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   2020  سبتمبر 22│393-عدد   تقرير 

 

غير    كما أنهم ،  واملياه   الصحية   الرعاية   إلى ذ  نفا صعوبة ال  من   التونسيين   من   العديد   يعاني 

 راضيين عن أداء الحكومة  

  عائدة الباجي و ايمان مزليني  │  │ تقرير رقم  -االفروباروميتر 

 

 
 
 خص مل

  وارتفاع   القتصادية  األوضاع  سوء  من   تعاني  تونس  تزال   ل   ، ظام ديمقراطين  في بناء حققتها    التي   املكاسب   من   الرغم  على

  الرعاية   مثل  وثوقةامل  العامة  الخدماتإلى    الداخلية،  طقااملن   في  وخاصة  ،كذلك  البالد  . تفتقراملساواة  وعدم  البطالة  نسب

 . COVID-19 جائحة أثناء خاصة  رئيسية   مشاكل وهي -  املياه  وإمدادات الطبية

  املعدات،   كفاية  وعدم  ،  ةاألسر    وقلة  الكبيرة،  الديون   ذلك  في  بما  شديدة،  تحديات  تونس  في  العامة  الصحة   مرافق   تواجه

 شخص. 14000يصل إلى  املؤهل  الطبي الطاقم ونقص في

  انقطاع   من  الداخلية  املناطق في السكان يعاني حيث" عطش انتفاضة " منتحذيرات املياه  نقص  يثير ذلك، إلى باإلضافة

  هذه إن من شأن(. National، 2016) فادحة لخسائر املزارعين وتعرض الخزانات، وجفاف  املياه،  إمدادات  في طويل

 .2011 ثورة منذ   الستقرار  عدم من يعاني يزال  ل  بلد في الجتماعية  التوترات  ان تزيد من  التحديات

  من  لكثير  مشكلة   يمثل واملياه الصحية   الرعاية على  الحصول  نقص فرص  أن فروباروميتر استطالعات األ آخر   نتائج تظهر

  فجوات تظهر الدراسة  كما. ضعيف  أنها  على واملياه الصحية الرعاية  توفير الحكومة فيأداء  تصنيف  تم وقد التونسيين، 

 . الطبية والرعاية املياه  على  الحصول  في ي والحضر   يالريفالوسطين  بين  كبيرة

   االفروباروميتر 

ة    فيأخرى    وموضوعات،  القتصادالحوكمة،    الديمقراطية،لقياس اراء املواطنين حول    ومستقلافريقي    مشروع بحثي  القار 

  من دولة إفريقية.    38في    الستطالعات هذه    وأنجزت   2018و  1999ما بين    الستطالعات موجات من    8اإلفريقية.  تم  تنفيذ  

مع    الستمارات . تتم تعبئة  األقل  على  دولة  35  في  2021و    2019الفترة مابين    في  الثامنة  الجولة  استطالعات  تنفيذ  املقرر 

 اختيار العينة بحيث تكون ممثلة للمجتمع.    ويتم املستجوبين باللغة املحلية 

استجوب   الستطالع.  الثامنة منلتنفيذ املوجة    والستطالعاتاختار األفروباروميتر في تونس مكتب وان تو وان للبحوث  

ن عينة بهذا  2020  ارسم  18و  فيفري   24)سنة فما فوق(، في الفترة ما بين    18)  ومواطنة مواطن    1200خاللها املكتب  
 
 (. تمك
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د  وبمستوى باملائة(  3 -من الحصول على نتائج على املستوى الوطني بهامش خطأ )+/الحجم     نفذتباملائة.  95ب ثقة محد 

  .2018و 2015و 2013 األعوام في تونس في السابقة  ستطالعاتال 

 أهم النتائج  

٪( 55)  فقط  صغيرة  أغلبية  لكن   املياه،  أنابيب   شبكات  تتوفر فيها  مناطق   في٪(  96)   تقريًبا   التونسيين  جميع  يعيش ▪

   .صحي هيكل من  قريبة  مسافة على تعيش

  مرة٪( 40) نظيفة مياه لم تتوفر لديهم  أو٪( 43) طبية رعاية لم يتلقوا إنهم  تونسيين 10 أصل من  أربعة صرح ▪

( التوالي على٪ 29و٪ 33)أشخاص  10 أصلمن  ثالثة حوالي ذلك في بما السابق، العام خالل  األقل على  واحدة

