلــك ومــا نالحظــه هــو أنــه ليــس هنــاك فــرق بيــن المناطــق الثالثــة بعالقــة

بالمواقــف الســلبية للرجــال.

أراء النساء والرجال في دور المرأة في التنمية المحلية
دور المرأة في التنمية
الكفاءة

القدرة على التنفيذ
االطالع أكثر

على احتياجات الجهة

)30،5( 160
)15،8( 83
)15،6( 82

		
حسن التصرف
العطاء

تولي المناصب القيادية
تفعيل القوانين

)(total: 77ﺫﻛﺮ ﻻ Croisement des

نساء ()583

رجال ()319
)33،7( 57
)16( 27

)15،4( 26
)10،7( 18

)13،7( 72

)9،5( 16

)2،3( 11

)2،3( 4

)11،8( 62

)12،4( 21

ـن مــع التناصــف االفقــي والعمــودي ومــن بيــن  788امــرأة
ســألنا عينــة النســاء ان كـ ً

 712أجبــن بنعــم فقــط  76أجبــن بــا ،أمــا عينــة الرجــال  85،4بالمائــة مــن  470مــع

التناصــف االفقــي والعمــودي فقــط  67ضــد مبــدأ التناصــف االفقــي والعمــودي.
32,5%

33,8%

) (total: 63ﺫﻛﺮ ﻻ Croisement des

ﺗﻮﻧﺲ )(26

ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ )(26
ﻧﺎﺑﻞ

)(25

36,5%

33,8%

33,3%

ﺗﻮﻧﺲ )(23

ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ )(19

أمــا مــن يــرون أن للنســاء دور فــي التنميــة المحليــة وتحســين األداء البلــدي فيعللــون

ذلــك بمــا للنســاء مــن كفــاءة وقــدرة علــى التنفيــذ وحســن تصــرف وعطــاء وكذلــك
ألنهــن حســب رأيهــن علــى اطــاع أكثــر باحتياجــات الجهــة وقــادرات على تولــي المناصب

ﻧﺎﺑﻞ

)(21

30,2%

القياديــة (أنظــر الجــدول التالــي).
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

المواقف من العمل البلدي والشأن العام والسياسي

لمــا ســألنا عينــة النســاء عــن دور المجلــس البلــدي 56،5 ،مــن  813أجبــن انهــن ال
يعرفــن أدوار المجلــس البلــدي ،مقابــل  49،8بالمائــة مــن عينــة الرجــال .مــا نالحظــه

) (total: 341ﺃﻧﺜﻰ ﻧﻌﻢ Croisement des

بالنســبة للعينتيــن ان المســتوى التعليمــي المتدنــي ليــس هــو الســبب فــي أغلبيــة
جهــل المســتجوبين والمســتجوبات بــأدوار المجــاس البلــدي حيــث أن أغلبيتهــم أمــا

مســتوى جامعــي (النســاء) أو مســتوى ثانــوي (الرجــال).

11,1%

) (total: 813ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

ﻧﻌﻢ )(354

34,5%

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

)(38

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

)(95

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ

)(204

ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ

)(04

59,8%
27,9%

56,5%

ﻻ )(459

) (total: 431ﺃﻧﺜﻰ ﻻ Croisement des

16,7%

) (total: 462ﺫﻛﺮ Croisement des

ﻧﻌﻢ )(232

50,2%

49,8%

34,2%
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

)(72

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

)(147

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ

)(195

ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ

)(17

45,1%

ﻻ )(230
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

وبســؤالهم عــن دور البلديــة فــي التنميــة المحليــة ( 442مــن  )807مــن النســاء أجبــن

) (total: 431ﺃﻧﺜﻰ ﻻ Croisement des

وتهيئــة البنيــة التحتيــة.
35%

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

)(75

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ

)(114

يعتقــدون أن أدوار البلديــة تتمثــل أساســا فــي :النظافــة ،تعبيــد الطرقــات ،االنــارة
العموميــة ،التنميــة المحليــة والمشــاريع التنمويــة ،اســتخراج أوراق الحالــة المدنيــة

11,7%

)(25

أنهــن ليســت لديهــن إجابــة مقابــل  213رجــل (مــن ضمــن  )459أمــا باقــي العينــة

نالحــظ مــن خــال إجابــات العينــة أن لديهــم خلــط فيمــا يتعلــق بــأدوار البلديــة والواليــة
والــوزارات المعنيــة كمســالة تهيئــة البنيــة التحتيــة .كمــا نالحــظ أيضــا أنــه ليــس هنــاك
تبايــن فــي إجابــات النســاء مقارنــة بالرجــال اال فيمــا يتعلــق بمســألة تعبيــد الطرقــات

واالنــارة العموميــة والنظافــة.

