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 شكركلمة 
الدعم  الذين  قدموا ل والبنك الدولي والمجلس السويدي لألبحاثموالي هشام وجامعة يي ةمؤسسلى إ وامتناننا نقدم شكرنا

والذين بدونهم لم يكن الذين قاموا بإجراء المقابالت من مؤسسة مازان . كما نقدم الشكر إلى فريق الباحثين المالي للمشروع

: بيير لذين ساهموا بكتابة هذا البحثا كلكان هناك أخطاء فهي مسؤولية ما أما إذا جمع البيانات الالزمة للدراسة. باإلمكان 

ج الحوكمة ملمغرين والذي عمل مع برنابيترهونثمن وبشكل خاص مساهمة الندري وألن لست وظافر ملوشي. وأخيراً 

  بشكل كبير. هذا البحث والتي أثرت 2016 أغسطس ولغاية يناير من خالل الفترة (GLD) والتنمية المحلية
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 2016 سبتمبر
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 المقدمة: التحدي أمام تحرير المرأة في تونس .1

 

 1956 عامبدأت هذه الجهود في ، حيث المرأة لتعزيز حقوق في مجال الجهود الراميةكانت تونس في طليعة الدول العربية 

وتقدمية  علمانية األكثر والذي يعتبر القانون حبيب بورقيبةال( الرئيس الحقا) الوزراء رئيس قبل القانون الذي وضع منب

 حق المرأة منح كما واحد، جانب من والطالق الزوجات حق تعدد هذا القانون الشخصية في المنطقة. لقد ألغى لألحوال

في تونس )الذي  االستقالل تلت التي السنوات وقد قامت النساء خالل. للزواج أدنى سن تحديدفضالً عن  الطالقفي  المبادرة

 الحزب قام 2004 عام فيو. السياسةقطاع  وفي العملقطاع  في أدوارهن تعزيزب (1956 -1952تم في خالل الفترة 

ية والوطن واإلقليمية المحلية المستويات على النسائية الكوتا نظام تطبيقب الديمقراطية، أجل من الوطني التجمع المهيمن،

 في 27 إلى المحلي المستوى علىو المئة في 23 إلىالتونسي  البرلمان في النساء تشغلها التي المقاعد نسبةوصلت وبالتالي 

 .المئة

 زين ضد نتظاهرحيث  .2011عام  ثورة وبعد أثناء هاما دورا للمرأة السياسي والتمثيل المشاركة يلعب عاملهذا وقد 

 االنتفاضات في المرأةمشاركة  أن من الرغم وعلى .2011 عام انتفاضات خالل لتونس،الثاني  الرئيس علي، بن العابدين

 ليبياممن كانت عليه في كل من  أصغر في تونس هي الجنسين بينالتي كانت  الفجوةإال أن  لالرج مشاركة من أقلكانت 

 نطاق على تم مناقشته حيثالثورة  اندالع منذ محور االهتمام المرأة حقوق موضوع كانوقد  .1المجاورتين لتونس مصرو

 ساهم. هذا وقد 2011عام  في التأسيسية الجمعية مقاعد من٪ 27 على المرأة حصلتونتيجة لنظام الحصص الذي اتبع . واسع

 بين المساواة ضمان خالل من العالمية معاييرالمرأة مقارنة بال حقوق بالمزيد من تعزيز 2013 الذي وضع عام دستورال

 .المنتخبة المجالس جميع في الجنسين

فال  .العربي العالم فيالجندر   قضايا في مجال تقدما األكثر المجتمعات من اواحد يتونسالمجتمع ال اعتبار من الرغم وعلى

تبحث هذه الدراسة في الثغرات في  .تونس في الخدمات على الحصول في مجال بين الجنسينفجوات تحديات وهناك يزال 

 حوكمةأداءالمؤشر  بوصف بدأوت. والتعليم والصحة األمن قطاعات في الخدمات إلى والوصول ياسيةمجال المشاركة الس

(LGPI) الحكومية الخدمات إلى لوصولالمتعلقة با الجنسين بينالجندرية  اتالفروق ناقشت ثم ومن هذه الدراسة إليه ستندي تذال 

 صغيرة هي الجنسين بينالجندرية  الفجوات تقول أن التي الفرضيات صحةالدراسة  تؤكد وعموما .ونوعية هذه الخدمات

 المرأة به تشعر يذال األمانمدى التي تتضمن و بالنسبة للمرأة االهتمام   مجاالتال على الضوء سلطت هاولكن تونس في نسبيا

)فجوة  الجندرية الفجوة حجم فإن ذلك على عالوة. السياسيةفي الحياة  المشاركةوكذلك مدى إمكانية  تقيم فيهاالتي  األحياء في

 حد إلى ختلفي والتعليم ،الصحية والنتائج الخدمات، إلى والوصول السياسية، المشاركة في الجنسين بين ( جتماعيالالنوع ا

 تخطيط عند المحلياألخذ بعين االعتبار البعد  إلى الحاجة على الضوء طيسلاألمر الذي يستدعي ت. البلديات باختالف كبير

 .الخدمات قطاع في اإلصالحات وتنفيذ

                                                           
"المشاركة السياسية للمرأة في شمال إفريقيا: دروس مستقاة من أبحاث تم إجراؤها مؤخراً."  2015بيندستيد، ليندساي جي وألن لست  1

  .معهد الشرق األوسط. مجموعة متسلسلة من المقاالت
http://www.mei.edu/content/map/civil-society-and-political-transitions-mena-region-and-asia 
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 (LGPI) المحلي ةكمومؤشر أداء الح .2

 

 -فبراير خالل الفترة الذي نفذ في تونس (LGPI) الحوكمة المحلي على مؤشر أداءيستند التحليل الوارد في هذه الدراسة 

 األداةتهدف هذه . الحوكمة المحليةلقياس وتحليل وتحسين نهجاً جديداً الحوكمة المحلي مؤشر أداء . يوفر 2015عام مارس 

والخدمات القطاع الحكومي والمحلي  أداءب ق تتعلقضايا  جمع وتقييم وقياس معلومات مفصلة عنفي إلى مساعدة البلدان 

للكشف عن  ةمستوى البلديعلى العنقودية  اتالمسوحبشكل كبيرمنهجية هذه التستخدم واألعمال. قطاع للمواطنين والمقدمة 

ات التي تساعد على تحديد وتشخيص هدف توفير المعلوموتوفير الخدمات وذلك ب الحوكمةعلى المستوى المحلي في  التباينات

تقييم تنفيذ ر معيار ليتوفوسياسات وصياغة توصيات بالتالي و تحتاج إلى مساعدة التيفيما يتعلق بالمناطق  شاالنق وتحفيز

 عالية.ذات نوعية وتوفير خدمات  الرشيدة ةموكالمحفزة للحوتتيح لنا دراسة العوامل  السياسات

 المحافظات البلديات
 بنزرت نورد بنزرت سود بنزرت منزل جميل

 مهدية مهدية قصور ايساف سواسي
 موناستر موناستر تابولبا موكنين
 صفاقس صفاقس سود صفاقس نورد رائدساقية ال

  سيليانة سيليانة فيل بوعرادة عفورق
 تونس المرسى الخضراتي س جبل جلود

 (LDPI)الحوكمة المحلي داء األقائمة بالمحافظات والبلديات في تونس في مؤشر  (1) جدول

 

