باروميتر مناخ الثقة:
كيف يرى التونسيون  ...تونس يف 2019

عندما يتحددمايتوحسنودتسنيعدنيادداتاتميتوجد ديتو متدميLes bonnes resolutionsيفهدديند ماتياد يتحدددم سنيعدنيلودبييغدتاليتو ددامي سيادنيلدالي جدليتو ددامي
اسضسع يا امتيوه .يف و ا عتليساتاه يحيمسيض ايليي لساه يفييتوشلغتل.يسعنما يحكسنيااتاتميتوونليتإلمتاتليودم يتوساسيديياد ايححاددسايددسليتوحيلتدليادني
توسزنيتسيتوحسافيعنيتوحملتنيستما نيتوكدسليسااتايتالوحدزتديي واشد اكليفدييحن تدفيتويتدمي سيي وجادليتوحطدسعي يتحددمايتوحسنودييعدنين ودضي تضد يسوكدنييادلت ي
سينكهلي ا عتليحوحدضاياغتايتوين ءيستو ستايستوسطني دت ن ياغديكليا يتدما.يييسحطلج يو هدياؤتدليتوحسنودتتنيويداتاتميستنح د اتميتوودنل ييد ماميتوشداس ي
ي وحج سنياعيتواجهميتومسوييوماتو ميتواتييتوج دي IIPOSسانحم يتوجلسديتال حا عتليتوحطيتيتل يتوىياو ئلليعتندلياا لدليادنيتوودك ن ي 1203ياودح سي )يددسلياد ي
تاسنضيسا يتحساجسنضيفييدت حهديتوشلغتليستال حا عتليستووت وتلي ي
ي
ي
ي
1

ي
ي
ماذا يتمنى التونسيون ألنفسهم في العام الجديد؟
ي
سفييهلتيتوغمميفليميحدياغميعممتيانيتوهمتفيييطعيتون ايعنيإاك نتليحن تله يانيلاليتو سيليتوا حسددليضدانيتودحطا يتسودي يسادني هاهد ييجداياشداس ي
ل ص يتوه اة يإت ميعال يتوزستج ياستغلليتوماتول يتادحابيعيد ا يشداتءيودت اة يتون د ريتوماتودييستواهندييو يند ءيستوحسادفيعدنيتإلماد ن...توخ.يسادمي د ءمي
تو سيلي"تت اتل"يغ وي يانين دتليتوح كتاياويي يفييضا نيتون ريتوماتوييو ين ءيفييونليماتوتليالتئليي إلضاتي ميساي طجليتالاحد ن م ي ديفامتليتجميلوبيادني
لاليااتاتميشلغتليححغليي وجن تليي وغدليستوحسافيعنيكليتشك ليتإلما ن يوحنحهييتوىياض ت يتوشأنيتوج ديستنح اتحض.ي ي
سيشكليع د يتضليه سيتودغسليعلىيتوجالياحغماتيوسوست ميتوحسنوتتنيتولتنيححاتسري عا اهدييتني36يس50يونليينويلي%17.2يحلتهد يتواغيدليفدييتادحابي
عي ايينويلي % 15.0ديتواغيليفيييجاياشاس يستون ريتوماتوييستواهنييفيين سيتوااحيليينويلي.%13.3يكا يححات عيهلهيتواا ديي ونويليإوىيكليانيتو ئحتني