35,3%

جدول أدوار البلدية حسب أراء النساء والرجال في الواليات الثالث
نساء ()365

رجال ()246

أدوار البلدية

الماء الصالح للشراب

18

10

مراقبة األسعار

4

االنارة العمومية

) (total: 212ﺫﻛﺮ ﻻ Croisement des

النظافة

تنظيم األسواق االسبوعية
30,7%
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )(33
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

تعبيد الطرقات

51,6%

النقل

)(110

تنظيم المجالس البلدية

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ )(65
ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ

المحافظة على البيئة

االمن

)(04

15,6%
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176

105

27

13

21

111
6
4
4

		
التنمية المحلية

2

45
6
4
6

والمشاريع التنموية

66

رصد التجاوزات

7

5

4

		

27

55

صيانة المدارس

36

90

45

5

37
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

أدوار البلدية

تهيئة البنية التحتية

تنشيط الحياة الثقافية

مقاومة البناء الفوضوي
المجمعات الفالحية
مساندة وتمويل

نساء ()365

رجال ()246

20

14

66
34
3

55
10
2

الجمعيات التنموية

6

المرافق الصحية

22

المحلية والجهوية

5

6

والحالة المدنية

44

26

تراخيص البناء

27

		
التنسيق مع السلط
استخراج االواق

حاجيات الجهة حسب اراء النساء والرجال في الواليات الثالث
حاجيات الجهة

الماء الصالح للشراب

85

24

مراقبة األسعار

3

االنارة العمومية

		
		

3

17
13

أمــا فيمــا يتعلــق بحاجيــات الجهــة التــي ينتمــون إليهــا ،أجابــت  583امــرأة أنهــن علــى
علــم بحاجيــات المنطقــة (مــن  )734مقابــل  319رجــل (مــن  ،)400وحاجيــات الجهــة
حســب رائيهــم كانــت كالتالــي:

• وســائل الترفيــه والثقافــة ثــم النظافــة وتعبيــد الطرقــات واالنــارة والبنيــة التحتيــة
فالتشــغيل( .انــذر الجــدول التالــي)

نساء ()583

رجال ()319

النظافة

106

55

184

117

تنظيم األسواق االسبوعية

14

6

تعبيد الطرقات

154

53

6

3

المناطق الخضراء
النقل

تنظيم المجالس البلدية
االمن

47
29
4

		
التنمية المحلية

والمشاريع التنموية

اشراك المرأة والشباب
في العمل البلدي
مراقبة المقاهي
تنظيم االرصفة
التشغيل

الصرف الصحي

دور الشباب والثقافة ووسائل

ترفيه األطفال ودور السينما
البنية التحتية

83
8

12
9

189
21

230

114

5

		

31
28
4
37
3
3

10
90
11
106
92

وفــي نفــس ســياق دراســة المواقــف السياســية مــن الفاعليــن فــي الشــأن العام ،ســألنا

العينــة حــول مــن هــم األكثــر اهتمــام بالشــأن العــام فــي محيطهــم فكانــت اإلجابــات

كالتالي:الجمعيــات ،فاألحــزاب السياســية ومــن ثــم النقابــات وفــي األخيــر القيــادات

المحليــة ،ومــا نالحظــه هــو عــدم االختــاف فــي إجابــات النســاء واجابــات الرجــال.
38
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) (total: 467ﺫﻛﺮ Croisement des
أهم الفاعلين والمهتمين بالشأن العام

حسب أراء النساء والرجال في الواليات الثالث

23,3%

من أهم أكثر اهتمام

نساء ()808

رجال ()486

االحزاب

)30،3( 245

)31،5( 153

بالشأن العام
الجمعيات

)57،9( 468

)51،9( 252

قيادات محلية

)2،1( 17

)5،3( 26

)9،7( 78

النقابات

ﻧﻌﻢ

)(109

ﻻ

)(78

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ

)(280

60%
16,7%

		 )11،3( 55
السلوك االنتخابي البلدي

 75،2بالمائــة مــن النســاء المســتجوبات لــم تشــارك فــي انتخابــات بلديــة ســابقة

) (total: 807ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

والســبب الرئيســي يرجــع الــى عــدم معرفتهــن باالنتخابــات البلديــة ( 55،3بالمائــة)24،4.
بالمائــة لــم يكــن لديهــن اهتمــام بالشــأن السياســي 67،7 .مــن عينــة الرجــال لــم

يشــاركوا فــي انتخابــات بلديــة ســابقة مقابــل  32،3بالمائــة و 48،1لــم يكــن لديهــم
علــم باالنتخابــات البلديــة و 30،6بالمائــة لــم يكــن لديهــم اهتمــام بالشــأن السياســي.

