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عدد : 83 نشــرية  شــهر اوت 2020
حول االحتجاجات الجماعية و اإلنتحار و العنف والهجرة

و 2235 مهاجر   تحرك احتجاجي و 17 حالة إنتحار و محاولة إنتحار   (ة)397



المقدمة

 كان من المفترض ان تمضي البالد نحو ترمیم الوضع االقتصادي ما بعد موجة أولى لفیروس كوفید 19،
 توقفت فیھا الحیاة االقتصادیة لمدة ستة اسابیع وكانت الحصیلة تراجعا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 21.6
 بالمئة وزیادة في نسبة البطالة ب 3 بالمئة لتصبح في حدود 18 بالمئة، ثّم نحو وضع خطة استراتیجیة
 لمواجھة موجة ثانیة منتظرة لھذه الجائحة حمایة للصحة العامة واالقتصاد وللحول دون مزید من االنھیار
 االقتصادي توقفت البالد مجددا عند عتبة جدل سیاسي اسقط حكومة ونّصب حكومة جدید وسط مناخ سیاسي

عام متوتر ویضاعف من حجم تعقیدات األزمة االقتصادیة واالجتماعیة التي تمر بھا البالد

 مرة اخرى إذن ُتوّجھ المجھودات مجددا نحو الجدل السیاسي بدل وضع بدائل للناس حمایة للطبقات الھشة
 والمفقرة وضمان لعودة االنتاج والحیاة االقتصادیة وحمایة لمواطن الشغل في المؤسسات. ومرة اخرى أیضا
 تجبر الفئات الھشة والمفقرة وكل الحالمین بالعدالة االجتماعیة على انتظار زمن قد تتحقق فیھ إرادة وقف
 الفساد وتحقیق اإلصالحات الضروریة احتراما للحقوق التي نص علیھا دستور 2014 وِفي مقدمتھا الحقوق

االقتصادیة واالجتماعیة

 وقد أكدت الذكرى 64 لعید المرأة (موافق ل13 اوت من كل عام) ان الجمیع على قناعة بان التحدي الحقیقي
رئیس زیارة  كانت  المنطلق  ھذا  من  وربما  اوال  واالجتماعیة  االقتصادیة  بحقوقھم  الناس  تمتیع  ھو   الیوم 
 الجمھوریة لعامالت القطاع الفالحي بجندوبة یوم 13 اوت المنقضي. إال ان ھذه الزیارة لم تغّیر شیئا في
حیاة العاملة في القطاع الفالحي باعتبارھا كانت خطوة بروتوكولیة فحسب وَلم تكن مرفوقة باي منجز قانوني

بوزید  القیروان وسیدي  في ربوع  الفالحي ھناك في ربوع جندوبة وایضاً  القطاع  العاملة في  تزال   وما 
 والمھدیة وغیرھا من مناطق االنتاج الزراعي في مختلف مناطق البالد خارج التغطیة االجتماعیة وتتقاضى
 اجرا دون مستوى مجھوداتھا المبذولة وتتنقل الى عملھا بطریقة غیر آمنة. إذن لم تنھ زیارة الرئیس لعامالت
لیتواصل ھذا العنف االقتصادي المسلط علیھن في ظل عجز رسمي عن تنظیم الیومیة   جندوبة معاناتھن 
 عملھن وجعلھ اكثر حفظا لكرامتھن ومواطنیتھن. وتظل العامالت في القطاع الفالحي الید العاملة األكثر

ھشاشة على مستوى الصیغ الشغلیة وظروف العمل

1

.

.

.

.

.



 ھذا التوتر السیاسي الذي عاشتھ البالد طیلة شھر اوت والذي رافق مناخ مشاورات تشكیل الحكومة الجدیدة
 وصبغ المناخ العام لالحتفال بعید المرأة زاد من حجم الضبابیة بالنسبة للمواطنین على مستویات ثالث صحي
 واقتصادي واجتماعي. فصحّیا بدأ خالل شھر اوت تسجیل حلقات عدوى محلیة جدیدة بكوفید 19 في عدد
 من المناطق ومع تزاید ھذه الحاالت ساد النقاش حول فرضیة تأجیل العودة المدرسیة وبالتالي ضبابیة المشھد