المحلي  الحوكمة أداءمؤشر يذ المشروع التجريبي لنفتو تصميمب (GLD) المحلية والتنميةالحوكمة المحلي  برنامجلقد قام 

(LGPI) البحوث مجلسالمسح وبدعم من  وتنفيذ تطويرفي  ليي جامعةمن  بدعم و هشام موالي مؤسسة من كريم بتمويل 

 التركيز معاألربع والعشرين  تونسمحافظات من محافظات  ستةلقد تم تنفيذ المسح في  .2النتائج ونشر تحليل في السويدي

أسلوب العينة استخدام ب ةعشوائي بطريقة محافظةضمن كل  األسرعينات تم اختيار وقد . 4في كل محافظة 3بلديات  ثالثة على

سن ممن تتجاوز أعمارهم  أيضا بشكل عشوائي األسر من (المبحوثينأفراد العينة )تم اختيار كما . (PPSالمتناسبة مع الحجم )

في كل مقابلة  200 من مقابلة )أي ما يقارب 3659كاملة المقابالت ال عدد. كان (Kish)عاماً باستخدام جداول كيش 18 الـ

                                                           
( والذي GLD-Gالتحليالت والنشر الذي تم الحقا من قبل البنك الدولي وبرنامج الحكم والتنمية المحلية في غوتنبرغ )تم تمويل جهود 2 

 يتم تمويله من قبل مجلس األبحاث السويدي.
 
نحن نستخدم مصطلح "البلدية" في هذه الدراسة ولكن يجب المالحظة أنه في تونس تدعى هذه الوحدات المحلية من الناحية الفنية  3 

 "الوفود".
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إلجراء فراد األتم تدريب كما ، جامعة قرطاجمالوشي من افر ظاالستبيان تحت إشراف البروفيسور  تم إجراء .بلدية(

 .MAZAMمازام بالتعاون مع  ،(GLD)برنامج الحوكمة والتنمية المحلية فريق  من قبلالمقابالت 

 

 والتفضيالت األولويات .3

 

 حول الجنسين بينفيما  اتفروقأن هناك  نجد. بلدياتهمفي األهم المشاكل  تونس في والنساء الرجاليعتبره  ماالبحث في عند 

 ( 1) رقم الشكل في مبين هو كماف. للسياسات التي يجب وضعها أولويات ون أنهير ما

 

 ( المشكلة األهم التي تواجه البلدية التي تقيم فيها في تونس1الشكل )

 

الحفاظ والتحتية  البنيةتحسين و عملال فرصبقضايا توفير على حد سواء  والنساء الرجاليهتم  ككل البلدنرى أنه على مستوى 

 هم الرجال . وقد كانالبالد أنحاء جميع في شيوعا األكثرهي  الثالثة)القضايا( اإلجابات  هذهوجدنا أن  وقد. األمنعلى 

 ديكللتأ ترجيحاً كثركانت النساء هن األ حين في %29 بنسبة ،فرص العمل في قمة األولوياتتوفير العتبار  ترجيحاً كثرً األ

                                                                                                                                                                                           
من نقاط البيانات الخفيفة )نظرا لحقيقة أن آخر  (PPS)تم أخذ عينات األسر داخل كل محافظة بشكل عشوائي وذلك باستخدام نظام 4 

 تغييرات كبيرة حدثت في توزيع السكان في العقد الماضي(.هناك   ويبدو أن 2004في عام تعداد أجري 
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 همأ أن ونيعتقد ممن المئة في %5المتمثلة في  الجنسين بين والفجوة .النساء من %24 بنسبة التحتية والبنية األمانعلى 

 كأولوية التحتية البنية حسينويتساوى النساء والرجال في ترجيحهم ت. عمل فرص توفير تكون أنحكومة يجب لل أولوية

 .قصوى أولويةن ااألمأن   النساء من%  15و الرجال من % 9وقد اعتبر . قصوى

 حاجة إلى يشير وباختالف نوع الجنس أي بين النساء والرجال في هذه البلديات، مما تتباين هذه األولويات باختالف البلديات

 2 رقم الجدول في مبين هو كما بعناية. وتلبيتها بلدياتهم في والرجال لنساءلمعرفة مجاالت اهتمام ا المحليين المسؤولين

 من%  69قد تم اختيارها من قبل والعشر  بلدياتأهمية في ال األكثر المشكلة كانت التحتية البنية فإن عدم كفاءة ،(ت العمود)

 ةست في شيوعاالمشاكل  أكثر من أيضا التحتية البنية تحسينهذا وكان موضوع . فيل سليانة الدراسة في بلدية في المشاركين

 .الدائر ساقيةبلدية  في في الدراسة المشاركين من %54 إلى تصل وبنسبة بلديات

 على .والنساء للرجالة ببالنس نفسها هي دائما ليست البلدية فإن المشكلة األهم في ،وب أ األعمدة في مبين هو وكما ذلك ومع

 %50) الرجال بين المشكلة األهم العمل فرص انعدام تعتبر مشكلة حيث بلدية منزل جميل في كبيرة فجوة هناك المثال سبيل

 التحتية هي الهدف األكثر أهمية بالنسبة لهم البنية لتحسين للنساء فإن الحاجة بالنسبة بينما( اعتبروها المشكلة األهم الرجال من

 في ،الخضراء سيتي بلدية في النساء بين شيوعا األكثر المشكلة فقد كان األمن تحسين ضرورةأما موضوع (. %31بنسبة )

 الخضر سيتيبلدية  في( الرجال من% 49)لوحظ اهتمامات أخرى للرجال  حين

 

 البلدية
المشاكل األكثر أهمية بالنسبة  . أ

 للرجال
المشاكل األكثر أهمية  . ب

 بالنسبة للنساء
األكثر أهمية بالنسبة بالنسبة  . ت

 للبلدية ككل

 %(42توفير فرص عمل ) %(29توفير فرص عمل ) %(53توفير فرص عمل ) بنزرت نورد

 %(42عمل )توفير فرص  %(37توفير فرص عمل ) %(49توفير فرص عمل ) بنزرت سود

 %(38توفير فرص عمل ) %(31تحسين البنية التحتية ) %(50توفير فرص عمل ) منزل جميل

 %(69توفير فرص عمل ) %(69توفير فرص عمل ) %(70توفير فرص عمل ) سليانة فيل

 %(87توفير فرص عمل ) %(82توفير فرص عمل ) %(92توفير فرص عمل ) بوعرادة

 %(65توفير فرص عمل ) %(65توفير فرص عمل ) %(63توفير فرص عمل ) قعفور

 %(22توفير فرص عمل ) %(22توفير فرص عمل ) %(23توفير فرص عمل ) موناستير

 %(38تحسين البنية التحتية ) %(25تحسين البنية التحتية ) %(38تحسين البنية التحتية ) تابولبا
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 %(26تحسين البنية التحتية ) %(26توفير فرص عمل ) %(29تحسين البنية التحتية ) موكنين

 %(52تحسين البنية التحتية ) %(46تحسين البنية التحتية ) %(63تحسين البنية التحتية ) سواسي

 %(52تحسين البنية التحتية ) %(45تحسين البنية التحتية ) %(60تحسين البنية التحتية ) قصور إيساف