15,9%

) (total: 465ﺫﻛﺮ Croisement des
ﻧﻌﻢ
ﻻ

)(180

22,3%

)(128

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(499

61,8%

32,3%
ﻧﻌﻢ )(150
ﻻ

)(315

67,7%

40
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

) (total: 149ﺫﻛﺮ ﻻ Croisement des

) (total: 809ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

15,4%
24,8%

27,5%

ﻧﻌﻢ )(201
ﻻ

)(608

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

)(23

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ

)(85

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ

)(41

75,2%
57%

) (total: 292ﺃﻧﺜﻰ ﻻ Croisement des

أمــا بالنســبة لالنتخابــات البلديــة لســنة  2017فــأن  61،4بالمائــة مــن ضمــن  800امــرأة

أجبــن انهــن علــى علــم بهــا مقابــل  38،6ليــس لديهــن علــم بهــا.

Valeur

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ 47

أمــا عينــة الرجــال  63،7أفــادوا بأنهــم يعلمــون باالنتخابــات البلديــة لســنة  2017مقابــل
 36،3ليــس لديهــم علــم بهــا.

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ 115

120

لممارسة حقي اإلنتخاب

15

لدعم المرأة

30
8

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻲ 119

لتحقيق التنمية

ﻟﻢ ﺃﺩﺭﺱ 11

لمتابعة عمل األعضاء المنتخبين
120

42
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

أمــا فيمــا يتعلــق بمــدى تحمــس أهــل منطقتهــم لالنتخابــات البلديــة المقبلــة حســب

) (total: 809ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

رأيهــم فـــ  61،8بالمائــة مــن  807امــرأة لــم تكــن لديهــن إجابــة بينمــا  22،3بالمائــة أجبــن

بــأن أهــل منطقتهــن متحمســون و 15،9بالمائــة بأنهــم غيــر متحمســين 60 .بالمائــة
مــن عينــة الرجــال ( )467أجابــوا انهــم ال يعلمــون بينمــا  23،3أكــدوا ان أهــل منطقتهــم

25,5%

متحمســون لالنتخابــات البلديــة بينمــا  16،7أجابــوا بأنهــم غيــر متحمســين.

ويعــود ذلــك حســب رأيهــم الــى انعــدام الثقــة فــي األحــزاب السياســة وفقــدان االمــل

واإلحبــاط بدرجــة أولــى وعــدم الوفــاء بالوعــود واالســتجابة للمطالــب بدراجــة ثانيــة
ولقلــة الوعــي بدرجــة أقــل .ولمــا ســألنا عينــة النســاء والرجــال مباشــرة هــل تنــوون

ﻧﻌﻢ

)(99

ﻻ

)(6

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(6

6,3%
68,2%

التصويــت فــي االنتخابــات البلديــة المقبلــة كانــت اإلجابــات علــى النحــو التالــي:
الجنس
امرأة

		

		

		

الجنس
رجل

		

		

		

اإلجابة

العدد

نعم

552

-

809

ال تعرف

206

اإلجابة

العدد

نعم

288

ال

-

ال تعرف
ال

) (total: 465ﺫﻛﺮ Croisement des
10,5%
27,5%

51

470
128
49

ﻧﻌﻢ

)(288

ﻻ

)(49

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(128

61,9%

مــا نالحظــه مــن خــال أجوبــة العينــة هــو ان النســاء أكثــر تحمســا مــن الرجــال فيمــا
يتعلــق بالتصويــت فــي االنتخابــات البلديــة المقبلــة حيــث أعربــت  68،2بالمائــة مــن
النســاء عــن اســتعدادهن للتصويــت مقابــل  61،9مــن الرجــال؛ بينمــا أكــد  10،5بالمائــة

مــن عينــة الرجــال انهــم لــن يمارســوا حقهــم االنتخابــي مقابــل  6،3بالمائــة مــن عينــة
النســاء .وتبقــى نســبة مــن لــم يحــددوا موقفــه بعــد هامــة ويجــب العمــل عليهــا حيــث