بالنسبة للتالمیذ وأولیائھم فیما یخص تاریخ العودة

 اما على المستوى االقتصادي واالجتماعي ونظًرا لغیاب االستراتیجیة الواضحة لترمیم الوضع االقتصادي 
 ما بعد موجة أولى لكوفید 19 أتت على 21.6 بالمئة من الناتج المحلي االجمالي زاد حجم المخاوف والبحث
التونسي االستنفار  النظامیة رغم  الھجرة غیر  تواصل رحالت  ابرز مالمحھا  بدیلة من  فردیة   عن حلول 
 االیطالي طیلة شھر اوت للحد من ھذه التسلّالت في اتجاه الساحل االیطالي. ورغم تراجع عدد الواصلین الى
 إیطالیا مقارنة بشھر جویلیة اال ان وصول اكثر من ألفي مھاجر غیر نظامي الى إیطالیا انطالقا من تونس

یظل رقما ھاما والفتا لالنظار

 كما قد یساھم تدھور الوضع االقتصادي واالجتماعي في دفع موجة إضافیة من االنقطاع المبكر عن الدراسة
 فشھادة الطفل البالغ من العمر 19 سنة في احدى اإلذاعات الخاصة نھایة شھر اوت والذي یعد من النجباء
امتحان اجتیاز  وعدم  الدراسة  عن  لالنقطاع  اضطر  لكنھ   20 على   15 من  اكثر  معدل  على   بحصولھ 
 الباكالوریا لعجز أسرتھ عن توفیر نفقات الدراسة قد تكون الشجرة التي تخفي العادة. فالطفل یدفع في الغالب
 ثمن الوضع االقتصادي واالجتماعي السرتھ وقد ُیجبر على االنقطاع المبكر عن الدراسة والدخول المبكر

في الدورة االقتصادیة
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 الحركات االحتجاجیة االجتماعیة
تحرك ب12  یقدر  یومي  (معدل  احتجاجیا  تحركا   397 اوت  شھر  طیلة  المرصودة  االحتجاجات  عدد   بلغ 

لتراجع ھذه تفسیر منطقي  إیجاد  بالمئة عن شھر جویلة. ویمكن   50 تراجعا بحوالي  بذلك   احتجاجي) مسجال 

 االحتجاجات إذ مثل شھر اوت شبھ ھدنة في انتظار العودة السیاسیة والمدرسیة اذ ھو ترافق مع العطلة البرلمانیة

 اي انخفاض حدة الجدل السیاسي وایضاً شھر أعقب عید األضحى ومثل موسم عطلة بالنسبة للكثیرین كما شھد

 شھر اوت موجات حر متتالیة. ومثل العطش ابرز محركات االحتجاج طیلة شھر اوت في مختلف مناطق البالد

خاصة خالل فترة عید االضحى ومثل أیضا غلق الطرقات ابرز اشكالھ االحتجاجیة

وكانت خارطة االحتجاج على العطش كالتالي
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تونس باجة  السیارة  الطریق  یغلقون  بالمرناقیة  النصر  حي   سكان 

الجدیدة بین  527الرابطة  عدد  والمحلیة   5 عدد  الوطنیة   والطریق 

المرناقیة بین  الرابطة   576 عدد  والمحلیة  الحطاب  علي   وسیدي 

وسیدي حسین طلبا لتحسین جودة میاه الشرب

 فرنانة بوالیة جندوبة : احتجاج بسبب انقطاع میاه الشرب فایقافات فاحتجاج إضافي وتوجھ نحو نقطة الضخ بسد 

بربرة كشكل احتجاج

أھالي قرى الشبلة والفرایجیة وسید الریماني في الوسالتیة من والیة القیروان یحتجون ضد العطش

العجالت واشعال  وقبلي  دوز  بین  الرابطة   16 عدد  الوطنیة  الطریق  یقطعون  محتجون  الجنوبیة  بقبلي   جمنة 

 المطاطیة على مستوى وادي المالح طلبا لحفر بئرین مبرمجین منذ 3 سنوات لواحة العتیالت والتي تضم 350