 %(62تحسين البنية التحتية ) %(57تحتية )تحسين البنية ال %(70تحسين البنية التحتية ) مهدي

 %(49أخرى ) ستي الخضرا
ضمان األمن / تحسين البنية 

 %(19التحتية )
 %(34أخرى )

 (25توفير فرص عمل ) %(22توفير فرص عمل ) %(32توفير فرص عمل ) جبل جلود

 %(25التحتية )تحسين البنية  %(29تحسين البنية التحتية ) %(25توفير فرص عمل ) المرسى

 %(54تحسين البنية التحتية ) %(58تحسين البنية التحتية ) %(49تحسين البنية التحتية ) ساقية الدائر

 %(43تحسين البنية التحتية ) %(49تحسين البنية التحتية ) %(51تحسين البنية التحتية ) صفاقس سود

 %(43تحسين البنية التحتية ) %(38التحتية )تحسين البنية  %(49تحسين البنية التحتية ) صفاقس فيل

 5( القضايا األكثر أهمية التي تواجه البلدية حسب الجنس وحسب البلدية2جدول )

 

 لمواطنينأمام اآليات متطورة  توفير إلى الحاجة على الضوء يسلطمختلفة  مشاكل عن مختلفة مناطق في نيالمواطن ريعبإن ت

 أيضا الضوء يسلط والنساء الرجالما بين  االحتياجات في ختالفاتكما أن اال. المحلية كمةوللح هماحتياجات تتيح لهم التعبيرعن

 والحاجةالمدني  المجتمع وفي االنتخاباتفي  للمرأة الكاملة المشاركة مع السياسية العملية في الجنسين بين المساواة أهمية على

 .السياسية العملية في المرأة مشاركة لتعزيز آليات إيجاد إلى

 

 المشاركة السياسية .4

 
 وبالنسىبة. ()علىى مسىتوى الىبالد ككىل الوطنية العينة أخذ عندوذلك نفسه  بالقدر والرجال قد قاموا بالتصويت النساءيالحظ أن 

 فىي مبىين هىو كمىاو ذلىك ومىع .6%2 نسىبة الجنسىين بىين الفجىوةاندالع الثورة فلىم تتجىاوز  منذ حدثت التي األربعة لالنتخابات

 فىيف. البلديىة حسىب تختلىف األقىل علىى واحدة انتخابات في نيالمواطنما يتعلق بمشاركة في الجنسين بين لفجوةفإن ا (2) الشكل

 30 نسىبة مىن يقىرب مىا المثال في بلدية قعفىور فىإن سبيل على. تيصوترجيحاً للت كثراأل البلديات كان الرجال نصف من أكثر

                                                           
جميع األرقام واألشكال البيانية والنسب المئوية في مؤشر أداء الحوكمة المحلي في هذا التقرير تم حسابها مع تضمين خيارات اإلجابة  5

 والرسوم األرقام وراء الكامنة الجداول. يمكن العثور على كافة 100ائماً إلى "ال أعرف" و"أرفض اإلجابة". وبهذا فإن النسب ال تصل د

 .اإلجابات في الملحق جميع توزيع ذلك في بما البيانية
 
 والجولة األولى والثانية لالنتخابات الرئاسية. 2014واالنتخابات البرلمانية عام  2011يتضمن هذا انتخابات الجمعية التأسيسية عام  6
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 النسىاء هىم األكثىر ترجيحىاً للتصىويتكىان  بلىديات ثمىاني فيولكن فإنه  النساء منترجيحاً للتصويت  كثرالرجال هم األمن % 

 .الرجال من تيصوتللمن النساء هم األكثر ترجيحاً %  40 من أكثرخضرا فإن الفي بلدية ستي ، فبالمقارنة مع الرجال

 
 المشاركة في التصويت حسب الجنس والبلدية (2) الشكل

 

 أو دينية كانت منظمة سواء جماعة في العضوية أو يالقياد الدور حيث من والمرأة الرجل بين صغيرة فجوة أيضا وهناك
ككل  بلد. فعلى مستوى ال7ىآخر منظمات أو تجاريةأو منظمات  السياسية أواألحزاب أوالنقابات المدني المجتمع منظمات

 ذلك ومع. األقل على واحدة منظمةفي  قادة أو أعضاء إماهم  النساء من%  14و الرجال من% 16 تظهر البيانات أن نسبة

 النساء من قدر كبيربترجيحاً  كثراأل هم أن الرجال فيل سليانة في نالحظ. المحلي المستوى على التباين من كبير قدر هناك

 من أكثر حيث خضرة  سيتي في ذلك من النقيض على. %40 هي لجنسينا بين لفجوةاو لمنظمات قادة أو أعضاء ليكونوا

 الوطني المستوى على التقديرات أن (3) الشكل يظهر .لمنظمات قادة أو أعضاء يكونوارجح أن ت الرجال من %10 نسبة

يأخذوا بعين  أن من يضع السياسات على ينبغيولذلك . سياسيا لمرأةمشاركة ا مدى لفهم كافية ليست السياسية لمشاركةل
  .البلديات مستوىالتقديرات على االعتبار 

                                                           
 أو نقابات العمال رياضي أو ناد نسائية أو مجموعة خيرية أو جمعية مثل جمعية أو مدني مجتمع منظمة محلية أو دينية منظمة أو مسجد 7

 من آخر نوع أي أو قبيلة أو عشيرة تجارية أو أو منظمة أعمال التجارة سياسي أوغرفة ذات نفوذ أوحزب محلية أسرة مهنية أو جمعية
 الجمعيات.
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 دور قيادي عضوية أو منظمة حسب الجنس والبلدية (3الشكل )

 

 الخدمات .5

 

طلباً  المحلية ل بالمجالسالالتص تونس هم األقل ترجيحاً في ككل فإن الرجال بالسياسيين باالتصال األمر يتعلق عندما

 . (4) الشكل في مبين هو كما مشكلة وذلك في للمساعدة

 األكثر البلديات هم نصف من أكثر حيث الرجال في. البلديات باختالف كبير حد إلى الوضع يختلف هذا فإن وعلى أية حال

 سود صفاقس مثل أخرى مناطق في ولكن. بلدية مكنين % أكثر في 20 من نسبة يقرب )ما محليبمسؤول  لالتصال ترجيحاً 

مبين  مئوية كما هو نقطة 10 من يقرب الرجال وذلك بنسبة ما من أكثر محلي قد قمن باالتصال بمسؤول فقد تبين أن النساء

 (. 5) في الشكل
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 ( االتصال بمسؤول بالمجلس المحلي حسب الجنس4الشكل )
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 ( االتصال بمسؤول بالمجلس المحلي حسب الجنس والبلدية5الشكل )

 

المجتمع   لمشاكل في إيجاد حلول المحلية المجالسالمساعدة من طلب  علىأكبر قدرة لديهم  الجنسين يبين أن (6) الشكلأما 

 .الجنس نفس منفي حال كان  المسوؤلين 
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 المسؤولمحلي حسب المستجيب وجنس المجلس ال بمسؤول فياالتصال  (6)الشكل 

 

 ألمنا .6

 

 النساء هن من أن المرجح منو .سواء حد االجتماعية على والطبقة نوع الجنس األمن إلى حول المواطنين مفاهيم تستند