44
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

أن  27،5بالمائــة ( 42،5بالمائــة منهــم فــي تونــس الكبــرى) مــن عينــة الرجــال و25،5

) (total: 465ﺫﻛﺮ Croisement des

مــن عينــة النســاء فــي المناطــق  3ال يعرفــون ان كانــوا ســيقومون بواجبهــم االنتخابــي

فــي االنتخابــات البلديــة أم ال ( 51،6منهــن فــي واليــة جندوبــة  26بالمائــة فــي واليــة

18,7%

تونــس الكبــرى و  22،4فــي واليــة نابــل).

وأكــدت  91،9بالمائــة مــن  805امــرأة بأنهــن تدعمــن قائمــة ترأســها امــرأة مقابــل  44ال
تدعــم قائمــة ترأســها امــرأة 77،6 .بالمائــة مــن بيــن  465رجــل يدعمــون قائمــة ترأســها

امــرأة بينمــا  87أكــدوا انهــم ال يدعمونهــا.

ﻧﻌﻢ

)(361

ﻻ

)(87

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(17

77,6%

نالحــظ أن علــى عكــس مــا يشــاع بــأن المــرأة ال تدعــم المــرأة فــان نســاء العينــة علــى
اســتعداد لدعــم والتصويــت لقائمــة ترأســها امــرأة أكثــر مــن الرجــال.

وفــي نفــس اإلطــار ســألنا عينــة النســاء والرجــال حــول مــا إذا ســيدعمون مترشــحة
) (total: 805ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

مســتقلة فكانــت اإلجابــات كالتالــي:
الجنس

امرأة
		

		

ﻧﻌﻢ

)(740

ﻻ

)(44

الجنس
رجل

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ )(21

91,9%
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اإلجابة

العدد

نعم

790
669

اإلجابة

العدد

نعم

337

ال

-

ال

121

447
110
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مواقف النساء والرجال تجاه المترشحات المستقالت
لماذا نعم

العمل باستقاللية

أكثر نزاهة ومصداقية

نساء ()808

رجال ()486

26

11

32

عدم الثقة في األحزاب

23

الحياد

13

المهم البرنامج

) (total: 233ﺃﻧﺜﻰ ﻧﻌﻢ Croisement des

23

7,7%

27
12

ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺠﺎه ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6

		

2

تعتقــد نســبة كبيــرة مــن النســاء والرجــال الذيــن لــن يدعمــوا مترشــحة مســتقلة ،أنهــا

ســوف تكــون غيــر فاعلــة 742 .امــرأة مــن عينــة النســاء تدعــم القائمــات التــي ترأســها

ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ

)(37

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻥ ﻳﻨﺠﺢ

)(31

ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ

)(10

ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

)(10

ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ

)(24

ﻷﻧﻨﺎ ﺷﺒﺎﺏ

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

10,3%
38,6%

)(18

13,3%

)(90

18,8%

ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻤﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ )(10

الشــابات والشــباب مقابل  402من عينة الرجال بينما  58رجل و 57امرأة ال يشــجعون
ذلــك ويعتقــدون أنــه ليــس للشــباب خبــرة كافيــة للترشــح لالنتخابــات البلديــة.

) (total: 119ﺫﻛﺮ ﻧﻌﻢ Croisement des

مواقف النساء والرجال تجاه مشاركة الشباب في الحياة العامة
لماذا الشباب

مزيد االضافة

ال بد من تشجيع

نساء ()808

رجال ()486

100

11

10

4

37

يمكن للشباب ان ينجح

31

لديهم الوعي

13

هم المستقبل

		
ألنهم يهتمون

بمشاغل الشباب
ألننا شباب

24
18

8,4%

16

ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺗﺠﺎه ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ 119

16
9
5

10

		

ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ

)(16

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻥ ﻳﻨﺠﺢ

)(16

ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ

)(4

ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

)(4

ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ

)(9

ﻷﻧﻨﺎ ﺷﺒﺎﺏ

)(10

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

)(55

ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻤﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ )(5

7,6%

48,2%

13,4%
13,4%

ســألنا المســتجوبين مــن الرجــال والنســاء هــل بإمكانهــم خلــق شــبكة مــن العالقــات
فــي منطقتهــم لدعــم برنامــج انتخابــي بلــدي أو قائمــة انتخابيــة أو مرشــح/ة ،فأجابــت
 360امــرأة بنعــم وكذلــك  170رجــل ،مقابــل  450امــرأة و 293رجــل اجابــوا بأنهــم ليــس

بإمكانهــم خلــق شــبكة عالقــات.
48
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) (total: 810ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

بيــن المواطنيــن والمواطنــات مــع البلديــات والمجالــس البلديــة خاصــة وان أغلبيــة

المســتجوبين والمســتجوبات لــم يكــن لديهــم معرفــة بــأدوار المجلــس البلــدي وال
ثقافــة العمــل البلــدي وهــذا إرث مــن النظــام الســابق الــذي كــرس هــذا الســلوك لــدى

المواطنيــن والمواطنــات.