توحييححاتسري عا اهدييتني51يس65يونليستالك اياني66يونلياي يليتواغيليفييتويتد دييان ودبيتوددنيينوديلي%66.7يي ونوديليول ئدليتوجااتدلي65-51يسي69.2%ي
وم يتو ئليتوجااتليتوك اياني66يونل.ي
ي
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ضمان نجاح االبناء دراسيا ومهنيا
حس ميانيلاليتو سيلي غليتليستضدليتواااحيو ئمةيهمفياوحييلييتحديقيي ونت يليسهسيحأاتنيتون ريتوماتوييكا يوسيتنيتوحهمتميي وونليتويتض ءيامييم يتيلقيتالي ءي
ستالاه ميسدحىيتوين ءييشكلي مي.ييستحضحيهلتيتوهمفي ك ايي ونويليإوىيتو ئ ميتوجااتليتوستاجلييتني24يس55يع اد .يكاد ي ندضيتجكدسينسعد يادنيحديتدقيتوهدمتفي
سوكنياعيحأ تليتوحن تلي سياعياي تضليتوحضدتليي ود ضاياني لياوحييليتوين ميستوين ء.يسحجكسيا ليهلهيتود وليندس يادنيتوحا دلي"توهستد حي"يتو دامييادنيلدالي
حولتطيتوهمتفيعلىيتواوحييليسعلىيتآللاتني توين ء)ي Identification par projectionي.يتنيتواتزةيتوو وتليوا ليهلتيتوسضدعيهدسيتندضيس اد ديتواغد ع ي
توتساتليولدت ة يتغيحيحأاتنيتالوحااتاتليانيلاليتوجاليعلىين ريتوللف ياوأوليعلىيغ تليانيتوهاتل.يمتلليهلتيتالح هيتوج ديتحسز يتولطيتويت نييولنح ئنيسفقي
احاتاتمي هاه ي
ي
العناية بالصحة والتوقف عن كل أشكال اإلدمان
تلحلفيتودمتايفيي سوست ميتالن زيعنيتوانتليتوايااة.يLes résolutions de fin d’annéeيساميغمايعنيتوجتنليا اسعليادنيتواستادفيسانهد ي يتودحدكدي
فييتون ي ميتوج ئلتليستو امتل يتودغسليعلىيعالي/ي ني كسنييغدلي تمةييا يفدييلودبيتإلادا يعدنيتوحدملتنيسسادفيكدلي شدك ليتإلماد ني ي نيتكدسني ك دايحن تاد ي
توو ايتووت دي يشاتءيوت اة يشاتءياوكن ي ني عتشيح ايليد ي متمة ي ني ه ايلاليتوج دي توي مد ي ني حدغليعلىيحااتل.يسانييتنيا يحيمد يتيمسييد ني غليتدلي
تواوح سيتنيتجالسنيعلىيتوايطييتنيتوانتليتوسوىيستود يعلىيتوغدليسلوبيينويليالدس ليحيدماي ي21,9يي وا ئدل.ي اد يسفدييتواودحس يتو د نييفن دميتودغدسلي
علىيعالي10,8يي وا ئليسفييتواوحس يتو واين ميتوجسمةي نتليإوىيحأاتنين ريتوين ءيفييلاليتوونليتوي ماليينويلي11,8يي وا ئلي ي
ي
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أولويات الحكومة في العام الجديد :الحقائق االربع