 من%   52فإن  (7) الشكل في مبين هو كماو .الرجال منأكثر  األحياء التي يقيمون فيها في الليل أثناء األمان بعدم نيشعر

تنخفض و .األحياء التي يقيمون فيها في جداون بوضع آمن يشعر العليا الطبقة الذين ينتمون إلى النساء من%  41 و الرجال

بشكل  باألمان همشعروفي درجة  الدنيا الطبقة الذين ينتمون إلى النساء من%  24 و الرجال من فقط%  30النسبة إلى  ههذ

من %  66نسبة  فاد، حيث أالوسطى فوقاالجتماعية  الطبقة في الجنسين بين كبيرة فجوة على العثور تم .أحيائهم في كبير

ين بشكل كبير. عموما إن آمن غيرأنهم  أو ما حد إلىأنهم يشعرون باألمان  الطبقةمن النساء في هذه %  55ونسبة  الرجال

 .ليال أحيائهم في للخطر تعرضا األكثر هم الدنيا الطبقة الرجال والنساء في
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 ن في األحياء حسب الجنس والطبقة االجتماعيةااألم مدى (7)الشكل 

 الطبقةا هاما باختالف تباين هناك يزال ال فإنه المنزل في أمانا أكثرالمشاركين في الدراسة يشعرون بأنهم  جميعبالرغم من أن 

 -٪ 79 مع مقارنة المنزل فين باالمان لدرجة كبيرة جداً يشعر الدنيا الطبقة في النساء من%  46فقط . والجنساالجتماعية 

الطبقة الدينا فإن  في مواطنينال بينكما أن . (8) الشكل في هو واضح كما األخرى االجتماعية الطبقات في النساء من٪ 94
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 أكثربأنهن  يشعرنالعليا  الطبقة فيالنساء  بينما بدرجة كبيرة باألمان يشعرون أنهملإلفادة ب النساء من ترجيحاً  أكثر هم الرجال

 .أمنا

 
 درجة األمان في البيت حسب الجنس والفئة االجتماعية (8)الشكل 

 إلى الذهاب عند األول مطفله أمان لمدى األمور أولياء تصوريعتبر و. التعليم مثل الحياة  في أخرى عواملعلى  مناأل يؤثر

 الملموس األمان في كبير فارق يوجد ال لالهتمام أنه المثير ومن. بشكل عام األمانهاما لوضع  امؤشر المدرسة والعودة منها
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ككل  تونس في. الفتيان من المدرسة إلى الذهابعند  اناآم أقل ن بشكل طفيفعتبري الفتياتأن  من الرغم على الجنسين نبي

 (.9) الشكلكما هو وارد ب المدرسة إلى الذهاب في آمن طفلهأن  عتقدي ال نساءو رجال ثالثة كل من واحد حوالي

 
 ذهابهم إلى المدرسة والعودة منها عند والفتيانالفتيات  أمان (9)الشكل 

 

 ةوالرشوالفساد 7. 

 

مواقف كل من  الشرطة وال تختلف وفعالية عمل شفافية حول السكان بين الشك من عالية درجة وجود االستطالع يظهر

 الشرطة أن يعتقدون ال الناس معظم للشرطة نجد أن الشعبية التصورات عند البحث في .والنساء في هذا الصدد الرجال

 الذكور من%  35 حوالي الجنسين حيث أجاب بين فجوة هناك كما أنه ليس .% 65بنسبة  ونزيهة صادقة بطريقة تتصرف

 .)10( الشكل في مبين هو كما ونزيهة. صادقة هي الشرطة أن المشاركين في الدراسة واإلناث
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 األمن حسب الجنس في توفيرالشرطة في البلدية إمكانية مساهمة  (10)الشكل 

 
 األمن حسب الجنس والمحافظة في توفيرالشرطة في البلدية  إمكانية مساهمة )11(الشكل 

 يختلف هذا ولكن. األمنية المشاكل تحل أن يمكن بلدياتهم في الشرطة أن والذكور اإلناث المشاركين من%  60 من أكثريعتقد 

 جميع في لكنمستوياته. و أدنى في ومنستير مهدية بلديةدرجة الثقة في الشرطة في كل من حيث  بلدية إلى أخرى من
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 المشاكل حلفي  الشرطة يةنبإمكا بالثقةمن النساء بشكل طفيف أقل ترجيحاً فيها  الرجالفإن  منستير ما عدا المحافظات

 .(11) الشكل  في مبين كما هو األمنية

 

 الصحة.8

 

 من%  20 نجد أنحيث . )12( يبين الشكل كما الطريقة بنفس الصحية تقريباً  تهمحال والذكور اإلناث من أفراد العينة يمييق

 21 و الرجال من%   18 نسبةمزمنة. وقد أفادت  أمراضيعانون من  أفراد العينة يشكلون الذين التونسيين من اً فرد 3659

 .األمراض التي يعانون منهاعن  النساء من% 

 
 بشكل عام حسب الجنسوضع الصحي الم يتقي (12)الشكل 
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 .بشكل عام حسب الجنس والفئة االجتماعية الوضع الصحيم يتقي (13) الشكل

 

 اإلناث من المئة في عشر فقد أفاد سبعة .8وفقاً الختالف الفئة االجتماعية كثيراً  تتباين للمسح فإن التصورات حول الصحة وفقا

 %30كما أفاد  جدا، سيئ هم الصحيعبأن وض الدنيا الطبقة الذكورمن من%  16و

 .% بأن وضعهم الصحي سيء 10و 

 الطبية الصحية قد حصل على الرعاية من األفراد الذين يقيمون في نفس المنزل شخص أي كان إذا عما سئلوا وعندما 

بشكل طفيف أكثر ترجيحا  الرجال كانوقد . متوفرة لهم تكن لم أنها أجاب معظمهم تحمل أعبائها فإن الالزمة وغير قادر على

                                                           
 تحديد الفئة االجتماعية في مؤشر أداء الحكم المحلي حسب التعريف الشخصي للمستجيب.يتم  8
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 مبين هو كما وذلك النساء من%  20 من أكثر وفقط الرجال من%  30 من تقترب بنسبة طبيةال هماحتياجات لتلبية النساء من

 (.14) الشكل في

 
 متوفرة حسب الجنسالاالحتياجات الطبية غير  (14)الشكل 
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 جودة أقرب مشفى حكومي حسب الجنس والمحافظة (15)الشكل 

 

 مهدية، الثغرات األكبر في المحافظات. تتواجد حسب تختلف الصحية المتعلقة بالنتائج الجنسين بين الفجوات متوقع، هو كما

 الرجوع يرجى تونس، في الصحة التباينات في قطاعمتعمقة أكثر حول  نظرة على للحصول. )(15) الشكل في مبين هو كما

 "(.الصحة في قطاع المحددة النتائج"بعنوان  (GLD)المحلي والتنمية  ةكموتقرير برنامج الح إلى

 

 التعليم.9

 

 أكثرمن النساء %6أن ( 16الشكل )يبين  كما.بدرجة متساوية  والفتيان توفر التعليم للفتيات تونس إلى في البيانات تشير

 وفي. لبناتمن ا مدرسةال في قاتحلالاألكثر ترجيحاً ل الفتيانكما أن  العالي التعليمفي حصولهم على  الرجال منترجيحاً 