مواقف النساء والرجال من الترشح لالنتخابات البلدية المقبلة
55,6%

44,4%

ﻧﻌﻢ )(360
ﻻ

هل تنوي/ين الترشح
لالنتخابات البلدية

)(450

		

) (total: 463ﺫﻛﺮ Croisement des

وظيفة عمومية
طالب/ة

10

ربة بيت

متقاعد/ة

118
98

15

9

123
63

15
19

170
11

1

16

1

35

6

				

133

1

ال ()686

نعم()99

3

103

11

1

3

36
10

1

) (total: 804ﺃﻧﺜﻰ Croisement des

ﻧﻌﻢ )(170
ﻻ

16

137

27

ناشط/ة في المجتمع المدني
36,7%

نعم ()62

ال ()371

معطل/ة عن العمل

عمل فالحي  /حضيرة

63,3%

نساء

15

وظيفة حرة

رجال

)(293

12,3%

بســؤالنا عينــة النســاء والرجــال هــل ينــوون الترشــح لالنتخابــات البلديــة كانــت اإلجابــات

تأكــد عزوفهــم عــن العمــل السياســي فــــ  87،7بالمائــة مــن ضمــن  804امــرأة و86،6
بالمائــة مــن بيــن  462رجــل ال ينــوون الترشــح لالنتخابــات البلديــة .العــزوف عــن الترشــح

لالنتخابــات البلديــة ليــس لــه عالقــة بالمســتوى التعليمــي والثقافــي وال بالمســتوى

االجتماعــي بقــدر مــا لــه عالقــة بعــدم المشــاركة فــي الحيــاة العامــة وكذلــك الحواجــز
50
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ﻧﻌﻢ )(99
ﻻ

)(705

87,7%
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ردود األفعال تجاه عملية التوعية وجمع البيانات

كل أفــراد الفريــق (نســاء ورجــال) أجمعــوا علــى ان هــذه التجربــة جــد مفيــدة بالنســبة
لهــم ،حيــث أكــدوا ان هــذه التجربــة الميدانيــة ســمحت لهــم بالتعــرف علــى مشــاغل أبنــاء

وبنــات منطقتهــم مــن ناحيــة كمــا ســمحت لهــم أيضــا بتطويــر مهاراتهــم فــي التواصــل

مــع العلــم وأن عــددا منهــم قــرر الترشــح لالنتخابــات البلديــة القادمــة (مــن قليبيــة ومــن

جندوبــة).

المواقف من الوضع السياسي

•

أمــا فيمــا يتعلــق بمتابعــة الشــأن السياســي وخاصــة أداء نــواب الشــعب وأشــغال

مجلــس نــواب الشــعب ،نالحــظ ان هنــاك فتــور مــن قبــل العينــة اذ ان  52،5بالمائــة

مــن جملــة  47قامــوا بحملــة التوعيــة  12تعرضــوا لبعــض المضايقــات تمثلــت خاصــة
فــي العمــل البلــدي وفــي الحكــم المحلــي .كل الفريــق أجمــع ان هــذه الحملــة كانــت جــد

•

مفيــدة للمواطنيــن والمواطنــات ،اذ اتاحــت لهــم الفرصــة للحصــول علــى معلومــات
فيمــا يتعلــق بــدور المجلــس البلــدي واالنتخابــات البلدية والتناصــف األفقي والعمودي

ومــا معنــى مترشــح مســتقل ،الــخ..
أهم االستنتاجات

مــا نســتنتجه مــن أجوبــة العينــة علــى االســتبيان وكذلــك مــن خــال مالحظــات مــن
قامــوا بملــيء االســتبيان والتحــاور مــع العينــة هــو التالــي:

مشاركة النساء والشباب في المجال العام

هناك وعي واضح من النساء والرجال بمختلف شرائحهم وأعمارهم ب:

•
• حــق النســاء فــي المشــاركة فــي المجــال العــام والسياســي (اســتعدادهم لمســاندة
حقوق النساء السياسية وتبنيهم لمبدأ التناصف،

مترشــحات والتصويــت لفائدتهــن)،

مجلــس نــواب الشــعب.