اليفييتوسوست ميتوحييعيايعنه ياوح سيييتوجتنليا يتشيضيتودي ئقيتوايعيولدكساليتود وتل يسهييدي ئقيساو ئليححادسايك وح وي ي ي
االسعار أوال ...وأخيرا
سعنيتووؤتل يا هييدو يا تبي سوست ميتودكساليتوحسنوتليي ونويليتوىيتوونليتوي مال؟ييييححدمميتالسوست ميسيما ليتسوىيفييتوحدكديفييتالوج ايدتايحا يتغليتدلي
25,6ي ي وا ئليي نيتوح كديفييتالوج ايهسيانيتسكمي سوست ميتودكساليي ونويليتوىيتو حاةيتوي مال.يسحطارياو وليتووج ايي وحااتاياعينه تليكليونليإمتاتليسيمتتحه ي
فييتنيستدم.يف ييتوج ديتوا ضي ي ااميتودكساليتوحسنوتليزت مةيفيي وج ايتواداسا م يسيم ميتوجالييي نسنيا وتليتوج ديتوانغاديستواحضدانيزتد متميفدييضداتيلي
تويتاليتواض فليسضاتيلي لا يعلىيتالوحهابيسضاتئ يتوشاك ميستواودسديتو ااكتدل يإضد فليالاحطد ي%1يادنيتواستحد .يسنحت دليوحداتداي ودج اي%85يادني
توولعيستوانح ميسضجفياا يليتومسوليعلىياو وبيتوحسزتع يتوحاليتوجمتميانيتوادحكاتنيد ودليتالدحيد نيستوحدس سيودم يتوادستطن يااد ي م يإودىيتن داميتوودج اي
ستاح يتوحضلد.يسحجيايفئليتوكهسليعنيتوال سفيانيغاءيتووج اي ك ايانيتو ئ ميتوشي يتل.يس ت يك نميتوح وتاتميتوحييتد سليتوديج يتنيت هاهد يادنيساتءيهدلتي
توااء يتنيك نين ديعنيتنزال يتومتن ايستوااءيتواودحسامينحت دليحساتدميادستميتودحهاكتليي وجالدليتوغدجيل ي سيتالدحكد ا يف ندضيتدا ياطد يستودعييأندضيادنيتوااكدني
تودمتايعنيحيلتصيمعديتومسوليفييتويج يانيتووج ايسوكنيفيياط ع مياليت يتنيحاسيانياستميتالوحهابيتالو ودتلي توودؤتليتواحجلدقي منن ذنذا المنوارد
الممكن تقليص دعم الدّولة فيها؟ )يدتايتا يا يتي ا ي21يي وا ئليي نيلودبيااكدنيفدييتواداساد ميس8,2يي ونوديليتودىيتوادستميتوالتئتدليس6,3يي ونوديليتودىيتواد ءي
ستوكهاي ء ي
ي
ي
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ربح المعلم وخسر المتعلمون؟
توسوتليتو نتليتوحييتا يتوحسنوتسنيي نيعلىيتودكساليتنيححدابيفييتح هه يوإلغاريححجلقيي وان ساليتوحايستليسلوبيينويلي20.1يي وا ئل.يسعلدىيتوداغديادني ني
توحجلتدياميك نياها يفتا يويقيانيتالوحطاع ميإالي نضيسوسليااةيتكحوييا ليهلهيتوهاتلين اتيالنشا ليتوا ييتوجد دييأسضد ياي طجدليتالاحد ند ميستوحدييحجحيداي
و ييليغتاياأوسفليفييحي وتميتوجاليتوني يييتواحج افيعلتض.يفجنميتوو ؤتلييشكليالدقيعنياميتو جلي اد ديإاك نتدلياي طجدليني يدليتوحجلدتديتو د نسييالاحد ند ميتوومتوديي
تو نييك نمي غليتليتو سيلياميلهيميإا يفييتح هيتالوحجمتميونيلي ين ئهديسين حهديإوىيتوحجلدتديتولد صي سيتوندزسليإودىيتوشد ا .يستجحيداياميتو جدليهدلتييا يدليحداتدلي
اوؤسوتليوني يليتوحجلتديتو نسييوجالتليتوحزكتليغتايتواي شاةيولسغغليتوحجلتديتو نسيي–ييجميتنيتنحشاميضانيامتاسيتوحجلتديتوو وي يعلىيتواغديادنيتوغدساةي
توناطتليتووليتليتوحييالزامياؤوو ميتوحجلتديتو نسييتول صيتوىيتوا ضييتويات .ي ي
اني ن ي لايسعنيتووؤتل يكتفيح ودايحدمهسايتوان سادليتوحاي ستدلييند ءيعلدىيتالددمتايتوي ئادليلداليتوودنليتو اطدل؟يحدا ي غليتدليادنيتواودح سيتنييدأنيضدجفي
توان ساليساا مسمه يتجسمي و و يتوىيسحتاةيتإلضاتي ميتوحيياومياني سهايعالتليتوحيتتدي ييتالاحد ن م.ي نويلي40.8يي وا ئدل) يفدييتواي يدليتدأميع ادليحات دعي