وقد أظهرت نتائج العينات المأخوذة من . صوصينخ مدرسين استخدامب ما يتعلقفي اً كبير تبايناً  يوجد ال أنه نجد نفسه الوقت
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 الو. إضافية خصوصية ادروس تأخذ البلديات في الطالب من % 70 ال من يقرب ماالوطني أن  المستوى علىالبلديات 

 .9واالجتماعي االقتصادي المستوى أو العمر أو الجنس نوع حسب كبير بشكل الرقم هذا يختلف

 
 الجنس حسبلمستجيب ي لتعليمال التحصيل (16) الشكل

 

 في النساء من %  71ن إ( 17) الشكل فيهو مبين  كماو المثال سبيل علىف.باختالف المحافظات التعليمي المستوىيتفاوت 

 . سليانة محافظة في%  42 مع مقارنة التعليم العاليوأ الثانوي التعليم حصلوا على تونس محافظة

 

 

                                                           
للحصول على معلومات أكثر حول معدالت التسرب والمعلمين يمكن الرجوع إلى تقرير مؤشر أداء الحكم المحلي بعنوان "النتائج  9

  المحددة في قطاع التعليم "
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 حصيل التعليمي للمستجيبين حسب الجنس والمحافظةتمستوى ال (17)الشكل 

 

 الخاتمة .10

 

 الفجوات أن من الرغم تونس على في الجنسين بين االختالفات وجود بعض عن (LGPI)المحلي  ةكمويكشف مؤشر أداء الح

تونس والتي هي في موضع  في الجنسين تتعلق بالمساواة بين تقدمية ويعبر هذا األمر عن وجود سياسات. دائما كبيرة ليست

بين الجنسين حيث تحتل المرأة  المساواة من عالية مستويات تحقيقفي  تونس سياساتهذه ال ساعدت وقد. ستقاللاال التنفيذ منذ

 . البرلمانمن مقاعد %  31نسبة 

. أما 10الدنيا الطبقة والرجال في  النساء بين سيما ال الخدمات على الحصول في المساواة أمام هامة تحدياتتكمن  ولكن

تتفاوت  .متعلماتهن  اإلناث المواطنين من كبير وجزءمن معدالت تسرب الفتيان  أقل هيمن التعليم  لفتياتا تسرب معدالت

                                                           
 "تونس في والنساء الرجال بين األجور فجوة. "2015. مالوش وظافر وهيال جدي 10

http://arxiv.org/pdf/1511.02229v1.pdf 

 

 (Gender:)النوع االجتماعيمصطلح 11_
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في  شاركن اللواتي اإلناث المثال سبيلفعلى . والموقع واالقتصادي االجتماعي لوضعل وفقاً  الخدمات إلى الوصول درجة

 . البلديات عبر هذا في كبير تفاوت وهناكآمنة  بأنها وأحيائهم منازلهم يرون ال الدنياالطبقة  منالدراسة 

 123ها تونس وهي تحتلالمرتبة التي  حيث أن .قائمة زالت ما التحديات إال أن المرأة تمكينمجال  في كبيرا تقدما تونس حققت

 ،يعني مساواة أقل بين الجنسين الترتيب األعلى حيث ،العالمية بين الجنسين (11) الجندرية لفجوةمؤشر ا في دولة 142 من

 الواقع هناك فوارق هامة بين في. والمكافآت االقتصادية الحقوق وخاصة في للتقدم في هذا المجال الحاجة على الضوء سلطت

 . تونس  في األجور

عملية  في هن المفاتيح عالميا هام بما أن النساء أمر وهذا ،للمرأة االقتصادي التمكين تلمس على هذه الدراسة قادرة ولم تكن

المرأة  لحقوق يمكن كيف ومعرفة الفجوة هذه وراء الكامنة األسباب لدراسة البحث من مزيد هذا الجانب إلى يحتاج. التنمية

 .في تونس التي تحوز عليها اآلن والسياسية جتماعيةأن تكون بمستوى الحقوق اال االقتصادية

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                           

أة "اختالف األدوار )الحقوق والواجبات وااللتزامات( والعالقات والمسؤوليات والصور التي ينظرر بهرا المجتمرا والمكانرة لكرل مرن الرجرل والمرر 
 اجتماعيًا وثقافيًا عبر التطور التاريخي لمجتما ما وكلها قابلة للتعديل والتغيير".والتي يتم تحديدها 

 وفي هذا التعريف العام لمفهوم النوع نريد تثبيت نقطتين أساسيتين وهما:
 .Gender is not Womenالنوع ليس المرأة  .Gender is not Sexالنوع ليس الجنس 

 .(6, 2005األنثى ولكننا نعني به المرأة مقابل الرجل)اليونيفم عن النوع فال نعني به  عندما نتكلم
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 الملحق

 
 .لاشكاأل رقامموافقة أل ولاالجد أرقام. صحيح عدد أقرب إلىوتم تقريبها  مئوية نسب هي األرقام جميع

 (1) رقمالشكل ال

  الجنس نوع حسب مصنفة البلدية تواجه التي األهم القضية

 اإلجمالي أنثى ذكر القضية

 0.2643 0.2421 0.2911 عمل فرص توفير

 0.1252 0.153 0.0917 مناأل ضمان

 صحية خدمات توفير
 جيدة

0.0081 0.0198 0.0145 

 تعليمية خدمات توفير
 جيدة

0.0049 0.0079 0.0065 

 0.2715 0.2834 0.2571 التحتية البنية تحسين

 0.0548 0.0444 0.0673 مكافحة الفساد

 0.0494 0.0464 0.0529 انجازات يوجد ال

 الصحية المرافق توفير
 العامة

0.0139 0.012 0.0129 

 0.0566 0.0388 0.078 (حدد) أخرى

 0.0419 0.041 0.0431 بناءال فوضوية

 0.0018 0.0014 0.0023 النفايات جمع

12 0.019 0.021 0.0201 

13 0.0707 0.0887 0.0805 

 :سؤال االستبيان

  ؟[ةبلدياسم ال] تواجهاألهم التي  مشكلةي اله ما رأيك، في (401)سؤال رقم 

 (1) الجدول
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 الجنس المحافظة
 توفير
 فرص
 عمل

 ضمان
 مناأل

 توفير
 خدمات
 صحية

 جيدة

 توفير
 خدمات
 تعليمية

 جيدة

 تحسين
 البنية

 التحتية

مكافحة 
 الفساد

 يوجد ال
 انجازات

 توفير
 المرافق
 الصحية

 العامة

 أخرى
 (حدد)