هنــاك عــدم رضــا عــن األوضــاع السياســية فــي البــاد  63،9بالمائــة مــن النســاء و67

بالمائــة مــن الرجــال فــي المناطــق الثــاث يعتبــرون األوضــاع السياســية فــي تونــس
بعــد انتخابــات  2014غيــر مرضيــة وقــد يؤثــر علــى مواقفهــم بخصــوص االنتخابــات

البلديــة المقبلــة.

•

ثقــة متزايــدة بالنســبة لــدور وأداء الجمعيــات فممثلــي المجتمــع المدنــي مــن األحــزاب

والنقابات.

السلوك االنتخابي

 .1هنــاك وعــي بأهميــة ممارســة الحــق االنتخابــي مــن خــال التصويــت فــي االنتخابــات

التشريعية ( 2011و)2014

 .2هنــاك اســتعداد واضــح للمشــاركة فــي االنتخابــات البلديــة المقبلــة ولكنــه يحتــاج الى

دعــم حيــث ان نســبة الرجــال والنســاء الذيــن لــم يحــددوا موقفهــم بعــد تبقــى هامــة فهــم
يمثلــون أكثــر مــن ربــع العينــة ( 27،5بالمائــة مــن الرجــال و 25،5بالمائــة مــن النســاء).

 .3هنــاك عــزوف واضــح عــن المشــاركة فــي الشــأن العــام وخاصــة فيمــا يتعلــق

النســاء داعمــات للنســاء علــى عكــس مــا يشــاع بــأن المــرأة عــدوة المــرأة فمــن خــال

بالترشــح لالنتخابــات البلديــة فــــ  87،7بالمائــة مــن عينــة النســاء و  86،6بالمائــة مــن

لفائــدة قائمــة ترأســها امــرأة؛ كمــا ان  669امــرأة مــن بين  790أكدن دعمهن للمترشــحة

 .4العــزوف عــن الترشــح لالنتخابــات البلديــة ليــس لــه عالقــة بالمســتوى التعليمــي

•

هــذا االســتطالع ســجلنا نســبة  91،9بالمائــة مــن عينــة النســاء مســتعدات للتصويــت
المســتقلة فــي منطقتهــن.
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•

بأهمية مشاركة الشباب في الشأن العام والشأن المحلي.

أفضــل للشــأن المحلــي ودرايــة بحاجيــات المنطقــة واحتياجــات األهالــي.

مــن عينــة النســاء و 48،8بالمائــة مــن عينــة الرجــال ال يتابعــون الشــأن السياســي فــي

فــي االســتهزاء منهــم لكــون الحملــة تهــدف لرفــع الوعــي بخصــوص أهميــة دور النســاء

52

•

ان للنســاء تأثيــر إيجابــي وفعــال فــي التنميــة المحليــة ولهــن القــدرة علــى تســيير

عينــة الرجــال ال ينــوون الترشــح لالنتخابــات البلديــة.

والثقافــي وال بالمســتوى االجتماعــي بقــدر مــا لــه عالقــة بعــدم المشــاركة فــي الحيــاة
53
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العامــة وكذلــك الحواجــز بيــن المواطنيــن والمواطنــات مــع البلديــات والمجالــس البلدية.
 .5أغلبيــة المســتجوبين والمســتجوبات ليــس لديهــم معرفــة بــأدوار المجلــس البلــدي

وال ثقافــة العمــل البلــدي.

 .6هنــاك هــوة بيــن المجالــس البلديــة والمواطنيــن والمواطنــات حيــث ان معظــم

العينــة مــن النســاء والرجــال ليــس لديهــم معلومــات عــن دور المجالــس البلديــة وال
مســؤولياتهم فــي الشــأن المحلــي والتنمــوي بالمناطــق البلديــة.
التوصيات

اســتعدادا لالنتخابــات البلديــة القادمــة ولضمــان وجــود فعلــي للنســاء والشــباب فــي
العمــل البلــدي والمحلــي وتدعيمــا للديمقراطيــة التشــاركية علــى مســتوى الســلطة
المحليــة واســتخالصا لنتائــج هــذه الدراســة الميدانيــة نوصــي بمــا يلــي:

