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المقدمة

 اســتمرّت تونس طيلة شــهر افريل 2020 � حالة حجر صحي شــامل، أقرته الســلطات
 بتاريخ 22 مارس 2020 وتم التمديد فيه باســبوع� � مناســبت�، كإجراء وقا� للحول
 دون ا¦نتشار الواسع لوباء سارس كوفيد 2 (كورونا ا¤ستجد) الذي فاق عدد ا�صابات
 بــه � مختلــف دول العــا¬ مــع نهايــة شــهر افريــل الث»ثــة مليــون مصــاب كــ� انــه

اودى بحياة اك² من 200 الف آخرين

1

.

 و� تونس اصابت هذه الجائحة العا¤ية ا· غاية 30 افريل 2020 ما يناهز 994 شخصا
 يخضــع 66 منهــم ل¾قامــة � ا¤ستشــفيات وتتواجــد 24 حالة إصابة � غــرف ا�نعاش

الطبّي ك� تسببت � وفاة 41 شخصا وبلغ عدد حا¦ت الشفاء 305 حالة

 وتشــÄ ارقــام ا¤رصــد الوطنــي لÂمــراض الجديــدة وا¤ســتجدة طيلــة شــهر افريــل ا·
 ان ا¤عــدل اليومــي ل¾صابــات بلغ 18 حالــة وان معدل اع�ر حــا¦ت الوفايات هو 67

سنة وÇثل الفئة العمرية 15-44 سنة اÅك² تسجي» ل¾صابات

 هــذه الجائحــة رفعــت الحجــاب طيلــة شــهر افريــل عــن ازمــة اجت�عيــة هيكليــة
 ترجمتهــا اÅرقــام الرســمية حــول مــؤÌات الفقــر والتــي تُكشــف Åول مــرة مــن قبــل
 الســلطات وترجمتهــا أيضــا مختلــف أنــواع ا¦حتجاجــات ا¦جت�عيــة ا¤رصــودة
 والتــي كَــ� كشــفت أحقيــة � ا¤طالــب كشــفت أيضــا عــن ازمــة اجت�عيــة تعيشــها

الب»د ميزتها الوصم والعنف وا¦قصاء والتمييز ا¦جت�عي

.

.

.
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 الحركات االحتجاجیة االجتماعیة خالل شھر أفریل
 رغــم التوقــف شــبه الــكÐّ للحيــاة ا¦قتصاديــة � تونــس طيلــة شــهر أفريــل بســبب
ــة الحجــر الصحــي الشــامل والتــي أخلــت الشــوارع وأغلقــت فضــاءات العمــل  حال
ــل ــل داخ ــة النق ــت حرك ــم وأوقف ــي وا¤طاع ــة وا¤قاه ــز التجاري ــواق وا¤راك  واÅس
ــة ــم � الحال ــ� التحك ــم ا· ح ــاء � منازله ــع بالبق ــت الجمي ــا وألزم ــدن وبينه  ا¤
ــية و� ــوق اÅساس ــن ذوي الحق ــ� م ــوات ا¤حتج ــف أص ــة ¬ تتوق ــة للجائح  الوبائي
 مقدمتهــا الحقــوق ا¦قتصاديــة وا¦جت�عيــة بــل هــي بــرزت � فضــاءات ا¦حتجــاج
 التقليديــة أ¦ وهــي الشــوارع وا¤قــرات ا¦جت�عيــة ¤راكــز الســيادة محليــا وجهويــا
ــا ــ»غ باصواته ــبوك ل»ب ــع فايس ــا موق ــة مثّله ــة بديل ــاءات احتجاجي ــأت ا· فض  ولج

ومطالبها

 وتعلقــت أغلــب مطالــب ا¤حتجــ� بالحــق � ا¤ــاء والغــذاء إذ ســاد العطــش
ــدت ــث فُِق ــÄوان حي ــاف الق ــا اري ــة منه ــر خاص ــق نذك ــن ا¤ناط ــددا م ــوع ع  والج
ــّر ــ� اضط ــم م ــت ا¤دع ــة والزي ــميد والفرين ــل الس ــية مث ــة اÅساس ــواد الغذائي  ا¤
والشــوايحية العــ»)  (معتمديــة  والÛاهميــة  الجوامعيّــة  مناطــق   ا¤تســاكن� � 
ــة ــان (معتمدي ــÜ الوصف ــة وب ــة الجنوبي ــور والÝايطي ــÝاردة) والقص ــة ال  (معتمدي

عمر بوحجلة) ل»حتجاج طلبا لتأم� الغذاء

خاص

نقل

ف»حي

الحق عß ا¤اء

قانو�

امني

صحي

بيئي

تربوي

     توزع  االحتجاجات الجماعیة  حسب القطاعات

.