فالح

 سكان وادي غزالة بفرنانة من والیة جندوبة یغلقون الطریق الوطنیة 

عدد 17 الرابطة بین جندوبة وطبرقة طلبا لتوفیر میاه الشرب

 بنزرت الجنوبیة احتجاجات السكان بسبب تواصل انقطاع میاه الشرب 

منذ شھرین
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نفزة بوالیة باجة تحرك احتجاجي ضد العطش
 اوالد الحاج عمار بحفوز من والیة القیروان یغلقون الطریق الوطنیة عدد 12 الرابطة بین الكاف والقیروان طلبا 

لتوفیر میاه الشرب
 أھالي قصر اوالد بوبكر وھبھب في البئر األحمر بتطاوین یغلقون الطریق الجھویة عدد 19 الرابطة بین مدنین 

وتطاوین رفضا لتواصل العطش ألكثر من شھر بسبب انقطاع میاه الشرب
احتجاجات ضد العطش في تبرسق بوالیة باجة 

تحركات في منوبة ضد العطش 
 تحركات في منطقة ودران بمعتمدیة بئر علي بن خلیفة من والیة صفاقس

 احتجاجات في قرى زعفرانة والقواسم والرماضنیة والبراھمیة والقویرات في القیروان الجنوبیة طلبا لتوفیر میاه
الشرب

 أھالي منطقة اوالد ھالل بعمادة الشریشیرة من معتمدیة حفوز بوالیة القیروان یغلقون الطریق الوطنیة عدد 12 

الرابطة بین حفوز والقیروان رفضا للعطش المتواصل منذ شھرین

 منطقة معلي بجندوبة (تضم اكثر من 5 آالف ساكن) قطع الطریق بین جندوبة ومنطقة العیثة وسیدي الھمیسي 

طلبا لتوفیر میاه الشرب

حفوز بین  الرابطة   46 عدد  الوطنیة  الطریق  یغلقون  بالقیروان  الوسالتیة  في  ومارسیل  المناجلة   منطقتي 

والوسالتیة على خلفیة ایداع امین مال الجمعیة المائیة المنزل، مراد فتیتي، السجن

احتجاج في منطقة الحاللفة بالحنشة من والیة صفاقس بسبب العطش

احتجاج في حي الكردیة بحفوز (القیروان) رفضا للعطش

الرابطة بین حاجب  الشبیكة بغلق الطریق الوطنیة عدد 3   احتجاج في منطقتي اوالد نصر والمجاھدین في 

العیون والقیروان على مستوى منطقة القرین

احتجاج الفالحین في منطقة العبابسة بعمادة الفریوات بعین بومرة في السبیخة 

احتجاج أھالي القوادریة في الشبیكة رفضا للعطش

وتأتي والیة القیروان في صدارة المناطق األكثر عطشا 

وقد توزع العطش تقریبا بشكل عادل بین مختلف مناطقھا 

وقراھا. وتاتي مناطق الشمال الغربي في مرتبة ثانیة من 

المناطق على  تلك  تحوز  العطش رغم  احتجاجات  حیث 

حوالي 70 بالمئة من الثروة المائیة السطحیة. كما شھد 

الشرب  میاه  جودة  تحسین  اجل  من  المرناقیة  حراك 

تطورات عدیدة وصوال الى محاكمة بعض المحتجین.

اھم الفاعلون في الّتحركات
%45عاطل� عن العمل

%17ع�ل

%13مواطن�

%16السكان

%9ع�ل الحظائر

%2الف�حون

%5شباب

%20أصحاب الشهادات العليا
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وإلى جانب العطش مثل رفض مصب عقارب ثاني ابرز االحتجاجات المرصودة طیلة شھر اوت حیث اعتصم 

سكان المنطقة مدعومین بنشطاء حقوقیین رفضا لمصب القنة وطلبا لتفعیل الفصل 45 من الدستور.

الظرفیة  اوت رغم  احتجاجات شھر  التشغیل عن  مطلب  یغب  وَلم 

الحوض  مناطق  في  وذلك  البالد  بھا  تمر  التي  الصعبة  االقتصادیة 

المنجمي وایضاً في توزر. والالفت في احتجاجات شھر اوت ھو ان 

76.8 بالمئة من االحتجاجات كانت عشوائیة اي خارج اي شكل من 

أشكال التاطیر ویمكنھا االنزالق نحو العنف.