 .1تكثيــف الحمــات التوعويــة حــول دور البلديــات والمجالــس المحليــة فــي التنميــة
وتســيير الشــأن المحلــي للتمكــن مــن اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن للمشــاركة فــي

االنتخابــات البلديــة،

 .2تكثيف الحمالت التوعوية بأهمية مشاركة النساء والشباب في الشأن المحلي،
 .3تبسيط ونشر بقانون االنتخابات البلدية،

 .4تبســيط ونشــر مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة والتقســيم الترابــي الجديــد لفائــدة

المواطنيــن والمواطــات،

 .5تمكيــن القيــادات المحليــة مــن النســاء والشــباب مــن خــال دورات تدريبيــة لدعــم

قدراتهــم فــي وضــع البرامــج االنتخابيــة ،التواصــل وخلــق الشــبكات،

 .6تشــجيع النســاء والشــباب علــى المشــاركة الفاعلــة فــي الشــأن المحلــي مــن خــال

التصويــت والترشــح ومتابعــة المجالــس البلديــة والمشــاريع التنمويــة الخاضعــة للبلديات
 .7تكويــن الشــباب (نســاء ورجــال) للدفــاع ونشــر حقــوق النســاء بيــن المواطنيــن فــي

المناطــق الداخليــة للبــاد

 .8القيــام بحمــات تحسيســية للســلطة المحليــة لــردم الهــوة بينهــا وبيــن المواطنيــن

والمواطنــات مــن خــال تنظيــم أيــام ألبــواب مفتوحــة للتعريــف حــول المجالــس البلدية
واللجــان وأدوارهــا وكذلــك المشــاريع المنوطــة بعهــدة البلديــات،
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

دليل موجه للمكونين والمكونات
حول عملية التوعية االنتخابية
					
دليل مقابلة باب/باب

مرضي
نعم

ال

 .1هل انتخبت في انتخابات  23أكتوبر 2011؟
إن ال لماذا................................................................................................

 .6هل هناك نائبة من جهتك في مجلس نواب الشعب؟

نعم

ال أعر

ال

 .7هل أنت مع مشاركة المرأة وحضورها في المجال السياسي؟
ان ال لماذا؟

 .2هل انتخبت في االنتخابات التشريعية  2014؟
إن ال لماذا................................................................................................

• حتي تنجح الحياة السياسية

 .3هل فازت القائمة التي انتخبتها؟

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

 .4هل تابعت أعمال المجلس وخاصة من اخترت في االنتخابات؟

 .8هل تشجع/عي على مشاركة الشباب

• ال أهتم بالسياسة
•

ال أفهم في السياسة

• النها تعبر عن مشاغل المرأة
• حق المرأة في المشاركة السياسية وصناعة القرار

وحضوره في المجال السياسي؟:

ان ال لماذا؟ .............................................................................................

		
• ال وقت لدي

 .9ما هو تقييمك ألداء الناشطين/الناشطات (الجمعيات ،األحزاب ،النقابات)

• الشجار والضوضاء

		
• غير المنتظر

		
• سوء أداء النواب

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

في الشأن العام بجهتك؟

		
• جيد

		
• مرضي

• الجمعيات األكثر نشاط

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

• متوسط

 .5ما هو تقييمك لمسار مرحلة ما بعد االنتخابات؟

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

...............................................................................................................
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متوسط

• النها تمثلني

إن ال لماذا

56

غير مرضي

• ال أهتم		

• غير كاف		

• ال أعرف		

...............................................................................................................
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المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

						

نعم

ال

• المناطق الخضراء

• تنظيم المجالس البلدية

هل تعلم/ين أن هناك انتخابات بلدية في سنة 2017؟

• األمن

 .10هل شاركت في انتخابات بلدية سابقة؟

• القيام بمشاريع تنموية

• التنمية المحلية

• صيانة المدارس

ان ال لماذا

• رصد التجاوزات

• لم أعلم بها

• التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية

• ال أهتم بالشأن السياسي

• استخراج األوراق

• لم تتح لي الفرصة

• تهيئة البنية التحتية

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

• تنشيط الحياة الثقافية

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

• مقاومة البناء الفوضوي

• المعامالت الفالحية  /المجمعات الفالحية

 .11هل لديك علم بدور المجلس البلدي؟

• مساندة  /تمويل الجمعيات التنموية

 .12هل لديك معلومات حول دور البلدية في التنمية المحلية؟

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

• تراخيص البناء

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

ان نعم ماهي أدوار البلدية حسب رأيك
• االنارة العمومية

• الماء الصالح للشراب
• النظافة

• مراقبة األسعار

.