   ". دائًما" أو" عديدة مرات"  أو" مرات عدة" ذلك عانوا من 

  املاض ي إن   العام  خالل  العامة  الصحة  بمرافق  اتصال  على  كانوا  الذين٪(  53)  التونسيين  نصف  من  أكثرصر ح    ▪

 . "للغاية صعبة " أو  "صعبةكانت " الالزمة   الصحية  الرعاية  على الحصول 

 انه كان عليه دفع رشوة للحصول على الرعاية الصحية الالزمة.   ٪(17أشخاص ) 6من أصل  1كما صر ح 

  في   بما   القتصادي،  وضعهم   بناء على   عادل   غير   بشكل   تعاملهم   الحكومة   ن أ  ٪(58)  التونسيين من    غلبية أ  عتبرت ▪

 . دائًما" أو" غالًبا" يحدث هذا إن  يقولون ٪( 39) أشخاص  10أصل  من  أربعة ذلك

  خدمات   توفير  في"  جًدا  جيد"  أو"  ما  حد  إلى  جيد  بشكل"  تعمل  الحكومة  ٪( أن35)  فقط  التونسيين  ثلثصرح   ▪

  أدائها   على  إيجابي  بشكل  ٪( الحكومة 27)  أشخاص  10  أصل  من   ثالثة  من   أقل بينما صنف  .  الصحي  والصرف  املياه

   .األساسية  الصحية  الخدمات  تحسين في

 الصحية   والخدمات  املياه  النفاذ إلى

  مالحظات   على  ابناءً   .باحثون ال  يزورها   التي  العد  مناطق   في  األساسية   لبنية عن توفر ا  البيانات  بجمع  فروباروميتراأل   يقوم

  أغلبية   تعيش ذلك، ومع . املياه  أنابيب بشبكةتتوفر بها  مناطق في التونسيين   من٪( 96) طلقةامل الغالبية  تعيش ،باحثين ال

  (. 1)الرسم البياني  صحية عيادة من قريبة  مسافة  على٪( 55) فقط صغيرة 

أكثر بين املناطق    الفجوة  وتتسع .    الحضرية  املناطق   في  نظرائهم الساسية مقارنة ب  البنية  هذه  إلى  نفاذا  أقل هم    الريف  سكان 

 . الصحية الهياكل  بتوافر األمر يتعلق عندما ( مئوية نقطة 30)
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افر   : 1الرسم البياني    2020│تونس  │  والحضري   الريفي  وسطال  حسب   │   الهياكل الصحيةو    األنابيب  مياه  شبكات   تو

 
لب

ُ
الية الخدمات  هل  :تسجيل نباحثيال من ط رة  الت 

 
ة العد   وحدة  في متوف ئيسي  ؟  منطقة /الر   العد 

 ؟ املنازل  معظم الى يصل  مياه  أنابيب نظام

ة الخدمات هل نة وحدة  في متوفرة  التالي  ة العي   ) منها قريبة مسافة بعد على أو العد منطقة /الرئيسي 
ً
 ؟ (األقدام على مشيا

ة عيادة  ة) صحي  ة أو خاص   (كالهما أو عمومي 

 (٪)نعم 

 

  هم   فيها  ظلوا   التي  املرات  عدد  عن   املستجيبين  فروباروميتراأل   يسأل  األساسية،  الحتياجات   إلى  املواطنين   نفاذ  مدى   لقياس

  ودخل   كاف    او غاز  طهي   ووقود  طبية  ورعاية  نظيفة  ومياه  كاف   طعام  بدون   املاضية  شهًرا  عشر  الثني  خالل  أسرهم  أو

  األقل   على  واحدة  مرة ٪(  40)  كافية   نظيفة   ومياه ٪(  43)  طبية  رعاية  دون   ظلوا   إنهم   تونسيين   10  أصل   من   أربعة  صرح   .نقدي

  مرات "  أو"   مرات  عدة"  ذلك عانوا من  (  التوالي  على٪  29  و٪  33)  10  كل  من  ثالثة  حوالي  ذلك  في  بما  ،اض ي امل  العام  خالل

 (.2)الرسم البياني  " دائًما" أو" عديدة

  الطبية   والرعاية ٪(  36  مقابل٪  49)  النظيفة  املياه  نقصل  الحضرية  املناطق   في  نظرائهم   من  عرضة   أكثر   هم  الريف  سكان 

  (.3 الرسم البياني٪( )38 مقابل٪ 54)
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 2020│تونس │خالل العام املاض ي األساسية  تنقص في االحتياجا : 2الرسم البياني 