وتاتي والیة قفصة في مرتبة أولى من حیث عدد االحتجاجات المرصودة طیلة شھر اوت اذ تم رصد 107 تحرك 

احتجاجي 95 تحركا منھا كان عشوائیا تلیھا والیة القیروان ب68 تحرك احتجاجي 49 منھا تحركات عشوائیة 

ثم والیة صفاقس (40 تحرك احتجاجي منھا 31 تحرك عشوائي) ووالیة تونس (35 تحرك منھا 33 تحرك 

عشوائي) والكاف (34 تحرك 32 منھا عشوائي) والقصرین 32 تحرك احتجاجي كانت جلھا عشوائیة.

.

ومثلت المطالب ذات الخلفیة االقتصادیة واالجتماعیة 71 بالمئة من مجموع التحركات االحتجاجیة المرصودة.
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%28طرقات
%18مقر السيادة

%12مقر ا�عتمديات
%10مقر الوزارات

%16مقرات ادارية

%4مقر الو�ية

%8مقرات عمل

%9وسائل ا�ع�م

فضاءات التحركات االحتجاجیة

 ومثل غلق الطرقات واالعتصام وتنظیم الوقفات االحتجاجیة

ابرز األشكال االحتجاجیة التي خاضھا المحتجون

أھم الیات اإلحتجاج

 إقلیمیا ما تزال المناطق الغربیة األكثر احتجاجا اذ یأتي الجنوب الغربي في مرتبة

أولى ب116 تحرك احتجاجي یلیھ الوسط الغربي ب103 تحرك احتجاجي



 تواصلت تدفقات الھجرة غیر النظامیة خالل شھر اوت رغم اإلجراءات األمنیة المشددة على المناطق الساحلیة
 برا وبحرا حیث وصل الى السواحل اإلیطالیة 2235 مھاجرا تونسیا خالل شھر اوت مقابل 4145 خالل شھر

جویلیة. وبالمقارنة مع سنوات 2018 و 2019 فان االرتفاع متواصل وقیاسي

 كثف الحرس البحري مجھوداتھ نتیجة الضغوط الممارسة داخلیا وخارجیا حیث سجل أرقاما لم یقع تسجیلھ في
تاریخھ حیث أحبط خالل 8ىىاشھر 672 عملیة اجتیاز ومنع 8516 مھاجرا من االجتیاز

 تتواصل تدفقات الھجرة غیر النظامیة متحدیة كل اشكال اإلجراءات األمنیة المتخذة لیثبت شھر اوت ان المقاربات
 األمنیة وحدھا لن تكون الحل حیث وصل السواحل اإلیطالیة 7890 مھاجر غیر نظامي تونسي مقابل 1347

خالل نفس الفترة من سنة 2019 و3351 سنة 2018

الھجرة غیر النظامیة خالل شھر اوت
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 مثل شھر جویلیة ذروة التدفقات الھجریة لیست فقط ھذه السنة بل منذ 2011 ورغم االنخفاض خالل شھر اوت
 لكنھ یمثل رقم ھاما لم یسجل منذ سنوات ویثبت التسلل الزمني ان التدفقات بدا في االرتفاع تدریجیا منذ بدایة رقم

الحظر الصحي الشامل
 مثلت فترة الحجر الصحي وما صاحبھا من تخوفات من تبعات الوضع االقتصادي  واالجتماعیة الفترة الزمنیة

المناسبة لعدید الفئات لبدایة نشأة المشروع الھجري والتخطیط لھ
 

.
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التنشئة مؤسسات  دور  وتراجع  المتواصل  ونزیفھ  المدرسي  االنقطاع  معطیات  مرارا  تكررت  القصر:   ھجرة 
لیجد االالف األطفال نفسھم في مواجھة مجتمع مثقل باإلحباط الطفولة  المعنیة بحمایة   كالمدرسة والمؤسسات 
 والتفاوت واالقصاء. مجتمع التجارة غیر المنظمة والعنف والجریمة وشبكات تھریب المھاجرین سیكون اول من