إليها متحمسون للمشاركة في االنتخابات القادمة؟
نعم

ال

ال أعرف

ان ال لماذا حسب رأيك ..............................................................................

• تنظيم األسواق األسبوعية
• تعبيد الطرقات

فقدان االمل في الشأن السياسي

• النقل
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 .13هل أهل المنطقة التي تنتمين أو تنتمي

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

• المحافظة على البيئة

58

		

• انعدام الثقة في األحزاب
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نعم

ال

• عدم االستجابة للمطالب

• تعبيد الطرقات

• عدم الوفاء بالوعود

• إقامة المشاريع التنموية

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

• تنظيم األرصفة

• األمن

• اإلحباط

• قلة الوعي

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

.

 .14من هو األكثر اهتمام بالشأن العام في محيطك؟
األحزاب

الجمعيات

النقابات

قيادات محلية (شيخ ،رجل/امرأة أعمال ،رئيس/ة جمعية)

• دور شباب وثقافة

• الماء الصالح للشراب
• التنمية المحلية

• الصرف الصحي

• وسائل ترفيه لألطفال
• التشغيل

الرجاء التحديد ............................................................................................
 .15هل أنت على علم بحاجيات الجهة التي تنتمي إليها؟

• دور سينما

إن نعم اذكري أو اذكر أهمها:

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

• النقل

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

• النظافة

• نوادي ترفيهيه
...............................................................................................................
...............................................................................................................

 .16هل تؤمن بدور المرأة في التنمية المحلية

• تنظيم األسواق البلدية

وخاصة في تحسين األداء البلدي

• االنارة العمومية

كيف؟

• مراقبة األسعار

• تنظيم المجالس البلدية

• اشراك المرأة والشباب في العمل البلدي
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• مراقبة المقاهي

• البنية التحتية

• المناطق الخضراء

60

						

نعم

ال

• الكفاءة

• القدرة على التنفيذ
61

interieur.indd 60-61

المواقف من االنتخابات البلدية والمحلية :واليات تونس وجندوبة ونابل

						

نعم

ال

• العطاء

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

• تفعيل القوانين

• االطالع اكثر على احتياجات الجهة

 .19هل تنوي دعم مترشحة مستقلة؟ نعم

حسن التصرف

ان ال لماذا ...............................................................................................

هل تدعم التناصف العمودي واألفقي؟
ان ال لماذا؟ .............................................................................................

...............................................................................................................
 .17هل تنوي او تنوين التصويت في االنتخابات البلدية؟
نعم

نعم

ال

ال أعرف

• أفهم اكثر قيمة االنتخابات
• لدعم المرأة

• لتقييم عمل األعضاء المنتخبين فيما بعد
• لممارسة حقي االنتخابي
• حتى يتم أعضاء اكفاء
• لتحقيق التنمية

ولماذا .....................................................................................................

...............................................................................................................
 .18هل تنوي دعم قائمة ترأسها امرأة؟
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ان ال لماذا ...............................................................................................

• تولي المناصب القيادية

62

نعم

ال

ال

...............................................................................................................
نعم

• العمل باستقاللية
• المهم البرنامج

		

• اكثر نزاهة

ال

• لألحزاب برنامج سياسي
• األحزاب مهمة
• ليست فاعلة

• اكثر مصداقية

• عدم الثقة في األحزاب
• الحياد

 .20هل تنوي دعم قائمة يترأسها شاب أو شابة؟
ان ال لماذا ...............................................................................................

...............................................................................................................
						
نعم
• مزيد اإلضافة

• يمكن للشاب ان ينجح

ال

• ليس لهم خبرة
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نعم

ال

• يجب االيمان بالشباب
• هم المستقبل
• لديهم الوعي
• ألننا شباب

• تشجيع الشباب

• يحسون بمشاغل الشباب
 .21هل تنوين أو تنوي الترشح لالنتخابات البلدية  /الجهوية؟
ان نعم الى ما تحتاج للتمكن من الشح؟

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 .22هل بإمكانك خلق شبكة من العالقات في منطقتك

لدعم برنامج انتخابي بلدي أو قائمة انتخابية أو مرشح/ة معينة؟
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