 بنزرت
 نورد

    2 20 2 0 14 53 ذكر

    3 22 0 1 22 29 أنثى 

         42 إجمالي

 بنزرت
 سود

    8 27 0 1 8 49 ذكر

    1 31 0 2 18 37 أنثى 

         42 إجمالي

منزل 
 جميل

    1 19 2 3 22 50 ذكر

    2 31 1 4 24 28 أنثى 

         39 إجمالي

 سليانة فيل

    1 18 0 1 2 70 ذكر

    0 25 1 1 3 69 أنثى 

         69 إجمالي

 بوعرادة

    1 1 0 2 3 92 ذكر

    3 7 0 0 2 82 أنثى 

         87 إجمالي

 قعفور

    63 1 2 4 6 63 ذكر

    65 6 1 5 7 65 أنثى 

    65     65 إجمالي

 موناستير

   5 7 15 2 4 21 23 ذكر

   12 10 12 2 1 22 21 أنثى 

       22   إجمالي

 تابولبا

  1 6 4 38 2 2 4 17 ذكر

  3 18 3 25 5 5 10 19 أنثى 

     32     إجمالي

 موكنين

   4 12 29 0 0 26 22 ذكر

   3 14 25 0 2 14 26 أنثى 

     26     إجمالي



24 
 

 سواسي

    2 7 1 7 4 63 ذكر

    3 21 0 3 8 46 أنثى 

         52 إجمالي

قصور 
 إيساف

    8 16  4 9 60 ذكر

    9 23  7 8 45 أنثى 

         52 إجمالي

 ةمهدي

    3 14 0 2 6 70 ذكر

    8 9 6 9 2 57 أنثى 

         62 إجمالي

ستي 
 خضرا

 49  3 2 17 0 0 7 5 ذكر

 12  0 6 19 0 1 19 1 أنثى 

 34         إجمالي

 جبل جلود

   26 0 8 1 0 18 32 ذكر

   8 0 14 0 0 19 22 أنثى 

         25 إجمالي

 مرسىال

   2 12 21 0 0 2 25 ذكر

   0 3 29 0 0 18 18 أنثى 

     25     إجمالي

ة اقيس
 رئالدا

   17 10 49 0 0 1 9 ذكر

   17 10 58 1 1 5 13 أنثى 

     54     إجمالي

صفاقس 
 سود

   8 4 51 0 0 13 17 ذكر

   6 4 49 1 7 9 8 أنثى 

     50     إجمالي

صفاقس 
 فيل

  5 9 9 49 0 0 17 7 ذكر

  0 16 4 38 0 1 27 10 أنثى 

     43     إجمالي

 سؤال االستبيان:

 . أعاله رانظ
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 الجنس نوع حسب تونس في نتخاباتاال في التصويت (2) الشكل

 ال نعم الجنس المحافظة

 نورد بنزرت

 26 74 ذكر

 28 72 أنثى

 27 73 إجمالي

 سود بنزرت

 43 57 ذكر

 66 34 أنثى

 38 62 إجمالي

 منزل جميل

 46 54 ذكر

 35 65 أنثى

 40 60 إجمالي

 سليانة فيل

 14 86 ذكر

 23 77 أنثى

 19 81 إجمالي

 بوعرادة

 75 25 ذكر

 68 32 أنثى

 71 29 إجمالي

 قعفور

 24 76 ذكر

 54 46 أنثى

 45 55 إجمالي

 موناستير

 28 72 ذكر

 15 85 أنثى

 19 81 إجمالي

 تابولبا

 17 83 ذكر

 28 72 أنثى

 23 77 إجمالي

 موكنين

 35 65 ذكر

 36 64 أنثى

 36 64 إجمالي
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 سواسي

 43 57 ذكر

 40 60 أنثى

 41 59 إجمالي

 قصور إيساف

 30 70 ذكر

 37 63 أنثى

 34 66 إجمالي

 مهدي

 34 66 ذكر

 48 52 أنثى

 42 58 إجمالي

 ستي خضرا

 53 47 ذكر

 8 92 أنثى

 35 65 إجمالي

 جبل جلود

 30 70 ذكر

 18 82 أنثى

 22 78 إجمالي

 المرسى

 31 69 ذكر

 36 64 أنثى

 33 67 إجمالي

 ساقية الدائر

 21 79 ذكر

 25 75 أنثى

 23 77 إجمالي

 صفاقس سود

 43 66 ذكر

 38 62 أنثى

 36 64 إجمالي

 صفاقس فيل

 36 64 ذكر

 34 66 أنثى

 35 65 إجمالي

 أسئلة االستبيان:

 ؟2011هل قمت بالتصويت في انتخابات الجمعية التأسيسة في أكتوبر  (308)سؤال 

 ؟2014هل قمت بالتصويت في االنتخابات البرلمانية التي تمت في نوفمر  (304)سؤال 
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 هل قمت بالتصويت في الجولة الثانية في االنتخابات الرئاسية؟ (301)سؤال 

 هل قمت بالتصويت في الجولة األولى في االنتخابات الرئاسية؟ (303)سؤال 

 

 (3)الشكل 

 العضوية أو الدور القيادي في المنظمات

 إجمالي ذكر أنثى العضوية أو الدور

 8407. 8497. 8286. غير عضو وغير قيادي

 1481. 1394. 1599. أوقياديعضو 

 0112. 0109. 0115. ال أعرف

 ن:سؤال االستبيا

 منظمات من منظمة قيادي في أو عضو هل أنت محلية؟ أو منظمة دينية مسجد في قيادي أو عضو أنت هل( 408)سؤال 

 نقابة قيادي في أو عضو أنت هل مجموعة نسائية أو نادي للرياضة؟ خيرية أو جمعية مثل الجمعيات أو المدني المجتمع

 أنت هل سياسي؟ حزب زعيم أو عضو أنتل ه قيادي في عائلة محلية ذات نفوذ؟ أو عضو أنت هل العمال أو جمعية مهنية؟

 أو عضو أنت هل قبيلة؟ أو عشيرة زعيم أو عضو أنت هل ؟التجارية ألعمالمنظمة ل أو التجارةأو قيادي في غرفة  عضو

 .(منها أي على" نعم" المستجيب بـ أجاب إذا ترمز بهامة) ؟(ذلك تحديد يرجى)جمعيات ذات نوع آخر  في زعيم

 

 في المنظمات دور قياديعضوية أو  (3)الشكل 

 
 المحافظة

 عضو أو قيادي ليس عضوا الجنس
رف / رفض الأع

 اإلجابة

 نورد بنزرت

 0 15 85 ذكر

 0 11 89 أنثى

 0 13 87 إجمالي

 سود بنزرت

 0 8 92 ذكر

 0 5 95 أنثى

 0 6 94 إجمالي

 منزل جميل

  9 91 ذكر

  5 95 أنثى

  7 93 إجمالي

 سليانة فيل

 5 53 42 ذكر

 2 17 81 أنثى

 3 32 65 إجمالي

 بوعرادة
 6 4 90 ذكر

 5 8 87 أنثى
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 5 6 89 إجمالي

 قعفور

 1 8 91 ذكر

 2 8 90 أنثى

 2 8 90 إجمالي

 موناستير

 8 50 42 ذكر

 5 39 56 أنثى

 6 44 50 إجمالي

 تابولبا

 0 10 90 ذكر

 0 4 95 أنثى

 0 7 93 إجمالي

 موكنين

 3 21 75 ذكر

 4 6 90 أنثى

 4 12 84 إجمالي

 سواسي

 2 6 93 ذكر

 0 10 90 أنثى

 1 8 91 إجمالي

قصور 
 إيساف

  10 90 ذكر

  1 99 أنثى

  5 95 إجمالي

 ةمهدي

  6 94 ذكر

  5 95 أنثى

  6 94 إجمالي

 ستي خضرا

 3 13 84 ذكر

 2 26 72 أنثى

 3 20 77 إجمالي

 جبل جلود

 0 22 78 ذكر

 0 24 76 أنثى

 0 23 77 إجمالي

 0 15 85 ذكر مرسىال
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 0 14 86 أنثى