اوحس يتإلط ايتوحجلتايي 16.8يي وا ئل)يفييااحيليالديل يتلتضيع اليضجفيتواح يجليستوااتايليتويتمتغس تلي .)16.2يسي عحي اياحاتايتونس يتال حا عيي ييناد ي
تح هينويليكيتاةيانيتواوحس ي ميتالن ايندسيتعحي ايتغاريتوحجلتدي سوستلياني سوست ميتوجاليتودكساييفييتوونليتوي مالي% 23ياي انلي يااتيليتلي 18 %ياني
تولكساي.ي ي
ي
ي
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الصحة والصناديق
وايادط ميتالهحا ديا يتحجلقييإغاريتوغن متقيتال حا عتل يسلودبيادنيلدالينوديليتهحاد ديكأسوستدليحيدما ي14.3يي وا ئدليهديينوديليادنيتعحيدامييد نيتغداري
توان ساليتوغدتليهييانيتسوىيتواه ديفييولديتسوست ميتودكساليلاليتوج ديتوي مد يسفدييودت يتحوددييد نلاتطيتويطد يضدانياود ايولددستايتوا حاجدييف ندضيحيدمسي
تالنشا الميتواحغلليي وستاعيتوتساييتوغديياو وليعلىيغ تليانيتومالي,يتنينويليكيتاةي 6,4يي وا ئل)يحا ييد نيمسايتوغدن متقيتال حا عتدليادمييد مياهدممت يسهدسي
تنشا ليتجكسيتنشا الميتودكساليتواجلنل.يساديتواجلسدييأنيتوغن متقي تال حا عتليحج نييادنيتلدحاالميسادميمللدمياادلدليتوج دزيعلدىياودحس يتونحد ئنيتوا وتدلييدلي
س غيدميسضجتحه يعتاياحائالياعيتواج تتايتومسوتليتواجحادمةيادنيايدليان ادليتوجادليتومسوتدليتوحدييح دا ي نيحكدسنيتالدحت طتد ميتواحدسفاةيودم يهت كدليتوضدا ني
تال حا عييك فتليوحاطتلي36يشهاتيانيان فعيتو اتت ميسي3ي شهايانيتوان فعيتويغتاةيتوام .يكا يتنيتواادد ي تضد يهدسي نيتوغدن متقيحود ليتاح عد ياحستغداي
ود ديع زه يدتايتاح جمياني40يالت اي التدسنيمتند ا)يودنلي2014يتودىي664يالتدسنيمتند ايودنلي2015يتودىي791يالتدسنيمتند ايفديي2016يي دديتك دايلدالي
توعستديتواستوتل.يسولحلكتاي تض يف نييمتسنيتوغنمس يتوسطنييولضا نيتال حا عييتواوحديليو ئمحضيستواحللمةييلاليتواؤوو ميستوشاك مييلامي556يالت اي التسني
متن ا)يفتا ييلاميمتسنيتوغنمس يتوسطنييولحي عميستودتطليتال حا عتلي400يالت اي التسنيمتن ا)يوم يتومسوليستواؤوود ميتوجاساتدليتوانلاطدليي وغدنمس .يسعلدىي
تودداغدياددنيحددملليتومسوددليي ونودديليتوددىيCNRPSيستوحددييضددلميفتددضي اددستالياددنيتواتزتنتددل.ي ست اد اليستلتيتعحياند يتواحاتددايتوجادداييتاكددنيتنينادد ييددأنيتالعحاد دي
ستالنشا ليتحزتتمييسضعيتوغن متقيكلا يك نميتو ئليتوجااتليااح جليسلغسغ يانيتو ئحتن ي51ي–ي65يسي66يونليفأك ا .ي
الحد من الجرائم
حا لي سوستليتودميانيتو اتال ييا يفييلوبيتو اتاليتإلاه يتلينويلي10يادني توحجيتدايعدنيتوسوستد ميي ونوديليإودىيتودكسادليلداليتوجد ديتويد مد.يسحجحيدايهدلهيتونوديلي
ا هساليات و ييد اه يفييتوونستميتوا ضتل.يعلىي نيلوبياليتيلليانيد ديتوحدمت ميتوانتليتوتساتليتوحييتجتشه يتوحسنوي.يسحجحياي اتئديتوجنفيهدييتو نتدليحاحتيد ي
فييو اميتو اتئديتواو لليوم يسزتاةيتومتللتلييجنستنيونستمي2015يس2016ييجمي اتاليتوواال.يدتايسغلمياوحس .ي39.333يفييدتنيسغدلميعالتد مي
تووااليتوااديتوا ز ي.50.741يسحا ليللهيتواا دياؤشايي وغيتولطساة يات و ييجمميتووك نيفييحسنسيسوإلش اةيف نياؤشايتو اتاليتوج واييكد نيادمياحد يحدسنسي
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فييتوودنستميتوا ضدتليضدانياودحست مي45يي ونوديليتودىيعد دي2013يس47يي ونوديليإودىيعد دي2014يوتحات دعييجدميلودبيإودىياودحس ي42يلداليتوودنستمي2017ي
س2018ي ي