یسعى الستقطاب

 
تحّملھا خالل  من  لألبناء  الرعایة  وتوفیر  األساسیة  الحاجیات  ضمان  واجبھا  من  التي  العائلة   : العائلة   دور 
قادرة على فیھا االزمة االقتصادیة واالجتماعیة وأصبحت غیر  اثرت   مصاریفھم وحاجیاتھم وعقلنة قراراتھم 
الرعایة الصحیة والحاجیات الیوم من مصاریف إضافیة والى ضمان  بما یتطلبھ ذلك  الدراسة ألبنائھا   ضمان 

األساسیة والترفیھ

 وأمام تراجع الدور العائلي والحالة االقتصادیة الھّشة التي تعیشھا والتي ازدادت حّدتھا ونظرا لضبابیة المستقبل
 انھارت مقاومة العائلة لفكرة الھجرة غیر النظامیة ألبنائھا شیئا فشیئا وانخرطت، تحت االكراھات االقتصادیة
 واالجتماعیة وتحت ضغط أبنائھا، بالمشروع الھجري غیر النظامي، بل وأصبحت في حاالت عدید تشارك أبنائھا

 الرحلة. ویمكن تقدیر عدد العائالت التي شاركت بأكملھا في عملیة ھجرة غیر نظامیة بین 110 و150 عائلة

 

...

.
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حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 

 تعود والیة القیروان الى مرتبة الصدارة من حیث عدد حاالت ومحاوالت االنتحار خالل شھر اوت بتسجیلھا 8

 حاالت من مجموع 17 حالة مرصودة طیلة شھر اوت وتوزعت بقیة الحاالت والمحاوالت كالتالي: حالتین في

كل من زغوان ونابل وجندوبة وحالة واحدة في كل من سوسة وبوزید وتوزر

  و47 بالمئة من مجمل ھذه الحاالت كانت حرقا و 

 47 بالمئة شنقا فیما بلغ عدد محاوالت االنتحار

عبر إلقاء النفس 5.9 بالمئة

 ومثلت الفئة العمریة 35-16 سنة األكثر انتحارا في مجموع الحاالت المرصودة وذلك بنسبة 76 بالمئة. وتم

رصد حالة انتحار شنقا اقدم علیھا طفل عمره 11 سنة في مدینة الھواریة بنابل

اناث2ذكور15

اإلنتحار حسب الفئة العمریة خالل شھر اوت

أقل من 15 سنة

من16ا25�ٕ

من26ا35�ٕ

من36ا45�ٕ

من46ا60�ٕ

أك� من 60 سنة

إناث

ذكور

.

.

أك� من 60 سنةمن46ا60�ٕمن36ا45�ٕمن26ا35�ٕمن16ا25�ٕأقل من 15 سنة

إناث
ا�جموع

ذكور



 وكانت الخلفیة االقتصادیة واالجتماعیة واحدة من ضمن العوامل المؤثرة في محیط الضحایا من ذلك حالة الشاب

 العشریني الذي انتحر حرقا في عمادة السرجة بمعتمدیة حاجب العیون فاصیب بجروح من الدرجة الثالثة ومات

 متأثرا بھا. الضحیة مثل الحرمان والتھمیش دافعا النتحاره حیث كان قد تقدم بمطلب للعمل في احدى المصانع

المختصة في تعلیب المیاه المعدنیة في السرجة ولكن مطلبھ قوبل بالرفض

10

.

.

.

..



تقریر العنف

19 كوفید  فیروس  ازمة  تداعیات  خطر  من  السوسیولوجیة،  والدراسات  الدولیة  المنظمات  مختلف   نبھت 

 االقتصادي. وما یمكن ان یخلفھ من عنف اسري واجتماعي واجرامي وخاصة اقتصادي. واكدت مجتمعة ان

األطفال سیكونون الفئة األكثر تأثرا بتلك التداعیات

 ففضال عن كون الطفل، قد عاش طیلة فترة الحجر الصحي وحظر التجوال، على وقع نوع من القیود المفروضة

 على الحركة بسبب فیروس كورونا المستجد، اثبتت المتابعة الیومیة لمنظمات المجتمع المدني والھیاكل الرسمیة