.
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ــة العطــش ــة أيضــا احتــج اÅهــاà بســبب حال  و� منطقــة بــÜ ا¤ســيك� � بوحجل
 التــي فُرِضــت عليهــم جــرّاء توقــف ا¦مــدادات بصهاريــج ميــاه الــÝب بســبب عــدم

قدرة ا¤زودين عß التنقل جراء حالة الحجر الصّحي

ْãوقــد شــهدت بعــض ا¤ناطــق جنــوح حالــة ا¦حتجــاج ا¦جت�عــي مــن اجــل مــاد 
 الســميد والفرينــة ا· القــوة مــن خــ»ل التعــرّض ا· شــاحنات نقــل هاتــ� ا¤ادتــ�
 وا¦ســتي»ء عليهــا مــن قبــل ا¤واطنــ� بســبب حالــة الجــوع التــي عاشــها الســكان �
 مناطــق عديــدة مــن ذلــك نذكــر حالــة اســتي»ء ســكان منقطــة الفريــوات بالســبيخة
ــات � ــة سيســب الذراع ــل الســميد ولجــوء ســكان منطق  عــß شــحنة شــاحنة لنق
 الســبيخة ا· غلــق الطريــق بســبب رفــض أصحــاب ا¤حــ»ت التجاريــة منحهــم مــادة
 الســميد مــع تحديــد كميتهــا بخمســة كلــغ والحــال ان القــوت اÅساســية للنــاس �

تلك ا¤نطقة هي مادة السميد

 كــ� ان رســائل الطçنــة التــي اســتمرت وزارة التجــارة � ارســالها بشــكل يومــي طيلــة
ــة ــèاتيجية حكوم ــود اس ــ� ووج ــ� ا¤ادت ــر هات ــß توف ــدة ع ــل وا¤ؤك ــهر افري  ش
 لتوزيعهــ� العــادل بــ� ا¤ناطــق éرافقــة مــن الجيــش الوطنــي إ¦ّ ان هــذه الرســائل
 تصطــدم بواقــع مغايــر إذ اســتمر فقــدان ا¤ادتــ� � مختلــف ا¤ناطــق تقريبــا. ثــم
ــن) � ــد معتمدي ــة (عم ــ� � الدول ــؤول� محلي ــب ¤س ــار تعّق ــا اخب ــت ¦حق  ¦ح

عملية احتكار هات� ا¤ادت� وفقا للهيئة الوطنية ¤كافحة الفساد

 كــ� شــهدت بعــض ا¤ناطــق حالــة احتقــان اجت�عــي طلبــا للتëيــع � منــح
ــة التــي اقرتهــا الحكومــة ¤ســاعدة ا¤تìريــن مــن الجائحــة  ا¤ســاعدات ا¦جت�عي
ــان � ــذا ا¦حتق ــول ه ــ�. وتح ــ� ومهمش ــّ�ل وحرفي ــاطهم كع ــف نش ــن توق  مم
ــر ــل مق ــبان داخ ــة ش ــار لث»ث ــاو¦ت انتح ــليانة ا· مح ــة س ــ² بو¦ي ــة مك  معتمدي

ا¤عتمدية

.

.

.

.
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ــ� ــراء وا¤همش ــاندة للفق ــة مس ــراءات اجت�عي ــّنت إج ــد س ــة ق ــت الحكوم  وكان
ــدد ــح ان ع ــا ليتّض ــة كورون ــن جائح ــìرا م ــ² ت ــة اÅك ــة الهش ــوا الفئ ــن مثل  والذي
 هــؤ¦ء يناهــز الث»ثــة مليــون تونــî وهــم مــن يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفقــر
 ومــع عتبــة الفقــر أي العائــ»ت ا¤عــوزة وفاقــدي الســند وا¤تقاعديــن الذيــن
 يتقاضــون منحــة تقــل عــن ا¤نحــة التــي تتحصــل عليهــا العائــ»ت ا¤عــوزة وا¤قــدرة
ــة ــارات ا¦قتصادي ــا الخي ــي افرزته ــة الت ــات الهش ــن الفئ ــم م ــار وغÄه  بـــ180 دين
 الفاشــلة للحكومــات ا¤تعاقبــة. و¬ تخلــو هــذه ا�جــراءات أيضــا مــن التجــاوزات إذ
ــح ان ــد ان اتض ــ� بع ــة ا¤نتفع ïــة قا ــة ¤راجع ــؤون ا¦جت�عي ــرت وزارة الش  اضط