التونسي والمؤسسات الدستورية

الثقة في الرئاسات والهيئات الدستورية:
سيلافيتواس لي10يانيتوي اساتحايفييتوج ديتوا ضي يتاحغاميهلهيتواس ليعلىيحيتتدياوحس يتو يليفييتوائ ود ميتود اا يائ ودليتو اهساتدليسائ ودليتودكسادلي
سائ وليا لسيتوشج .يفجلىيتواوحس يتوسليحغلياوحس يتو يليفييائتسيا لسيتوشج ينويل ي28.6يي وا ئل يسفييائتسيتودكسادليتوودتميتسودفيتوشد همي41.8ي
ي وا ئليسفييتووتميتوي ييا تميتوويوييائتسيتو اهساتلي23.6ي ي وا ئل.ي ادلييكدليحأكتدميد ودليادنيتوحاهدليفديياودحس يتوشديليتواانسددليولائ ود م يتالي نياودحس ي
توشجيتليتونويييتولييتحاحعييضيتووتميتسوفيتوش همياميتجسميتوىيعمميانيتوجستالياني هاه يايا يحاكنضيانيكو يغساةيتواع يتووت وييتو متميانيمسني نيتكسني
ستفمتيعلىيتواشهم.يعلىيتواحاتايتوا وايتوهديتحجلقيي وج اليتوجااي يدتايحيلغينويليعمديتو يلي%81.6يي ونويليإودىيتو ئدليتوشدي يتلييدتني18يس35يودنليسححات دعي
إوىي% 66.7ي ونويليإوىيكليانيتو ئحتنيتوجااتحتني51.65يونليس66ي ونليفأك ا.يسفييدتنيحاح عينويليتو يليفييد وليائ وليتودكساليتووتميتسودفيتوشد هميوحيلدغي
وم يتو ئليتوشي يتلي%39ي سهييتوعلىيفييحس ه ميتو يليإلتيا يا ان ه ييي اييتوائ و ميدتايححات عيااةي لا يي ونويليإوىيتو يليفدييائدتسيا لدسيتوندست يتوودتمي
اداميتون غايإوىي%24يوم يتوشي يس%27.6يوم يتوكهسليفييدتنيحاح عينويت يإوىي% 38وم يكليانيتو ئحتنيتوجااتحتني65-51يونليس66يودنليفدأك ا.يسإلتي
ا يتعحامن يعلىينح ئنيتالنحل ي ميتوائ وتليتو اطليسمسايتوغسميتونو ئييفييحاشتحيائتسيتو اهساتليتووتميتوي ييا تميتوويودييسا ان هد ييحس هد ميتو يدل يهند ي
وناد يتاح ينويييفييتو يليفييائتسيتو اهساتليتووتميتوي ييا ئميتوويوييوم يتوجنغايتونو ئييينوديلي% 27اي اندليي وجنغدايتوا د وييتودلييححات دعيودمتهدي
نويليتو يلييويعيني طيسلوبيينويلي. %20ييكا يحاح عيهلهيتونويليوم يكليادنيتوجنغداتنيتونود ئييستوا د وييادعيح د سمييودحلينيد طيفدييد ودليحجلدقيتالاداييائ ودلي
تودكساليدتايحيلغينويليتو يلي%53.8يوم يتوجنغايتونو ئييس% 47.1يوم يتوجنغايتوا وي .ي
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11