جعل المدارس  فاغالق  المنزلي.  والعنف  واإلساءة  لالستغالل  تعرضت  التي  الفئات  أكثر  من  كان  انھ   للدولة 

 األطفال الذي ینتمون الى فئات اجتماعیة ضعیفة في موقع اكثر ھشاشة ودفع بجزء كبیر منھم الى االلتحاق بسوق

الشغل وھو ما سیكون لھ التاثیر على عودتھم لمقاعد الدراسة

 جاء العنف خالل شھر اوت بنسبة %53 في شكل فردي في الوقت الذي مثل العنف الجماعي نسبة %47 وعلى

 غرار األشھر السابقة احتكر الذكور نسبة %86 من حجم العنف الذي عرفھ الشھر اما االناث فكن مسؤوالت

على %8 منھ والیقیة جاء في شكل مختلط

ازمة من  كورونا  فیروس  خلفھ  ما  وامام   والیوم 

 اقتصادیة واجتماعیة وصعوبة في حفاظ االف األسر

نفسھ الطفل  یجد   عن موارد رزقھم ومصادر دخلھم، 

 في مواجھة مشكل جدید وھو مدى قدرتھ على ولوج

مشكل المدرسیة.  عودتھ  مستلزمات  وتوفیر   التعلیم 

نسبة ارتفاع  على  الكبیر  األثر  لھ  یكون  ان   یرجح 

تسجیلھا المتعود  األرقام  وتجاوزه  المدرسي   التسرب 

 سنویا ( 100 الف مغادر لمقاعد الدراسة ) وان یمثل

االطار الذي یزید في نسب االستغالل االقتصادي لألطفال واالنتھاك الجنسي والعنف االسري

47% 53%

عنف جماعي عنف فردي

اناث 8 %

ذكور 86 %

مختلط% 6 المعتدي
حسب 
الجنس 
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 وفي نفس السیاق واستنادا لمالحظة ورصد فریق عمل المرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق

 االقتصادیة واالجتماعیة، یمكن القول ان الفترة األخیرة وتحدیدا شھر اوت 2020 قد سجل بدایة تجلي نوعي

 لتداعیات ازمة كورونا االقتصادي من خالل تفاقم ظاھرة تشغیل األطفال وارتفاع نسب العنف المسلط على فئة

 االطفال فبلغ حسب ارقام المرصد االجتماعي التونسي %4. وارتفع خالل نفس الشھر منسوب العنف وخاصة

 منھ االجرامي الذي یأتي في شكل براكاجات حیث مثل قرابة ربع العنف المرصود خالل الشھر علما وان العنف

االجرامي، قد احتل صدارة أنواع العنف المسجل خالل شھر اوت 2020

 ومثل على اختالف تفرعاتھ االجتماعي االسري وجرائم القتل 41 % یلیھم في ذلك العنف الجنسي ب % 24

 والعنف المؤسساتي این مثل %22 من مجموع العنف المرصود لیكون العنف المسلط على النساء في حدود ال

%4 والعنف االقتصادي في حدود ال %3 فقط

 ولإلشارة تفید الدراسات التي قامت بھا منظمة الیونسف عقب تفشي فیروس "ایبوال "غرب افریقیا بین سنتي

 2014 و2016، انھ سجل ارتفاع في معدالت عمالة األطفال واالستغالل الجنسي وفي معظم الدول طفلین من

بین 3 أطفال یتعرضان للعنف المنزلي

 وتنوعت الفضاءات التي شھدت احداق عنف وكان الفضاء العام ابرزھا وتوزع بین الطریق العام والنقل العمومي

 یلیھ في ذلك الفضاء العائلي او االسري لیاتي بعدھم الفضاءات اإلداریة ( إدارات وزارة الصحة البلدیات ومقرات

 الوالیة والمؤسسات العمومیة الجھویة..) كما شھدت بدورھا األطر الدینیة على غرار المساجد احداث عنف خالل

شھر اوت
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 وعادت والیة القیروان الى صدارة المناطق التي تعیش على وقع احداث العنف خالل شھر اوت 2020، حیث

 انفردت بتسجیل %18 من مجموع احداث العنف یأتي بعدھا والیة نابل التي عرفت %14 من العنف ثم والیة