اð¦ف ممن تحصلوا عß ا¤ساعدات ا¦جت�عية هم من غÄ مستحقيها

 حجم الحركات االحتجاجیة االجتماعیة خالل شھر أفریل

ــة ــواد الغذائي ــÄ ا¤ ــة بتوف ــد ا¤طالب ــل 2020 عن ــهر افري ــات ش ــف احتجاج  ¬ تتوق
ــل مــن ــي Çثّ ــب الت ــة مــن ا¤طال ــل شــملت أيضــا جمل ــÝب ب ــاه ال  اÅساســية ومي

افرازات جائحة كورونا

 وقد بلغ عدد ا¦حتجاجات ا¦جت�عية ا¤رصودة طيلة شهر افريل 254 تحركا احتجاجيا
 وفقــا لعينــة الرصــد التــي اشــتغلت عليهــا وحــدة الرصــد، متمثلــة � النســخ
 ا¦لكèونيــة للصحــف ومواقعهــا ا¦لكèونيــة وكذلــك مواقــع ا�ذاعــات وأيضــا موقــع
 فايســبوك، تغــÄّت معهــا خارطــة ا¦حتجــاج Åول مــرة منــذ انطــ»ق نشــاط مــÝوع
 ا¤رصــد ا¦جت�عــي التونــî � ا¤نتــدى التونــî للحقــوق ا¦قتصاديــة وا¦جت�عيــة
 إذ تصــّدرت و¦يــة ســيدي بوزيــد طليعــة ا¤ناطــق اÅكــ² احتجاجــا خــ»ل شــهر افريــل
 بـــ75 تحــركا احتجاجيــا (أي éعــدل يومــي 2.5 تحرك احتجاجــي) وهكذا انتقــل الثقل
 ا¦حتجاجــي مــن و¦يــة القــÄوان التــي تصــدرت ا¤شــهد Åشــهر ولســنوات ا· ســيدي

بوزيد

.

.

.
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 وتأã القÄوان � مرتبة ثانية بـ 41 تحركا احتجاجيا تليها سوســة (24 تحركا احتجاجيا)
 ثــم مدن� (20 تحــركا احتجاجيا) والقòين (17 تحركا احتجاجيا) وتطاوين (14 تحركا
 احتجاجيــا) وقفصــة (13 تحــركا احتجاجيــا) في� قّل عــدد ا¦حتجاجــات ا¦جت�عية �
 بقيــة الو¦يــات عــن 10 تحــركات احتجاجيــة طيلــة شــهر افريــل كان اقلهــا � و¦يــات

توزر وا¤هدية ونابل بتحرك� فقط

 توزع الحركات االحتجاجیة االجتماعیة حسب الوالیـات

ــل إقليــم الوســط الغــرó مركــز ثقــل احتجاجــي بـــ133 تحــركا احتجاجيــا يليــه  ومثّ
إقليــم ثــم  احتجاجيــا  تحــركا  بـــ90  الــÝق (وســطا وجنوبــا وشــ�¦)   أقاليــم 

الجنوب الغرó بـ20 تحركا احتجاجيا والش�ل الغرó بـ11 تحركا احتجاجيا

.

.
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خریطة االحتجاجات حسب األقالیم التنمویة

ــن مجمــوع ا¦حتجاجــات ــة م ــة نســبة 47.6 با¤ئ ــت ا¦حتجاجــات العفوي ــ� مثل  ك
 ا¤رصودة ُسّجلت 22.3 با¤ئة منها � و¦ية سيدي بوزيد لوحدها (27 تحرك احتجاجي

47.6%

52.4%

عفويةمنظمة

.(
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 فيــ� بلغــت نســبة التحركات العشــوائية أي العنيفة 36.6 با¤ئة مــن مجموع التحركات
ا¤رصودة بلغت � سيدي بوزيد لوحدها 54.8 با¤ئة (51 تحرك احتجاجي عشوا�

63.4%36.6%

عشوائية  Äغ عشوائية

ــة شــهر ــد طيل ــة ســيدي بوزي ــي رفعهــا ا¤حتجــون � و¦ي ــب الت  ومــن ضمــن ا¤طال
 افريــل توفــÄ ا¤ــواد الغذائيــة اÅساســية وكذلــك تســهيل دخــول العالقــ� مــن أبنــاء
 الجهــة عــß الحــدود التونســية الليبيــة ثــم ¦حقــا ا¦حتجــاج مــن اجــل "ســوء
 ا¤عاملــة" التــي تعــرض لهــا أبنائهــم اثــر تدافعهــم ¦قتحــام بوابــة راس جديــر الحــدود
ــات ــد ا¤واجه ــÄ تصاع ــت تاث ــول وتح ــميا للدخ ــا رس ــار فتحه ــول انتظ ــبب ط  بس
ــي بســبب ــي وشــبه الطب ــك احتجــاج ا¦طــار الطب ــة وكذل  ا¤ســلحة � اÅراõ الليبي
ــك ــا ا¤ســتجد وكذل ــÄوس كورون ــن ف ــة م ــة الìوري ــر مســتلزمات الوقاي ــدم توف  ع
ــص ــلك ا¤خص ــة � ا¤س ــة وخاص ــفى الجه ــة � مش ــية الصحي ــة اÅساس ــل البني  ترّه