ي
الهيئات الدستورية
ا يتوغنفيتو نييانيتواؤوو ميتوحييشاله يتوحيتتديتالوحطاعييفتشاليتوهتئ ميتوموحساتليتولاوليسهي يتوهتئدليتوجلتد يتواودحيلليوانحل يد م ي ISIEيتوهتئدليتوجلتد ي
واجييتويغاي  )HAICAيهتئليتوحناتليتواوحمتاليسديدس يتو تد ليتوي مادل يهتئدلياك فددليتو ود م.يسادمي د ءيتوحاحتد يودم يتوجتندليتواودح سيلي
تواوحيلّليواحّغ ليتو ّ
ك وح وي ي47.2يي وا ئليي ونويليتوىيتوهتئليتوسطنتليواك فدليتو و م ي20.5ي وا ئليي ونويليتوىيتوهتئليتواوحيلليوانحل ي م ي14.9يي وا ئدليي ونوديليتودىيتوهتئدليتواودحيللي
واحغ ليتوواجييستويغاي.ي ي
ي
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أولويات البرلمان في العام القادم؟
ي
انيمسنيشبيف نيغساةيتوياوا نيياا ليتوشج يس ا ديح ايليتوعستديتولتاةيسحمتسليتوحي اتايدسليتوات ي ميس دت ن يحمنيياوحس يتالدحاتديفييتوني ش ميامين ودمي
انيغساةيتواؤووليتونت يتليعلىي نيلوبيامياليتيلليانيتهحا ديفئ ميعاتضلييا لسيتوشج يسا يتاكنيتنيتغمايعنضيانياستنتنيسنغسصيسحشاتج م.يسفييهدلتي
توغمميسعنيتووؤتليدسليا هييانييتنياش اتعيتويستنتنيتوح وتليتاكنيتنيحكسنيلتميتسوستل؟يت يميتغليتلييد نيتالسوستدليت د يتنيحجطدىيإلحاد ديتويد نسنيتالو وديي
تواحجلقيي وادكاليتوموحساتلي17,2يي وا ئل.يتأحيييجمه يتواغ ماليعلىيا نسنيتوحناتليتواوحمتاليسديس يتو ت ليتوي مالي 17,4يي وا ئل) ي ديتواغد ماليعلدىياد نسني
تايتوضاايولاؤوو ميتالاحغ متلي7.6يي وا ئلي ديا نسنيتواتاتاي5,7ي ي وا ئل ياديتحا ديتوي نسنيتالو وييتواحجلقيي النحل يد ميستالودح ح ءي5,1يي وا ئدل ي دديضديطي
توي نسنيتالو وييتواحجلقييضيطياي تتسيحيوتديتومستئايتالنحل يتلي2,8يي وا ئل .ي
ي
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الشخصية األكثر اشعاعا في سنة 2019
ي
انييتنيعمميانيتال سيليتوا حسدليستوحييضاميا التيليعني52يتوا يوشلغتليع اليسادؤ اة يسامتيعلدىيتوودؤتل يادنيتوشلغدتليتووت ودتليتسيتوامنتدليتواا ددلي
ومسايتكسني ك ايتشج ع يفييونلي2019؟يتندغاميتال يليفيي اايشلغت ميتو وتلي يازهديتوودتميتسودفيتوشد هميستون ئيدليي وياواد نيتوودتمةيود اتليعيدس.ي اد ي
سعنيتوشلغتليتوات ضتليتالك ايإشج ع يفيميك نيتالوديتوك ايحاممتيهسيالع يكاةيتويمدي نسيتويمايي ي13يي وا ئل)يي ا يفييتو نيسانييتنيتوس سهيتو ي فتليستو نتدلي
توك ايحأ تات يفيميحديحكاتايتوديفن نيتوات يتويلطييسلوبيينويلي9يي وا ئلي .ي
ي
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ن سيتووؤتليطاريي ونويليتوىيتوشلغتليتونو ئتليتوحييتاسنييأنضيوتكسنيوه ي ك ايانيمسايلالي توج ديتوي مديسفدقيحساجد ميتواودح سيتن يسادمي يدمي غليتدلي فداتمي
توجتنليايحادليتووتمةيتون ئيليو اتليعيسيينويليااتدليي56,7يي وا ئل يتلته يتووتمةيشتلليامتنليحسنسيوج ميعيميتوادتديينويلي7.7يي وا ئلي دديتوودتمةييشدا ييلدد جي
داتمةيينويلي6.4يي وا ئل.يي تنيتوااد يفييهلتيتوغممييأنضيسفييدتنيتوح مميتووتمةييشا ييلد جيداتمةيانياستادفينود ئتليفدييتوا ود يستودح مميتوودتمةيودج مي