المنستیر بنسبة %12 فوالیة سوسة وتونس العاصمة بنسبة 10%
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الخاتمة
 تراجع عدد االحتجاجات خالل شھر اوت ال یعني ان لھیب االحتجاجات والحراك االجتماعي قد ینطفئ خالل
 األشھر القادمة بل إن شھر اوت كان الھدنة العامة التي تسبق عاصفة من االحتجاجات استنادا الى مؤشر
 بارز اال وھو تأجیل اغلب الحركات االحتجاجیة لتصعیداتھا في انتظار تسلم الحكومة الجدیدة من ذلك نذكر
 اعتصام الدكاترة في وزارة التعلیم العالي واعتصام خدمني بقفصة واعتصام شباب القصرین بمقر وزارة
التشغیل واعتصام الكامور وغیرھا من االعتصامات المتواصلة في عدد من الجھات طلبا للتشغیل والتنمیة

 كما یعود حراك "جندوبة ترید تنمیة حقیقیة" بدایة شھر سبتمبر. مجمل ھذه المؤشرات تضع الحكومة الجدیدة 
 امام خریف ساخن وایضا شتاء ساخن ما لم تحسن تشخیص وقراءة الوضع االجتماعي واالقتصادي وتكون
لالزمة إفراز  ھي  والتي  المطالب  ھذه  لمجمل  االستجابة  سبل  حول  استراتیجیة  واُخرى  عاجلة  رؤیا   لھا 
 االقتصادیة واالجتماعیة التي تمر بھا البالد منذ 9 سنوات جراء اإلبقاء على ذات السیاسات الفاشلة ومنوال
 التنمیة غیر القادر على خلق مواطن الشغل وكذلك جراء التعقیدات التي أضفتھا ازمة كوفید ومنھا تواتر

تسریح العمال وحالة الشلل االقتصادي التي تمر بھا البالد

 في ظل غیاب سیاسة ھجرة وطنیة وإذا ما ظلّت نفس السیاسات االقتصادیة ونفس المسارات السیاسیة  
فإّن الباھظة  االجتماعیة  كلفتھا  أثبتت  التي  و  والصالحیات  والمصالح  المواقع  على  الصراع  على   القائمة 
 الوضع سیزداد حّدة وستتصاعد جّراء ذلك  دینامیكیة االحتجاجات وانخراط المزید من الشباب وكّل الفئات
 في المشاریع الھجریة غیر النظامیة بأرقام قد ال تكون في مستوى شھري جویلیة واوت لكنھا ستكون مرتفعة

.ولن تحد منھا اال العوامل المناخیة

.

.
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منھجیة الرصد بالنسبة للھجرة غیر النظامیة

 عملیات االجتیاز المحبطة: یقع االعتماد على بالغات وزارة الداخلیة وتصریحات الناطق
 الرسمي للحرس الوطني في مختلف وسائل االعالم.  وال تتضمن في االغلب معطیات

 (... تفصیلیة (الجنس والفئات العمریة والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون
 الواصلون الى السواحل األوروبیة: ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین
 الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة لالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة ووزارات الداخلیة

.في الدول األوروبیة والوكالة االوربیة لمراقبة السواحل
الصادرة عن األرقام  متواصل حسب  تحیین  الى  وتحتاج  تقریبیة  المقدمة  األرقام   تبقى 
للتطور قراءة  تقدم  لكنھا  الحقة  تقاریر  في  تصدر  قد  التي  والمدنیة  الرسمیة   الھیاكل 

.والتغییر في دینامیكیات الھجرة غیر النظامیة
 األرقام الالمرئیة: ھي اعداد المھاجرین التي تصل الى السواحل األوروبیة دون ان تمر
 عبر السلطات المحلیة او الھیاكل األممیة وال نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة
 وتختلف حسب تكتیكات شبكات تھریب المھاجرین. كما تضم أیضا عملیات االنطالق من
 السواحل التونسیة والتي تنجح في اإلفالت من الرقابة األمنیة الصارمة او تلك التي یقع

.منع اجتیازھا دون ان تصدر في بالغات او دون أن یقع اإلعالن عنھا