 

املطروح:   ة  كم  املاض ي،   العام  خاللالسؤال   كافية  نظيفة  مياه  الطعام؟  من   يكفي  ما  :دون (  ذلك  حصل  إن)  أسرتك  أفراد  أحد  أو   أنت  بقيت  مر 

 نقدي؟ دخل بكم؟ الخاص الطعام لطهي( حطب /الوقود( الغاز من يكفي ما  طبي؟ عالج أو  أدوية املنزلي؟ لالستخدام

 "(دائًما" أو  "،عديدة  مرات" أو  "،مرات عدة" أو  "،مرتين أو  واحدة مرة" يقولون  الذين املئوية النسبة)

 

 2020| تونس |  والحضري الريفي   وسط| حسب ال ما يكفي من املاء والرعاية الطبية عدم توفر : 3الرسم البياني 

 
ة  كم املاض ي، العام خالل السؤال املطروح:   : دون (  ذلك حصل إن) أسرتك أفراد أحد أو أنت بقيت مر 

 املنزلي؟ لالستخدام كافية نظيفة مياه  -

 طبي؟ عالج أو أدوية -

 "(دائًما" أو  "،عديدة  مرات" أو  "،مرات عدة" أو  "،مرتين أو  واحدة مرة" يقولون  الذين املئوية النسبة)
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  على كانوا ٪( الذين53)  لتونسيينا نصف من أكثر صرح  ،الطاقم الصحي  ونقص الصحية املرافق   حالة سوء بسبب ربما

  التي  الرعاية  على الحصول " للغاية الصعب" أو" الصعب" من  املاض ي أنه العام خالل العامة  الصحة  بمرافق اتصال

  احتمال  أكثر   هم (مرتفع معيش  فقر مستوى  من عانوا الذين   أولئك) فقرا األكثر  املواطنون (. 4البياني الرسم) يحتاجونها 

  الحصول  في صعوبة يجدوا أن  في (معيش  فقر من يعانون  ل)  ميسورة  حياة يعيشون  الذين أولئك من  الضعف بمقدار 

٪( 49) النساء من  عرضة أكثر  أيضا هم٪( 58) الريف وسكان ٪( 59) الرجال .٪(39 مقابل٪ 73) الصحية  الرعاية على

 . الصعوبات  هذه  ملواجهة٪( 52) ي الحضر الوسط   وسكان

مقابل   رشوة دفع عليهم كان أنه عامة  صحية   بمرافق  اتصال  على كانوا  ممن٪( 17) مواطنين  ستة أصل  من واحد صرح

  اضطرارهم عنأكثر من غيرهم  العالي التعليم وذوي  الشباب  صر ح(. 5 البياني الرسم)الصحية الالزمة  الرعاية  النفاذ إلى

  الرعاية على للحصول   بها عن الضطرار لدفع رشوةصرح امل  النسبة تبلغحيث . الصحية  الخدمات مقابل رشاوي  دفع إلى

  الذين  بأولئك مقارنة٪( 27) عاًما  35 و 18 بين أعمارهم  تتراوح الذين  املستجيبين  بين شيوًعا  أكثر  مرات أربع  ،الصحية

  ٪(24)  جامعي تعليم على الحاصلين املواطنين  بين شيوًعا  أكثر مرات وخمس (،٪7)  فوق  فما عاًما 56 أعمارهم  تبلغ

  عن لإلبالغ٪( 13) النساء   من  عرضة أكثر أيضا هم ٪( 21) الرجال٪(.  5) رسمي تعليم  لديهم ليس الذين  بأولئك مقارنة

 .رشاوى  لدفع اضطرارهم

 2020│تونس │ والديموغرافية  الجتماعية الفئات  حسب│ طبية  رعاية على   الحصول   صعوبة :5الرسم البياني

 
  الرعاية على الحصول  صعوبة  أو سهولة مدى ما :السابق العام خالل مستشفى أو  عامة بعيادة اتصال على كانوا إنهم قالوا الذين املستجيبين على سؤالطرح ال

احتجتها؟  قد كنت التي الطبية  

   .(مستشفى أو عامة بعيادة اتصال لهم يكن لم الذين  أولئك  يستثني الشكل: مالحظة"( )جًدا صعب"  أو"  صعب"  يقولون  ممن املئوية النسبة)
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 2020│ تونس│ والديمغرافيةحسب الفئات الجتماعية  │ طبية  رعاية على   للحصول  رشوة دفع  : 5الرسم البياني 