لفÄوس كوفيد

.(

.
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 رغــم الحجــر الصحــي وحالــة الغلــق شــبه الــكÐّ � البــ»د مثّلــت الوقفــات
ــة شــهر افريــل بنســبة 29.1 ــة ا¤رصــودة طيل ــرز ا¦شــكال ا¦حتجاجي ــة اب  ا¦حتجاجي
 با¤ئــة مــن مجمــوع آليــات ا¦حتجــاج ا¤رصودة يليهــا ا�عتصــام (18.1 با¤ئــة) واط»ق
 نــداءات ا¦ســتغاثة (12.6 با¤ئة) وتوجيه النداءات عÛ ا¦عــ»م (7.5 با¤ئة) والدخول �

اøاب وغÄها

إحتجاجية وقفة 
اعتصام

إستغاثة نداء 
نداء عÛ وسائل ا¦ع»م

الطرقات غلق 

حمل الشارة الحمراء
إøاب

أخرى آليات 

أھم آلیات اإلحتجاج

 ومثّلــت ا¦حتجاجــات ذات الخلفيــة الصحيــة ابــرز ا¤طالــب فمواجهــة جائحــة كورونــا
ــر ــ»د وتوف ــة � الب ــز الصحي ــف ا¤راك ــة � مختل ــر مســتلزمات وقائي  اســتوجبت توف
 بنيــة أساســية صحيــة م»ïــة وتوفــر أطبــاء اختصــاص خاصــة � ا�نعــاش وا¤طالبــة
 باجــراء التحاليــل للتقــúّ حــول الفــÄوس وقــد مثلــت مجمــل هــذه العنــاù دوافــع
ــا ــن ا¤ناطــق منه ــÄ م ــوان الصحــة � الكث ــة واع ــارات طبي ــ� واط ــاج مواطن  ¦حتج
ــدم ــي � مستشــفى الصــادق ا¤ق ــار الطب ــه ا¦ط ــذي اطلق ــتغاثة ال ــداء ا¦س ــر ن  نذك
ــة باجــراء ــكاف بقفصــة للمطالب ــك احتجــاج اÅهــاà � منطقــة راس ال ــة وكذل  بجرب
 تحاليــل لتقــúّ ا�صابــات � ا¤نطقــة وللمطالبــة بالتعقيــم ثــم احتجاجــات نشــطاء
úّلتقــ حاجياتهــا  يؤمــن  تحليــل   Ûمخــ مــن  الجهــة  لتمكــ�  ¦حقــا   قفصــة 

الفÄوس

.

.
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 ولعــّل مــن ا¦حتجاجــات ذات الخلفيــة الصحيــة التــي واجهــت الكثــÄ مــن ا¦نتقــادات
 نظــرا لكونهــا كانــت "مخالفــة لرســالة ا¦نجــاد الطبــي ا¦ وهــي غلــق بــاب ا¤ستشــفى
الجامعــي ا¤ستشــفى   � الصحــة  أعــوان  احتجــاج  اســعاف"  ســيارة  وجــه   � 

éدن�

موظّفون، ع�ل، أطبّاء وإطارات شبه طبّية 

 سائقي سيّارات اÅجرة، سائقي النقل الّريفي، معطل�  
 عن العمل

متساكنون، مواطن�

الفاعلون في التّحركات

مقرّات قضائية، مجلس نواب الشعب

 فضاءات التحركات االحتجاجیة 

 مستشفيات، مقرّات و¦يات، مقرّات معتمديات،
مصالح بلدية

 وسائل ا¦ع»م، طرقات، مقرات عمل

نشطاء، تجار، فّ»حون، أعوان اÅمن 

ــض ــا رف ــا جائحــة كورون ــي افرزته ــة الت ــن ا¦حتجاجــات اÅخــرى ذات الخصوصي  وم
ــا الفــÄوس � بعــض ا¤ناطــق مــن ذلــك مــا حصــل � معتمديــة مجــاز  دفــن ضحاي
ــد ــة كان ق ــن ضحي ــراó دف ــÛة الرب ــن اجــوار مق ــض متســاكنون م ــث رف ــاب حي  الب
 امــý حياتــه � الجهــة وأوü بدفنــه فيهــا ا¦ ان ا¤حتجــون رفضــوا ذلــك بذريعــة