 0 14 86 إجمالي

 ساقية الدائر

 1 13 86 ذكر

 1 15 84 أنثى

 1 14 85 إجمالي

 صفاقس سود

 0 22 78 ذكر

 0 19 81 أنثى

 0 20 80 إجمالي

 صفاقس فيل

 0 12 88 ذكر

 2 9 88 أنثى

 1 11 88 إجمالي

 :سؤال االستبيان

 .أعالهانظر 

 

 االتصال بمسؤول في المجلس المحلي (4)الشكل 

 إجمالي أنثى ذكر االتصال بمسوؤل

 1406. 1189. 1698. نعم

 8553. 8756. 828. ال

 0039. 0054 002. ال أعرف

 0.00016 0.00019 0.00011 رفض اإلجابة

 :ؤال االستبيانس

 في المجلس البلدي؟ بمسؤولفي خالل السنة الماضية هل قمت باالتصال  (404)سؤال 

 

  بلدي حسب الجنس والبلديةالمجلس ال بمسؤول فياالتصال  (5)الشكل 

 
 أنثى ذكر لمحافظةا

الذكور الفجوة بين 
 واإلناث

 9- 20 11 سود  صفاقس

 8- 26 18 قعفور 

 8- 18 10  ساقية الدائر

 5- 11 6 مهدية 
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 3- 8 5 بوعرادة

 1- 6 5 منزل جميل 

 1- 9 8 تابولبا 

 1 0 1 جبل جلود

 2 2 4 سواسي 

 5 5 10 سود بنزرت

 8 4 12 نورد  بنزرت

 8 1 9 قصور إيساف

 8 8 16 ستي خضرا

 9 12 21  المرسى

 12 16 28 فيل صفاقس

 14 3 17 سليانة فيل 

 15 15 30 موناستير

 19 27 19 موكناين

  :سؤال االستبيان

 .أعالهانظر 
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 في المجلس البلدي لومسؤاالتصال بمسؤول في المجلس البلدي حسب الجنس وجنس ال (6)الشكل 

االتصال بمسؤول في 
 المجلس البلدي

مشكلة 
 شخصية

تتعلق مشكلة 
 بالمجمع

 ال أعرف

 0 43 57 رجلمن  رجل يطلب 

 0 38 62 طلب من امراةي رجل

 3 53 46 امرأة تطلب من رجل

 1 52 45 امرأة تطلب من امرأة 

 :سؤال االستبيان

 وأيضاً  أعالهانظر 

 أنثى؟ ل في المجلس البلدي هل كان ذكر أمباالتصال بمسؤوفيها آخر مرة قمت  (3_404)سؤال 

 

 

 ة االجتماعيةطبقوال الجنساألمان في األحياء حسب  (7)الشكل 

        ذكر

الحي أثناء 
 الليل

 الطبقة الدنيا
الطبقة دون 
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

 ال أعرف الطبقة العليا
رفض 
 اإلجابة

غير آمن 
 بشكل كبير

21 20 8 9 6 0 0 

إلى  غير آمن
 ما حد

23 17 18 23 18 0 0 

آمن إلى حد 
 ما

27 12 20 20 24 0 88 

آمن بشكل 
 كبير

30 51 53 46 52 0 12 

 0 0 0 1 0 1 0 ال أعرف

        أنثى

الحي أثناء 
 الليل

 الطبقة الدنيا
الطبقة دون 
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

 ال أعرف الطبقة العليا
رفض 
 اإلجابة

غير آمن 
 بشكل كبير

25 13 12 13 6 17 0 

غير آمن إلى 
 حد ما

26 19 26 30 26 31 0 
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آمن إلى حد 
 ما

25 34 24 23 21 52 0 

آمن بشكل 
 كبير

24 33 36 32 41 0 100 

 0 0 6 2 3 1 1 ال أعرف

رفض 
 اإلجابة

0 0 0 0 0 0 0 

 :سؤال االستبيان

أوغير آمن إلى حدا ما أو آمن إلى حد ما أو  إلى حد كبير أرجو أن تخبرني إذا ما كنت تشعر بعدم األمان (3_708)سؤال 

 في الحي الذي تقيم فيه.في الليل  التجولأثناء آمن بشكل كبير 

 

 في بيتك حسب الفئة االجتماعية والجنسالذي تشعر به مدى باألمان  (8)الشكل 

الذكور 
ة طبقحسب ال

 االجتماعية 

      

 في المنزل
الطبقة 
 الدنيا

 الطبقة دون
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

 اإلجمالي الطبقة العليا

غير آمن 
 بشكل كبير

7 1 2 1 5 3 

غير آمن إلى 
 حد ما

4 12 2 1 3 3 

آمن إلى حد 
 ما

16 9 5 5 11 8 

آمن بشكل 
 كبير

73 77 92 92 81 85 

اإلناث حسب 
الطبقة 

 االجتماعية 
      

 في المنزل
الطبقة 
 الدنيا

الطبقة دون 
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

الطبقة 
 العليا

ال 
 أعرف

رفض 
 اإلجابة

 اإلجمالي

غير آمن 
 بشكل كبير

8 2 0 0 0 0 0 1 

غير آمن إلى 
 حد ما

4 6 3 3 5 0 0 3 

آمن إلى حد 
 ما

43 12 10 3 9 17 0 12 

آمن بشكل 
 كبير

46 79 87 94 86 83 0 83 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 ال أعرف

رفض 
 اإلجابة

0 0 0 0 0 0 0 0 

 :سؤال االستبيان

أرجو أن تخبرني إذا ما كنت تشعر بعدم األمان إلى حد كبير أوغير آمن إلى حدا ما أو آمن إلى حد ما أو  (1_708)سؤال 

 آمن بشكل كبير في بيتك.

 

 ذهابهم وعودتهم من المدرسةمدى أمان الفتيات والفتيان عند  (9)الشكل 

 عدم األمان آمان نوع المبحوثين

 34 66 الفتيان

 38 62 الفتيات

 أسئلة االستبيان:

العبارة التالية صحيحة أو خاطئة: الفتيان هم في أمان  كانت بالنسبة لطفلك األول، أرجو أن تخبرني فيما إذا (ف 535)سؤال 

 عند ذهابهم وعودتهم من المدرسة.

هم في أمان  تبالنسبة لطفلك األول، أرجو أن تخبرني فيما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أو خاطئة: الفتيا ج( 535)سؤال 

 عند ذهابهم وعودتهم من المدرسة.