 
  سبق   إن  مرة،  كم:  السابق  العام  خالل  مستشفى   أو   عامة  بعيادة  اتصال  على  كانوا  إنهم  قالوا  الذين  املستجيبين  على   سؤالطرح ال  السؤال املطروح 

  مقابل   املستشفى  أو   العيادات الصحية  يأو موظف  الصحة،  مجال  في  لعامل  خدمة   بتقديم  قمت  أو  هدية،  او  رشوة،  الى اعطاء  اضطررت  ذلك،  حصول 

 احتجتها؟ قد كنت طبية رعاية

 لديهم   يكن  لم  الذين  أولئك  الشكل  يستثني:  مالحظة"( )دائًما"  أو  ،"  عديدة   مرات"  أو  ،"  مرات  عدة "  أو  ،"  مرتين  أو  واحدة   مرة "  يقولون   الذين  املئوية  النسبة)

 .( مستشفى أو عامة بعيادة  اتصال

   اجتماعي  تباينال

  من   واحدةكما أنها لتزال      ،2011  عام  في  التونسية  للثورة  الرئيسية  األسباب  بين  من  املساواة  وعدم  الجتماعي  الظلم   يعتبر

  يعاملون   إنهم ٪(  39)  تونسيين  10  أصل   من  أربعةصرح  .  على الثورة   سنوات   تسع  مض ي  بعد  البالد  في  الرئيسية   التحديات

  من   اثنانصرح    بينما  (6  رسم البيانيال)  القتصادي  وضعهم  على  بناءً   الحكومة  قبل  من  عادل  غير  بشكل"  غالًبا"  أو"  دائًما"

 ". أحياًنا" ذلك يعيشون  نهم أ٪(19) أشخاص 10 أصل 

  بين   دائًما/    األحيان  من  كثير   في٪  63)  الفقرمع ارتفاع مستوى   أشد   مساواةتبدو تجربة التونسيين مع ال    متوقع،  هو  كما

  التعليم   ذوو   واملواطنون   (،معيش  فقر   من  يعانون   ل  الذين  أولئك  بين٪  24  مقابل  مرتفع  معيش  فقر  من   يعانون   الذين  أولئك

  ما   حد  إلى   يميلون ٪(  42)   الرجال (.  7  رسم البيانيال  ا )  العادلة  غير   املعاملة  هذه   مثل   من  للشكوى   عرضة   األقل  هم   العالي

 . فقرهم أو  ثرائهم مدى  على  بناءً  عادل  غير بشكل  يعاملون  إنهم  للقول ٪( 36) النساء  من أكثر
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 2020│تونس │  ناء على الوضع املاديب ةعادل  غير ال املعاملة : 6الرسم البياني 

 
عامل ، ذلك حدث إن ، مرة  كم: السؤال املطروح

ُ
 فقرهم؟  أو غناهم بقدر أي ، القتصادي وضعهم على بناًء ل  غير عاد بشكل مثلك أشخاصا الحكومة ت

 

 2020│تونس  │  الجتماعية والديمغرافيةحسب الفئات    ناء على الوضع املاديب  ةعادل  غير ال  املعاملة  : 7الرسم البياني

 

عامل ذلك، حدث إن  مرة، كم: السؤال املطروح
ُ
 فقرهم؟  أو غناهم بقدر أي القتصادي، وضعهم على غير عادل بناًء  بشكل مثلك أشخاصا الحكومة ت
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 واملياه  الصحية  الرعاية توفير  في الحكومة  أداء حول  آراء 

  قدرهانخفاضا  املياه وتوفير األساسية  الصحية  الخدمات  تحسين في الحكومة   أداء على املواطنين  موافقة معدلت تشهد 

  توفير  في" جًدا جيد"  أو"  ما حد  إلى جيد  بشكل" تعمل الحكومة   بأن٪( 35) التونسيين  ثلث حيث صرح مئوية  نقاط 7

  املواطنين  من أقل عدد  ويقول ( . 8 الرسم البياني) 2015 عام في٪ 42 إلى  ارتفعت  أن بعد  الصحي، والصرف املياه خدمات

 . 2015 عام منذ   مئوية نقاط 6 بانخفاض  ، األساسية  الصحية الخدمات تحسين في جيد  بعمل تقوم الحكومة إن٪( 27)

 2013-2020│تونس │  املياه وتوفير  األساسية الصحية الخدمات  تحسين في  الحكومي  األداءتقييم  :8الرسم البياني