انه ليس اصيل منطقة مجاز الباب

 و¬ يتوقــف الوصــم ا¦جت�عــي ضــّد ضحايــا الفــÄوس بــل طــال مصابــون إذ شــهدت
 منطقــة دار فّضــال حالــة وصــم وعنــف اجت�عــي ÿÅة متــوþّ بفــÄوس كورونــا بلــغ
 حــّد اســتبدال اســامي افــراد ا¦ÿة مــن قبــل اجوارهــم ومناداتهــم بـ"كورونــا" وبلــغ
 ا¦مــر حــّد منــع افرادهــا مــن مغــادرة ا¤نــزل ¦قتنــاء حاجياتهــم مــن الغــذاء لدرجــة

àــا ظهــرت أيضــا مــن خــ»ل رفــض أهــا ــا جائحــة كورون ــي افرزته  ا¦حتجاجــات الت
 تخصيــص بعــض الفضــاءات للحجــر الصحــي ا¦جبــاري مثلــ� حصــل � منطقــة بنــي
 مطــÄ بجندوبــة كــ� طالــت أيضــا ا¤عنيــون بالحجــر الصحــي ا¦جبــاري والذيــن رفــض

ان ا¦ÿة استمرت � تناول الخبز وزيت الزيتون ¤دة ث»ثة أيام

.

.

.

الشبكات ا¦جت�عية، مقرات ادارية، ساحات عامة 
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 الكثــÄ منهــم الوضعيــة التــي كانــت عليهــا تلــك الفضــاءات مــن ذلــك نذكــر قضــاء
 حــواà 80 شــخصا ليلتهم خارج الغرف � مبيت جامعــي بصفاقس رفضا لوضعية فضاء

الحجر الذي خصصته السلطة

 كــ� شــهد شــهر افريــل احتجاجــات ذات خلفيــة امنيــة نذكــر منهــا نــداء ا¦ســتغاثة
 الــذي اطلقــه ســكان منطقــة خزامــة الÝقيــة خوفــا مــن اقتحــام اللصــوص لبيوتهــم
 نهــارا. ومــن ا¦حتجاجــات الطريفــة التــي تــم رصدهــا توجــه ف»حــة كنــدار ا· مقــر
 الحــرس الوطنــي ل»حتجــاج طلبــا لتوفــÄ مــادة الشــعÄ لحيواناتهــم وهــو مــا تــم فعــ»
 اذ Çكنــت الســلطات اÅمنيــة مــن توفــÄ هــذه ا¤ــادة لهــم بالتواصــل مــع الســلطات

ا¤حلية

ــور ــß تده ــد ع ــل تؤك ــهر افري ــة ش ــا طيل ــم رصده ــة ت ــرى متنوع ــات أخ  احتجاج
 الوضــع ا¤عيــ~ وا¦قتصــادي وا¦جت�عــي وتراجــع الخدمــات � مختلــف الجهــات
 وتنبــئ بانفجــار اجت�عــي قــادم ســيكون ميــزة مــا بعــد كورونــا فأزمــة البحــارة طلـّـت
 مجــددا � مينــاء الصيــد البحــري بطبلبــة حيــث احتــج البحــارة طلبــا لتمكينهــم مــن

تعويض من صندوق الراحة البيولوجية

 كــ� اّن ازمــة ا¤هــن الصغــرى تبــدو هيكليــة ومعقــدة ففــي مجــال الصناعــات
 التقليديــة مثــ» رفعــت كورونــا الحجــاب عــن رقــم صــادم ا¦ وهــو وجــود 170 الــف
 "صنايعــي" يشــتغلون عــß الهامــش أي غــÄ مســجل� � الديــوان الوطنــي للصناعــات
ــن ــم ¤واط ــل وفقدانه ــة افري ــاري طيل ــاط التج ــف النش ــع توق ــد دف ــة وق  التقليدي
ــاة حــر� ــة وف ــة (حال ــاول ا¦دوي ــم ا· محــاو¦ت ا¦نتحــار عــÛ تن ــرزق ســتة منه  ال
ــزرت ــن بن ــد � كل م ــ� الي ــع Ìاي ــس بقط ــß النف ــداء ع ــÛ ا¦عت ــس) وع  بصفاق

ومنوبة وتونس والقòين وقفصة

.

.

.