 

 التصورات حول الشرطة حسب الجنس 10الشكل 

 إجمالي أنثى ذكر 

 38 35 41 الشرطة غير عادلة وغير نزيهة

 35 35 34 الشرطة عادلة ونزيهة

 27 30 24 ال أعرف / رفض األجابة

 :أسئلة االستبيان

 ذات مصداقية؟ ]اسم البلدية[هل يمكن لك أن تقول أن الشرطة في  (3_713)سؤال 

 نزيهة؟ ]اسم البلدية[هل يمكن لك أن تقول أن الشرطة في  (5_713)سؤال 
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 ل مشاكل األمن حسب الجنس في حالشرطة في البلدية إمكانية  (11)الشكل 

تستطيع الشرطة في بلديتك 
 أن تحل مشاكل األمن 

 إجمالي أنثى ذكر

 66 66 62 نعم

 26 26 33 ال

 8 8 5 ال أعرف

 :بيانسؤال االست

 تستطيع أن تحل مشاكل األمن؟ ]اسم البلدية[يمكن لك أن تقول أن الشرطة في   (1_317)سؤال 

 

 أن تحل مشاكل األمن حسب الجنس والمحافظةفي البلدية الشرطة  استطاعة (12)الشكل 

  أنثى ذكر الخيارات المحافظة

  بنزرت

 75 79 70 نعم

 21 17 27 ال

 3 3 2 ال أعرف

 1 1 1 رفض اإلجابة

 سيليانة

 73 73 73 نعم

 19 17 22 ال

 8 10 5 ال أعرف

 0 0 0 رفض اإلجابة

 موناستير

 50 47 54 نعم

 40 39 41 ال

 10 14 5 ال أعرف

 0 0 0 رفض اإلجابة

 مهدية

 53 56 47 نعم

 42 39 47 ال

 5 5 6 ال أعرف

 تونس

 57 59 55 نعم

 34 30 40 ال

 8 11 4 ال أعرف
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 0 0 1 رفض اإلجابة

 صفاقس

 78 80 76 نعم

 16 15 18 ال

 6 6 6 ال أعرف

 0 0 0 رفض اإلجابة

 سؤال االستبيان:

 .أعالهانظر 

 

 تقييم الحالة الصحية حسب الجنس (13)الشكل 

تقييم الحالة 
 الصحية

 أنثى ذكر
الفجوة بين 

 الجنسين
 اإلجمالي

 18 0 18 18 جيد جداً 

 49 0 50 49 جيد

 23 1 23 24 وسط

 6 2- 7 5  يءسي

 3 0 3 3 اجيد سيء

 0 0 0 0 ال أعرف

 سؤال االستبيان:

 الوضع العام لصحتك: جيد جداً أو جيد أو وسط أو سيء أو سيء جداً؟يم بشكل عام كيف تق (601)سؤال 

 

 المعاناة من مرض مزمن

المعاناة من مرض 
 مزمن

 
 
 
 

 إجمالي أنثى ذكر

 0,1978 0,2148 0,1751 نعم

 0,7991 0,7832 0,8204 ال

 0,0031 0,0021 0,0045 رفض اإلجابة

 :سؤال االستبيان

 هل تعاني من مرض مزمن؟ (602)سؤال 
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 تقييم الوضع العام للصحة حسب الجنس والفئة االجتماعية 14الشكل 

         ذكر

 
الطبقة 
 الدنيا

الطبقة دون 
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

الطبقة 
 العليا

 ال أعرف
رفض 
 اإلجابة

 إجمالي

 18 0 0 51 31 20 11 3 جيد جداً 

 49 49 0 26 60 55 41 41 جيد

 24 100 81 21 7 23 33 29 وسط 

 5 0 0 2 2 2 13 10 سيء

 3 0 0 0 0 0 3 16 سيء جداً 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ال أعرف

         أنثى

 
الطبقة 
 الدنيا

الطبقة دون 
 المتوسطة

الطبقة 
 المتوسطة

الطبقة فوق 
 المتوسطة

الطبقة 
 العليا

 ال أعرف
رفض 
 اإلجابة

 

 18 100 31 29 27 18 10 5 جيد جداً 

 50 0 17 49 56 56 37 24 جيد

 23 0 0 15 15 23 33 24 وسط 

 7 0 52 6 2 3 11 30 سيء

 3 0 0 0 0 0 8 17 سيء جداً 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ال أعرف

 :سؤال االستبيان

 .(13)الشكل إلى انظر 

 

 حسب الجنسالغير متوفرة حتياجات الطبية اال (15)الشكل 

تلبية عدم 
االحتياجات 

 الطبية
 أنثى ذكر

الفجوة بين 
 الجنسين

 اإلجمالي

 24 8 21 24 نعم

 76 8- 79 71 ال

 0 0 0 0 ال أعرف

 سؤال االستبيان:

تتحمل تم تلبية أي احتياجات رعاية صحية لك أو ألحد أفراد أسرتك والتي لم يكن في مقدورك أن هل  (1_620)سؤال 

 ؟أعبائها
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 مشفى حكومي حسب الجنس والمحافظة أقربجودة  (16)الشكل 

  أنثى ذكر جودة المشفى المحافظة

  بنزرت

 2 2 2 ممتازة

 20 21 19 جيدة

 52 52 51 سيئة

 19 17 22 سيئة جداً 

 7 8 6 ال أعرف

 سيليانة

 4 4 3 ممتازة

 34 26 45 جيدة

 33 40 24 سيئة

 25 25 25 سيئة جداً 

 3 4 3 ال أعرف

 موناستير

 6 7 5 ممتازة

 40 40 39 جيدة

 29 30 28 سيئة

 18 15 23 سيئة جداً 

 7 8 5 ال أعرف

 مهدية

 2 1 3 ممتازة

 16 17 15 جيدة

 37 38 34 سيئة

 42 40 45 سيئة جداً 

 2 2 3 ال أعرف

 1 1 0 رفض اإلجابة

 تونس

 3 2 3 ممتازة

 16 17 14 جيدة

 33 32 35 سيئة

 38 39 36 سيئة جداً 

 4 10 12 ال أعرف

 4 5 2 ممتازة صفاقس
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 15 17 13 جيدة

 38 37 41 سيئة

 38 37 39 سيئة جداً 

 5 5 6 ال أعرف

 سؤال االستبيان:

 الرعاية الصحية جيدة في المشافي العامة األقرب إلى مكان إقامتك؟ نوعيةإلى أي مدى تعتبر  (1_617)سؤال 

 

 

 

 المستوى التعليمي للمستجيب حسب الجنس (17)الشكل 

المستوى 
 أنثى ذكر التعليمي

الفجوة بين 
 الجنسين

 اإلجمالي

 9 1- 10 9 غير متعلم

 30 4 28 32 التعليم االبتدائي

 39 3 38 40 التعليم الثانوي

 21 6- 24 18 تعليم عالي

 0 0 0 0 ال أعرف

 سؤال االستبيان:

 ما هو أعلى مستوى تحصيل علمي لك؟ (501)سؤال 
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 حسب المحافظة والجنس يالتعليمالتحصيل  (18)الشكل 

 
 المحافظة

 
 الجنس

 

غير 
 متعلم

المستوى 
 االبتدائي

المستوى 
 الثانوي

التعليم 
 العالي

 ال أعرف

  بنزرت
 0 11 41 37 11 ذكر

 0 18 40 31 12 أنثى

 سيليانة
 0 8 31 31 29 ذكر

 0 13 29 30 27 أنثى

 موناستير
 1 15 43 35 6 ذكر

 0 23 41 29 7 أنثى

 مهدية
 0 11 38 41 10 ذكر

 0 14 34 38 14 أنثى

 تونس
 0 27 42 24 7 ذكر

 0 33 38 22 6 أنثى

 صفاقس
 0 16 40 36 7 ذكر

 1 22 38 31 9 أنثى

 :ستبياناالسؤال 

 .أعالهانظر 


