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 2022  نوفمبر  28تونس في 

 بيان صحفي 

عندما يرتبط الحفاظ على البيئة بالحّد  ومعارضمختلطة بين مؤيد  التونسيين تظل آراء

 من فرص الشغل 

  التصرفإلى جانب   البالد فيخطورة األكثر  البيئية  املشاكلمن   التلوث يعد   تونس، في أفروباروميتر  مسح  آخر  لنتائج وفًقا

   بالنسبة للتلوث رئيس ي مصدر  البالستيكية األكياس  . التونسيين غالبية  تعتبر  . النفايات في

   ،إعطاء األولوية للحفاظ على البيئة أو خلق فرص عملبين   مختلطة اآلراء تبقى

  إحكاًما   أكثر  لتنظيم يخضع أن  يجب هااستخراج   أن  التونسيين  من العظمى الغالبية  تعتقد ، الطبيعية ملواردبا يتعلقفيما 

  االستخراجية  األنشطة فوائد أن  املجيبين نصف تقريبا  ويرى  .البيئة على السلبية  اآلثار تقليل  أجل من الحكومة قبل  من

  من عادلة حصة على تحصل ال  املحلية  املجتمعات  أن التونسيين   نصف حوالي يعتقد ، فيماالبيئية  التكاليف  تفوق 

  التي   االستخراجية باألنشطة يتعلق فيما املتخذة القرارات  في رأي لهم  ليس  العاديين املواطنين األنشطة وأن  هذه  مداخيل 

 . جوارهم في تتم

الرئيسية   النتائج   

ا خطيرة"  يعتبرونها منهم ٪ 76 خطيرة، التلوث  مشكلة أن يعتبرون٪( 88) تونسيين 10 أصل  من تسعة قرابة ▪   "جد 

 . (1)الرسم البياني 

  يجب  بيئية مشكلة أهم  النفايات  في التصر ف  أن  التونسيون  يعتبر ▪
 
 الصرف  املياه،  مصادر تلوث يليها ها،حل

 .(2)الرسم البياني  الهواء وتلوث الصحي

 في للتلوث رئيس ي  مصدر  هي البالستيكية األكياس أن  على٪( 79) تونسيين 10  كل من  ثمانية عن  يقرب ما  يؤكد ▪

 .(3)الرسم البياني  البالد

  خلق أو( ٪45)العمل   فرص خلق على حساب حماية البيئة يتعلق باالختيار بين فيمان التونسيي تنقسم اراء   ▪

 . (4 البياني  الرسم) (٪44) البيئة   حماية حساب على العمل فرص

  الغالبية فإن  ،املحلية  مجتمعاتهم  من بالقرب  حدثت يتال  الطبيعية  املوارد  باستغالل األمر   يتعلق عندما ▪

  يقول كما يصرح . البيئي األحكام في املجال من  مزيد إلى  حاجة هناك  إن يقولون  التونسيين  من٪( 83) العظمى

  و إن  ،٪( 48)  البيئية  التكاليف تفوق املتأتية من استخراج املوارد الطبيعية الفوائد   إن  املواطنين نصف حوالي
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  من عادلة حصة على تحصل ال  واملجتمعات٪( 48) املتخذة القرارات  في  رأي لهم  ليس  العاديين املواطنين

 (. 5 البياني  الرسم٪( )49) األنشطة هذه  مداخيل 

 استطالع األفروباروميتر 

،  للديمقراطية املواطنين األفارقة تنتج بيانات موثوقة عن تجارب وتقييمات ربحية، فريقية مستقلة غير  إشبكة بحوث  

 الحياة.  وجودةالحوكمة  

انطلقت مسوحات الجولة التاسعة في  . 1999بلدا منذ عام  39يصل إلى  ما فيسوحات وقد أجريت ثماني جوالت من امل 

 , 2022-2021الدول االفريقية التي يشملها األفروباروميتر بين 

 . بلغة املستجيب مع عينات تمثيلية على املستوى الوطنييجري أفروباروميتر مقابالت وجًها لوجه 

  21 من  الفترة في سنة فما فوق، 18من العمر  بالغ تونس ي  1200وان تو وان,  بقيادة تونس فيأفروباروميتر  فريق التقى 

  ثقة مستوى  عند مئوية نقاط 3-+/  خطأ هامش مع وطنية نتائج تنتج  الحجم هذا   من عينة . 2022 مارس 17 إلى فيفري 

. 2020و  2018و 2015و 2013 في تونس في سابًقا  ستطالعاال  أجري ٪. 95  

 الرسوم البيانية 

  2022تونس ||  مدى خطورة مشكلة التلوث : 1الرسم البياني

 