عيميتوادتديانياستافيدزيتليفييتوا و يف نيتواستافيتواو لليو ئمةيتووتمةيعيسيحشالياستافينو ئتليسا وتليسوت وتليالحل ل.يسوإلش اةيف نضيادنييدتنيتوودا ءي
توحييتاحادمينلكايتووتمتم يولاىيتولساي ينجتاليتوها اي يادازتليتوجيتمي يوتلىيتوشح سي يوجتمةيااتجي ييكل سديكنست.ي ي
ي
ا يسعنميتالنحي ليانياوحس يتووؤتليعنيتوحأ تايتوىياوحس يتووؤتليعنيتوشلغتليتالك اياائاليوانغ يائتسيتو اهساتليتواييل يفك نميتال سيليي ونويليولمساةي
توسوىيانيتالنحل ي ميك وح وي ينويلينستت يحغستميو ئمةيتوودتميتسودفيتوشد همي 16.6يي وا ئدل)يسولودتمةيود اتليعيدسي 14.2يي وا ئدل)يسولودتميادتسيودجتمي ي14.4ي
ي وا ئل)يسانغفيتواازسايي ي12يي وا ئل) يسعيميتو ح رياساسي ي9.3يي وا ئل)يسداليتوها ايي ي7.2يي وا ئل)يستوي ييا تميتوويويي ي7.1يي وا ئل)يتواهميي اجدلي
8.1يي وا ئل)يسكا لياا ني ي8.01يي وا ئل)يسعيتاياسويي 3يي وا ئل).يعلىيتنيتوااد يفييهلتيتوغمميهسي نياج ديتو سيليا زتودميححج ادليسيشدكليالسعديي
ايا يعلىي و سي نيائتسيتو اهساتليهسيتولطليتوااكزتليفييتون ديتووت وييتوحسنوي يكا يك نيتالاايعلتضيانيايليتوموحسايتو متدم يستودد ليستنيغدادت حضيادمي
حيلغميو ئمةيائ وليتودكساليستوياوا ن.ييي ي
ي
ي
ي
ي
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عمل تطوعي...وإعراض عن السياسة
ي
عنما يتؤكمي4يي وا ئليالي ك ايعنياغيحهديفييتالوحد ييجاليدزيييوت وي يفانيتوهست ميتووت وتليستودزيتليفييتوياميهييانيمسنيشبيفيي زاليدضسايس زالي
مسايس زاليس ت ل.يستجتميهلتيتوااديتوىيتوله نياوأوليتوجزسفيعنيتواش اكليكا يتؤكميتوىيدميا يعلىيتح هي يتليولجزسفيانيتواهدديتوحنيدضيتوتدضيدحدىيستنيك ندمي
تزاليتالدزت يتووت وتلي هاةيستضدليتواج وديفيي ك ايانيمتاياتطتليفييتوج ود يفييتواي يليتؤكميا اليتيلياني28يي وا ئدلياغيدحهديفدييلدس يح ايدلي اجت حتدلي
فييتوج ديتوي مديتسيلس يح ايليني يتلي 15يي وا ئل).ي تنيتوشي يانيكليهلت؟ييتوستضحيستعحي اتيولاحاتايتوجااي يف نضيتجياي% 65.5ادنيتوشدي يتودلتنيححداتسري
عا اهدييتني18يس35يونليعنيعمديتعحزتاهديتالنلاتطيفيي اجتليكا يسعياي%95.4يعنيعمدياغيحهديفييتالنلاتطيفييدز يوت وييفييدتنيعياي% 65.5
علىيتعحزتاهديتويت دييجاليتنو نييححطسعيياليتنماجيضانينش طيدزيييتسيامني.يسيدو يتو نسيتجياي% 77.4انيتولكسايعنيعمدياغيحهديفدييتالنلداتطيفديي
اجتليسححات عيهلهيتونويليإوىي%65.8يي ونويليإوىيتالن ايفدييددتنيحاح دعين دسيتونوديليإودىي%95يوكدليادنيتالند ايستودلكسايفتاد يتلدصيتالنلداتطيفدييددز ي
وت وي.ي ي
هلتيتالعات يستنيوديتكنيديتيت يي وضاساة يانيدتايتنضيت جكسيد وليازت تلياتهنل يتالي نن ين مهيفيينستتد يتواشد اكليفدييتالنحل يد ميتونت يتدليستوائ ودتليتوي مادلي
يشكلي ك ايحستزن يدتايتغاري53.9يي وا ئلييأنهدي وتش اكسنيفييحلبيتالنحل ي م يسهسيتنيحديفوتكسنيانيمسنيشبياوحس ياييسليانيتواش اكليدحىيستنيكد ني
انيتوااكنيتنيتكسني دون.ي ي
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نسبة متابعة االخبار السياسية عبر االنترنات و القنوات التلف ية حس المستو
التعليمي