.
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حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار
اإلنتحار حسب الجنس أفریل 2020

4 26
اناثذكور

اإلنتحار حسب الفئة العمریة خالل شھر أفریل

أقل من 15 سنة

من 16 إ· 25

من 26 إ· 35

من 36 إ· 45

من 46 إ· 60

أك² من 60 سنة

أك² من 60 سنةمن 46 إ· 60من 36 إ· 45من 26 إ· 35من 16 إ· 25أقل من 15 سنة

06101031

 شهد شهر افريل 30 حالة ومحاولة انتحار اغلب ضحاياها من الذكور بنسبة 87 با¤ئة.
 وÇثــل الفئــة العمريــة 26-35 ســنة و36-45 ســنة اÅك² اقبــا¦ عß ا¦نتحــار ومحاولته

 .بنسبة جملية ناهزت 66 با¤ئة
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طریقة اإلنتحار الموظفة خالل شھر أفریل 2020

ا�نتحار شنقا

ا�نتحار حرقا

ا�نتحار بصعقة كهربائية

رمي النفس

ا�نتحار بســ»ح أبيض/ناري

ا¦نتحار éواد ســامة

7

8

3

2

9

1

30ا¤جموع

الحجم
3.3%

ــ² ــد ااك ــ� الي ــع Ìاي ــÛ قط ــس ع ــß النف ــداء ع ــه با¦عت ــار ومحاولت ــل ا¦نتح  و|ث
 ا¦شــكال التــي التجــا اليهــا الضحايــا (9 حــا¦ت) لتمثــل نســبة 30 با¤ئــة مــن
 مجموع اشكال ا¦نتحار ا¤رصودة يليها ا¦نتحار حرقا بنسبة 27 با¤ئة ثم ا¦نتحار شنقا
 بنســبة 23 با¤ئة والقاء النفس من علو شــاهق بنســبة 10 با¤ئة عل� وان رئيس قســم
ــة شــهر ــي نهاي ــح اع»م ــور ماهــر الÛصــاوي كشــف � تòي  جراحــة العظــام الدكت
 افريــل ان القســم اســتقبل عــدد مــن الحــا¦ت ا¦ســتعجالية التــي تطلبــت عمليــات
ــور ــر الدكت ــ� ذك ــار. ك ــاو¦ت انتح ــت مح ــم كان ــا ان اغلبه ــح ¦حق ــة ليتض  جراحي
 الÛصــاوي رقــم نســوقه بحــذر اذ قــال إّن "عــدد ضحايــا محــاو¦ت ا¦نتحــار الوافــدة
غيــاب باعتبــار  وذلــك  با¤ئــة"   30 بنســبة  افريــل  طيلــة   ارتفعــت 
ــب ــ� أوضــح ا¤تحــدث ان اغل ــة. ك ــه هــذه ا¤قارن ــى علي ــذي بن ــم اÅســا] ال  الرق
ــب ــدر اغل ــاث وينح ــّن إن ــنة واغلبه ــة دون 35 س ــة العمري ــن الفئ ــم م ــا ه  الضحاي
 هــؤ¦ء الضحايــا مــن الحــزام الغــرó للعاصمــة أي مــن ا¦حيــاء الشــعبية الغربيــة مثــل

.حي سيدي حس�



ــدة ــل وح ــن قب ــده م ــم رص ــا ت ــا ¤ ــه وفق ــار ومحاولت ــة ا¦نتح ــبة لخارط ــا بالنس  ام
 الرصــد � ا¤رصــد ا¦جت�عــي التونــî فــإن القــÄوان تèاجــع مــرة أخــرى عــن مرتبــة
 الصــدارة � هــذه الظاهــرة بتســجيلها حالتــ� فقــط فيــ� تــأã و¦يــة ســليانة � مرتبــة
 أو· بتســجيل 6 حــا¦ت ومحــاو¦ت انتحــار تليهــا و¦يــات ا¤هديــة وصفاقــس

وتونس � مرتبة ثالثة éجموع 12 حالة أي معدل أربعة حا¦ت لكل جهة

13

توزع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الوالیات

.



تقریر العنف

 تؤكــد مختلــف التòيحــات الرســمية الصــادرة عــن كل مــن وزارة ا¤ــرأة واÿÅة
 والطفولــة وكبــار الســن وعــن ممثــÐ الجمعيــات النســوية وتلــك ا¤هتمــة بالطفولــة،
 ارتفاعــا ملحوظــا للعنــف بصفــة عامــة خــ»ل فــèة الحجــر الصحــي الشــامل وبأكــ²
 خصوصيــة ذلــك العنــف ا¤ســلط عــß النســاء واÅطفــال ، حيــث ذكــرت وزيــر ا¤ــرأة ان
 عــدد إشــعارات العنــف ا¤ســجل خــ»ل شــهر أفريل قــد تضاعفــت مقارنة بنفــس الفèة