 

اش: السؤال املطروح ث، مشكلة خطيرة قد  سة الفضالت كيما التلو    املكد 
 
  القمامة، واال

 
ة تضرر  واال   الهواء نوعي 

 
  املجتمع في املاء، واال

 خطيرة برشة، خطيرة الى حد ما، موش خطيرة الى حد  ما و موش خطيرة بالكل.   متاعكم؟
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   2022 |تونس|  أهم املشاكل البيئية: 2 الرسم البياني 

 

 

ة بيئية في املجتمع متاعكم اليوم؟  :املطروحالسؤال  ة أهم  قضي   شنو 

 

 2022| تونس |   للتلوث؟ رئيسيا مصدرا البالستيكية  األكياس  تعتبر  هل: 3 البياني الرسم 

 
 

شك، :السؤال املطروح ي يعي 
 
 و  توافق كنت إذا قل

 
اشيات: هاذي الجملة تعارض اال ا البالستيك الس   هاذي؟  البالد في للتلوث رئيس ي  مصدر هي 
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 2022| تونس | خلق فرص العمل مقابل حماية البيئة : 4 الرسم البياني 

 

 

 

ة من الجمل هاذم املطروح:لسؤال ا  الجملة  1األقرب لوجهة نظرك؟ اختار الجملة  شنو 
 
 2واال

ز على خلق فرص العمل وزيادة األجور، حتى لو   : 1الجملة 
 
 غيرو هذا يعني يلزم الحكومة ترك

 
 من األضرار البيئية.  زيادة التلوث واال

ا  : 2الجملة   باش تكون فم 
 
و فرص العمل باش تكون أقل واال ث وحماية البيئة، حتى لو كان هذا يعني أن  ز أكثر على منع التلو 

 
يلزم الحكومة ترك

 رى في حياتنا اليومية. تعطيالت أخ

 

 

 2022| تونس | اآلراء بشأن استخراج املوارد الطبيعية: 5 الرسم البياني 

 

 

مالسؤال املطروح:    املعادن، كيما الطبيعية، املوارد استخراج  ينج 
 
  النفط، آبار حفر واال

 
  مواطن كيما  فوايد، عندو يكون  األخشاب، جمع واال

م أما.  واملداخيل الشغل لوث كيما املجاورة، للمناطق مشاكل يعمل زادة ينج    الت 
 
شك،. الغابات إزالة واال ي يعي 

 
  توافق كنت إذا قل

 
 تعارض واال

 هاذم الجمل من جملة كل

ص من اآلثار السلبية على البيئة حزميلزم الحكومة تنظم عملية استخراج املوارد الطبيعية بأكثر  ،هاذي البالد في-  باش تنق 
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الحّد التلّوث وحماية البيئة خلق فرص العمل وزيادة األجور
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صة تتّحصل المجتمعات المحلية تّوا على ح
.عادلة من المداخيل 

ة باستخراج المواطنين العاديين تّوا عندهم كلمة في القرارات المتعلق
الموارد الطبيعية 

ضرار، فوائد أنشطة استخراج الموارد للمجتمعات المحلية تفوق األ
.كيما التلّوث

ثر حزم يلزم الحكومة تنّظم عملية استخراج الموارد الطبيعية بأك

نوافق/  نوافق برشة  نعارض/ نعارض برشة 
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ا العاديين  املواطنين  - ي الطبيعية املوارد باستخراج املتعلقة القرارات في كلمة عندهم تو 
 
 .متاعهم املحلي   املجتمع من قريبة تصير ال

حصل - ا املحلية املجتمعات تت  ي املداخيل من عادلة حصة  على تو 
 
ي الطبيعية املوارد استخراج  من جاية ال

 
 .منهم قريب تصير وال

غل مواطن كيما  املحلية، للمجتمعات املوارد استخراج أنشطة فوائد عموما، -
 
ث كيما األضرار، تفوق  واملداخيل، الش  .التلو 

 

. 

 

 

 
 

 التواصل مع: ملزيد من املعلومات، يرجى 

   االستطالعاتوان تو وان للبحوث و 

د يوسف املؤدب  السي 

 + 216  58 555  055رقم الهاتف : 

 youssef.meddeb@121polling.comالبريد اإللكتروني: 

 www.afrobarometer.orgكما يمكنكم زيارة هذا املوقع اإللكتروني: 

 . VoicesAfrica#على اصداراتنا على  االطالعيمكن 

 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.afrobarometer.org/