81,6%

66,9%
75,0%
33,7%

35,2%

27,0%
33,3%
52,5%

20,2%

69,3%

25,0%
7,9%

جامعي

ثانو

ابتدائي

اعداد
القنوات التلف ية
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االنترنات

كتا

امي

مصادر المعلومة السياسية
يلافيا يتش يا زتليتوحسنوتسنياسوجسنيي ووت وليدحىيستنيكاهستيكستوتوه يساواده يتوا حدسر.يلودبيتنياح يجدليتوليد ايستنيحات جدميسحتاحهد يتاليتنهد يي حدمي
وغتيلييجالتليتاليد ايتالوكحاسنييا لا يهييوغتيليي وغساةيسي وشيك ميتال حا عتل.يف ونحانتميسحدمتمتيتو تويسبيا زتلياحايجد يعلدىيعداشياغد مايتوحسنودتتني
ستوحسنوت ميفييتوحج طييتالعاايياعيتوشأنيتوج د.ييسحا لينويليتوحج طيياعيهلتيتواغمايتالوكحاسنديي43,2يي وا ئدل.يتاد يتويندستميتوحل زتسنتدلييفحا دلي42يي وا ئدلي
اي يلي2,1يي وا ئليي ونويليتوىيتوغد فليتواكحسيل.يسي2,2ي ي وا ئليي ونويليتوىيتاللتع م.يسحنطيقيهلهيتونو يفيدطيعلدىيتالليد ايتووت ودتل يتليتنيكدليادنيتاللتعد مي
ستوغدفيتاكنيتنيتكسنيوه يدضساي كيايانيلاليتوانسع ميستوياتانيغتايتووت وتل .ي
ان ما يمكن مالحظته في هذا الصدد هو ارتباط ارتفاع متابعة ال نةوا التففيية بتجا ةل المىةتوت التعف مةي .فكفمةا ارتفةل مىةتوت التلصة ع العفمةي افمةا ا ف ة
متابع ال نوا التففيي والعكس صل ح ف ما يتعفة بمتابعة األ تج ة  ،اذ افمةا ارتفةل المىةتوت التعف مةي لفمىةتو ظ الحةه تو رةه كارةج فةاارج لةو ا تمةاد فة
األ تج امصدر كساسي لتف ي ا خبار الى اس .
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نعم ....سيصوتون
تمابيتوحسنوتسنييد نيودنلي2019ي هدييودنليتنحل يتدليي احتد ز.يسحا دلينود يتواشد اكليتوادحالدليادنييدتنيتواه ند ميتواطاسددليستواددممةيولنحد ئن.يكاد يحؤكدمينحد ئني
توي اساتحا يسيانيدتايتوايم ي ييأني"لتيل"يتوجزسفيعنيتوحغستميتوحييتدلايانه يتوك تاسني ي غتاياؤكمةيس ني ك ايانينغفيتوجتندلي عايدميعدنينتحهد يتودله ي
ستوحغستميسلوبيينويليي54يي وا ئلياي يلي46يانينويلي تالعات يعنيتواف .يعلىيتنيهلهيتونويليححاتايسفقياحاتداتميتواادلدليتوجااتلدهيسهدسي ادايالددس يفديي
اج ديتومتاياتطت ميتوتسد.يسي وحاكتزيعلىيتوحي طج ميدو يت و ئليتوجااتليفيينح ئنيتوماتوليسحدمتمتيفيينتليتواش اكليفييتالنحل ي ميتوحشاتجتليتوي ماليحؤكميتونح ئني
حستغليعزسفيتواستطنتنيعلىيتالنحل يسل غليتوشي يانهديإلتيا يا ان هدييي اييتو ئ ميتوجااتليدتايحيلغينويليتواف يي ونويليإوىيفئليتوشي ييدتني18يس35ي
ونلي% 52.3فييدتنيححات عيي ونويليإوىيفئلي50-36يونليإوىي%42.7ي ديإوىي 38%انيتوجزسفيوكليانيتو ئحتنيتوجااتحتنييتني51يس65يونليس ك اياني66ي
ونل.يكا يناد يكلوبيإلتيا يتعحامن يعلىياي ايليحاحكزيعلىيتواوحس يتوحجلتاييحات عينويليتوجزسفيي ونويليإوىيتو ئليتواحدغلليعلىياوحس يحجلتادييعد وييإودىي
%39ياي انلييكليانيتواوحس يتوحجلتاييتو نسييستوو وييتوحييحح سزي%.55ي .ي
ي
ي
ي
.ي
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