14

49% 51%

عنف جماعي عنف فردي

حاالت العنف

 مــن الســنة ا¤اضيــة حــواà ال 5 مــرات � ا¤قابــل ذهبت تقاريــر مراكز ا�نصــات التابعة
 للجمعيــات النســوية ا· القــول ان مــؤÌات العنــف ا¤ســلط عــß النســاء قــد ســجل
 مســتويات قياســية خــ»ل الشــهرين ا¤اضيــ� ومعد¦تــه قــد تضاعــف بحــواà الثــ��
 مــرات وكان العنــف ا¦قتصــادي أبــرز أشــكاله يليــه � ذلــك العنــف الجنــî والعنــف

الجسدي وا¤عنوي

 وغــÄ بعيــدا عــن الطــرح الســالف عرضــه، جــاءت نتائــج الرصــد الشــهري لفريــق عمــل
 ا¤رصــد ا¦جت�عــي التونــî با¤نتــدى التونî للحقــوق ا¦قتصاديــة وا¦جت�عية. حيث
 أظهــرت ارتفاعــا � العنــف � شــكل الجنــî والــذي مثــل %18 مــن مجمــوع

.العنف ا¤سجل خ»ل شهر أفريل

.



 ويعتــÛ علــم ا¦جتــ�ع ان هــذا ا¦رتفــاع � العنــف ذو الطابــع الجنــî امــر طبيعــي �
 ظــل مــا خلفــه الحجــر الصحــي الشــامل مــن خلــو للفضــاء العــام وغيــاب شــبه كامــل

للرقابة ا¦جت�عية

15

السيا]
ا¦ÿي
îالجن
ا�داري

ا�جرامي
الع»ئقي

اÅمني
ا¦جت�عي
ا¦قتصادي

ا¦حتجاجي
àا¦نفعا
الصحي

العنòي
الèبوي
الديني

õالريا
القانو�

ãا¤ؤسسا
ا¤روري
îالنف

ا¦لكèو�
الجندري

أحجام أشكال العنف المرصودة

ßات العنــف ا¤ســلط عــÌويعيــد ا¤تابعــون للشــأن العــام، ا¦رتفــاع ا¤ســجل � مــؤ 
 ا¤ــرأة والفتــاة ا· ارتفــاع نســق الحمــ»ت التــي ســجلتها فــèة الحجــر الصحــي ومســتوى
 ا¤قروئيــة وتســلط الضــوء الــذي حــ\ بها ا¤شــكل واليــات معالجتــه وقنوات ا¤ســاعدة

ا¤توفرة للنساء

 � نفــس الوقــت عــرف الشــهر امــام مــا خلفتــه ازمــة كورونــا مــن تداعيــات اقتصاديــة 
ــل حــواà ال 14.5% ــذي مث ــة، [ــو واضــح للعنــف � شــكله ا¦قتصــادي وال  واجت�عي

.من مجموع حا¦ت العنف ا¤سجلة

.

.
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1%

92%

المعتدي7%
حسب 
الجنس 

 وتــوزع العنــف ا¦قتصــادي خــ»ل شــهر أفريــل ا· نوعــ�، عنــف اقتصــادي ناتــج عــن
 الحاجــة وضيــق الحــال وقلــة ذات اليــد، التــي واجههــا عــدد هــام مــن التونســي� زجــر

الصحي الشامل وكانت النساء واÅطفال وكبار السن من أبرز ضحاياه

 امــا النــوع الثــا� فتعلــق أساســا éوجــة ا¦حتــكار والèفيــع � اÅســعار والحــد ا¤ســجل �
 عــدد مــن ا¤ــواد اÅساســية � اÅســواق. حيــث مثلــت فــèة الحجــز الصحــي الشــامل اطار
 لتغذيــة هــذا الســلوك ا¦نتهــازي والــذي ¬ يشــمل فقــط التجــار والوســطاء بــل انخــرط

فيه عمد وموظفي دولة

 ول¾شــارة حافــظ العنــف � شــكله ا¦جرامــي عــß ا¤رتبــة اÅو· � نتائــج عمــل فريــق
ــ»ل ــجلة خ ــا¦ت ا¤س ــن %45 الح ــ² م ــل أك ــث مث ــî حي ــي التون ــد ا¦جت�ع  ا¤رص

شهر أفريل وتباينت ب� براكاجات وÿقة وعنف متبادل

àوامــام مــا فرضــه الحجــر الصحــي العــام مــن بقــاء � البيــوت، فقــد كان الفضــاء ا¤نــز 
ــف ــداث العن ــن اح ــواà ال %29 م ــرف ح ــن ع ــف اي ــا¦ت العن ــجي» لح ــ² تس  اÅك
ــاوز ال 20% ــبة تتج ــام بنس ــق الع ــك الطري ــا � ذل ــل يليه ــهر أفري ــ»ل ش ــجل خ  ا¤س

.ليأã بعدها فضاءات العمل التي شهدت نحو %18 من حا¦ت العنف

.