 

 األسئلة املطروحة: 

م كيف - ة الحكومة أداء تقي    ؟األساسية الصحية الخدمات مع تحسين التعامل في الحالي 

م كيف - ة الحكومة أداء تقي   ؟ الصحي الصرف وخدمات املياه  مع توفير  التعامل في الحالي 

 "(جًدا  جيد" أو" ما حد إلى جيًدا"  يقولون  من)٪ 

 في الختام 

يعانون   التونسيين   من العديد أن   ، COVID-19  جائحة قبل إجراؤه تم الذي  ، فروباروميترلل  استطالعنتائج أحدث  تظهر

  هذه توفير  في ضعيف بعمل تقوم الحكومة  إن معظمهم صرحوي ، النظيفة  واملياه الصحية  الرعاية  إلى الكافي  عدم النفاذ

أكثر من    خدماتال   هذه  على الحصول  في صعوبةبصفة خاصة   الريفيون  واملواطنون  الفقراء يواجه كما . الخدمات

  للعمل األولوية ذات املجالت من  مجالين املياه يمثالن   وتوفيرأن خدمات الرعاية الصحية   إلى النتائج هذه تشير. ئرهمظان

 . الصحية  والرعاية للنظافة COVID-19  جائحة متطلبات إلى بالنظر سيما  ل  الحكومي،
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 املراجع 

  المعيش  الفقر (. 2020. )ر  ،  ماتيس
 
   ينته    المعيشة مستوى  تحسن  من عقد :  ازدياد  ف

 
 ، مقياس62م  رق  سياسة  ورقة . أفريقيا  ف

 . األفروباروميتر 

 

  تونس تحذيرات من انتفاضة عطش.  2016) ناشونال
 
 (، يثتر شح المياه ف

.2168051-uprising-thirst-of-warnings-spark-shortages-water-www.thenational.ae/world/tunisia 

 

 Tunisian public health sector struggles to heal itself.( 2017، ) 24أخبار  

 

 

 

 

 تونس   في والستطالعات  للبحوثوان تو وان  في  بيانات  ةمحلل عائدة الباجي: 

 ayda.beji@121polling.comالبريد اإللكتروني: 

 تونس  في والستطالعات للبحوث   ناو   تو  ناو   في أبحاث  ةمنسق  :إيمان مزليني

 imen.mezlini@121polling.comالبريد اإللكتروني:   

من   أكثر  جهود  علم    30تتظافر  في  مشروع    الجتماعخبير  كمإلنجاز  التنمية    ا الفروباروميتر.  مركز  من  كل  بالتنسيق  يقوم 

( في غانا  العدالة  CDDالديمقراطية  معهد  في(،  بكينيا  (،  IJR)إفريقيا  جنوب    واملصالحة  نيروبي  في جامعة  التنمية  دراسات  معهد 

تاون بتقديم الدعم التقني    وجامعة كاب  ن ميتشغاالبنين. تقوم جامعة    ي ( فIREPالسياس ي )  القتصادالتجريبية في    ومعهد البحوث

 لشبكة الفروباروميتر.

مو  (، مؤسسة  SIDAمن الفروباروميتر من قبل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي )  الثامنةتم  توفير الدعم املالي للموجة  

  وفلورا هليوت مؤسسة وليام  (،  Open Society Foundationsمؤسسة املجتمع املنفتح )،  ( MO Ibrahim Foundation)  ابراهيم

(the William and Flora Hewlett Foundation ،) (و الوكالة المريكية للتنمية الدوليةUSAIDعن طريق معهد السالم المريكي )   . 

أن يساهم،   يريد  لكل من  للمواطن اإلفريقي.  في إعطاء صوت  يتلقاها مشروع الفروباروميتر  التي  املساعدات  زيارةتساهم    يرجى 

ملناقشة مسألة    )bruno.v.dyk@afrobarometer.org(برو نو فان ديك     معأو التواصل    www.afrobarometer.org  املوقع:

 التمويل املؤسس ي.  

 .VoicesAfrica#. يمكن متابعة إصدارتنا من خالل www.afrobarometer.orgللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 

  

                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer 

  2020سبتمبر   22│  393 تقرير│ األفروباروميتر

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.thenational.ae/world/tunisia-water-shortages-spark-warnings-of-thirst-uprising-1.216805
https://www.news24.com/news24/africa/news/tunisian-public-health-sector-struggles-to-heal-itself-20170529
mailto:bruno.v.dyk@afrobarometer.org