.

.

اناث

ذكور

مختلط
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طرقات
فضاءات نقل عمومي

مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل

فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن

سجون واص»حيات
مقرات امنية

فضاءات قضائية
فضاءات دينية

فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية

فضاءات افèاضية

فضاءات ممارسة العنف

1 2 3 4

 وتوزعت حا¦ت العنف ا¤تبقية ب� الفضاءات التجارية (%4) والفضاءات الصحية وخاصة
1.2%) õاèووسائل النقل العمومي والفضاء ا¦ف (ال %2.5 àحوا) منها ا¤ستشفيات

 ونســبيا ¬ تعــرف خارطــة العنــف تغيــÄات تذكــر
 خــ»ل فــèة الحجــر الصحــي الشــامل حيــث
ــة القــÄوان ــس العاصمــة وو¦ي ــة تون  بقيــت و¦ي
 وو¦يــة سوســة � صــدارة الو¦يــات التــي ســجلت
ــليانة ــات س ــك و¦ي ــم � ذل ــف يليه ــداث عن  اح

.. وبن عروس والكاف

.(



خاتمة

18

.

 كــ� كشــفت ازمــة كورونــا عــن ازمــة حقوقية هيكليــة طالــت ا¤هاجريــن ا¤قيم� �
ــتكون هــذه ــة. وس ــواء بالوردي ــز ا¦ي ــل مرك ــواء مث ــز ا¦ي ــ� � مراك ــس وا¤قيم  تون
 ا¦زمــات الهيكليــة عنوانــا ¤ســار معّقــد مــن ا¦حتجاجــات والهــزات ا¦جت�عية خ»ل
 اÅشــهر القادمــة مــا ¬ تنجــح الحكومــة � اســتباق تدهــور اÅوضــاع ووضــع خطــة

انقاذ اقتصاد عاجلة وأخرى اسèاتيجية



:منهجيــة احتســاب علمية جديدة

 بدايــة مــن شــهر مــارس اعتمد ا¤رصــد ا¦جت�عــي التونî با¤نتــدى التونــî للحقــوق ا¦قتصادية،
:¤نهجية احتساب علمية جديدة وفي� يÐ بسطة عß قواعدها

:ا¤فاهيم

 التحــركات العفويــة : تتســم با¤باغــة و ÿعــة التحــرك نتيجة حــا¦ت الغضب الج�عــي القصوى
 وا¦حتقــان الــذي يولدهــا ا¦ أنهــا محــدودة � الزمــان و ا¤ــكان وتســعى إ· ا�ثارة ولفــت ا�نتباه
 والتعبئــة ا�جت�عيــة وتتميــز بطابعهــا الســلمي ا¦ أنهــا تتفــاوت  �  معــا¬ تطويــر ا¦حتجاج éا

� ذلك م�رسة العنف

 التحــركات ا¤نظمــة :  تحــركات كانــت باÅســاس عفويــة إ¦ أنهــا تطــورت وطورت آليــات فعلها �
 الزمــان وا¤ــكان وتوفــرت عــß القــدرة عــß تنظيــم ا�حتجــاج وا�عــداد لــه وتســعى إ· تطويــر

 التعبئة ا¤ضادة إ¦ أنها تبقى � اÅساس سلمية
 تتميــز بوســائلها التنظيميــة و قدرتهــا عــß ضــ�ن إســتمرار فعلهــا و اعــادة التعبئــة مــن جديــد

من أجل نفس اÅسباب

 التحــركات العشــوائية : هــي التحــركات العنيفــة والتــي تجعــل مــن العنــف ا¤ضاد إحــدى آليات 
 فعلهــا وهــي � الغالــب ردود فعــل مبــاÌة توظــف كل ا�مكانــات مــن أجــل ا¤واجهــة وتحقيق

أهدافها لكنها � الغالب تفتقد عناù التنظيم والÛنامج والوسائل الواضحة

منهجية ا¦حتســاب

يحدد التحرك طبقا لشكل ا¦حتجاج، ا¤كان ومدته � الزمن

 التحــرك ا¦حتجاجــي |كــن ان يــدور � اكــ² مــن مــكان وبالتــاà يتــم احتســابه اك² من مــرة، أي
بحسب عدد اÅطر التي شهدت تحركات احتجاجية

التحرك ا¦حتجاجية الذي |تد عß اك² من يوم يتم احتسابه يوميا عß انه تحرك جديد

:

:

كل تغيÄ � الشكل ا¦حتجاجي للحركة ا¦حتجاجية يتم احتسابه كتحرك احتجاجي جديد

.

.

.

.

.

.

.

.


