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لم یتوقف عجز النخبة السیاسیة الحاكمة في تونس عند عدم امتالك برنامج ورؤیا واضحة لحل االزمة االقتصادیة 
ت عجزا في التعاطي مع ھذا  واالجتماعیة المتراكمة وانقاذ مالیین التونسیین من الجوع بل ان جائحة كورونا عرَّ
الطارئ الصحي إذ عجزت الحكومة وحزامھا البرلماني في االستجابة الستغاثة المواطنین في مواجھة الوباء. وھكذا 

اصبح التونسي محاصرا بین خطرین : خطر الجوع وخطر الوباء.

والخطران ھما نتاج منطقي لخیارات اقتصادیة واجتماعیة فاشلة والزمة سیاسیة بدأت تطحن عظام الجمیع. ولعل 
اولى األعناق التي ُتَدْق وأولى الِعظام التي ُتْطَحْن ھي عظام المھمشین واصحاب المطالب العادلة وحلقات الھشاشة 
من معطلین ومتضررین من التشغیل الھش ومسحوقین اقتصادیا واجتماعیا وِفي مقدمتھم النساء الالتي یعانین من 

العنف االقتصادي وغیاب تكافؤ الفرص والتمكین االقتصادي.

وِفي االثناء یراكم عجز النخبة السیاسیة من حجم االزمة التي تعیشھا البالد ویدفعھا نحو سیناریو انفجار اجتماعي 
جدید یمكن استشراف شكلھ رغم صعوبة تحدید زمنھ. ومن مالمح ھذا العجز فشل الحكومة في فرض اجراءات 
وتدابیر وقائیة ُتبِقي على الوضع الوبائي في وضعیة مستقرة ویمكن التعامل معھا من حیث تخفیف الضغط على 

المؤسسات االستشفائیة.

أزمة ثقة في الدولة
طیلة شھر أفریل الح التباعد بین ما تنطق بھ الحكومة، في عالقة بمواجھة موجة ثالثة صعبة من انتشار فیروس 
كوفید، وما ینتھجھ المواطن من سلوكات. فالحكومة تنطق بما ال تستطیع تفعیلھ على ارض الواقع. وھو ملمح من 

مالمح ازمة مستعصیة تبدأ بازمة الثقة وتنتھي إلى انفجار اجتماعي.

وقد شھد شھر افریل تسجیل 55 الف و751 اصابة جدیدة تم التكفل ب4.69 ٪  منھم في المؤسسات االستشفائیة 
ُتِرَك بقیة المصابین لمصیرھم في مواجھة سماسرة االكسیجین. ولئن تبدو نسبة التكفل ضعیفة اال أن نسبة  فیما 
المقیمین في المشافي والمصحات الخاصة زادت بنسبة ٪116  ما یعني ان ھذه المؤسسات اشتغلت فوق طاقتھا طیلة 
شھر افریل دون ان تنجح الحكومة في وضع تدابیر وقائیة یلتزم بھا الناس وتخفف الضغط على المؤسسات الصحیة 
واإلطار الطبي وشبھ الطبي لدرجة االقتراب من نفاذ مخزون االكسیجین في مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس مما 

یھدد حیاة عشرات المقیمین من مرضى كوفید.

كما سجل شھر افریل زیادة في عدد الحاالت التي احتاجت الى العنایة المركزة بنسبة ناھزت 59 ٪  وزیادة في نسبة 
من احتاجوا للتنفس االصطناعي بنسبة 50 ٪  فیما بلغ عدد حاالت الوفایات الجدیدة جراء كورونا 2020 ضحیة.
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بھا  ما نطق  بوصلة ودون خطة مسبقة رغم  ثالثة دون  نواجھ موجة  اننا  تؤكد دون شك  المؤشرات  مجمل ھذه 
المختصون بخصوص فرضیة انتشار الفیروس مجددا اال ان ادارة االزمة استمرت في االرتجال سواء على مستوى 
الخطة الوقائیة او على مستوى توفیر اللقاحات. ورغم ارتفاع نسق التلقیح الیومي من حوالي 4 آالف تلقیح یومیا 
بدایة شھر افریل وصوال الى 13 الف و629 تلقیح یومي في 30 افریل اال ان الحكومة تبدو على أبواب عجز 
جدید في تحقیق األھداف التي تحددھا اذ سبق وان أعلن وزیر الصحة العمومیة ان الھدف ھو تلقیح 3 ملیون تونسي 
بحلول شھر جوان لكن مضى شھر ونصف على انطالق حملة التلقیح لیالمس عدد من حصلوا على الجرعة االولى 

بنھایة شھر افریل 386 الف وعدد من حصلوا على الجرعة الثانیة 90 الف.

وواجھ التونسیون ثالث أزمات أساسیة في مواجھة الوباء : ازمة اجراء التحالیل وارتفاع كلفتھا والحصول على 
نتائجھا في مواعید زمنیة معقولة وازمة التكفل بذوي االعراض الخطرة في المؤسسات الصحیة وازمة الحصول 
على التلقیح. وتنضاف الى ھذه االزمات الثالث االزمة االتصالیة للقائمین على الحكم لترجمة الخطر للناس ولتسھیل 

تطبیق االجراءات الوقائیة التي تنطق بھا الحكومة.

ھذا الوضع افرز تباعدا جلیا بین السلطة والشارع فالالّ تفاعل مع قرارات الحكومة یكشف ازمة الثقة بین المواطن 
التحركات  جنوح  یفّسر  ما  وھذا  الدولة  بقوانین  االعتراف  وعدم  المدني  العصیان  من  نوعا  یخلق  وھذا  والدولة 

االحتجاجیة نحو العنف والعشوائیة والحركات االجتماعیة الذھاب نحو األقصى في فرض مطالبھا.

ھذه االزمة الصحیة غیر المسبوقة والتي راح ضحیتھا 10 و894 تونسیا لم تمنع الحكومة من االستمرار في سیاسة 
المخاتلة لتمریر خیاراتھا الموغلة في خلق الھشاشة ومزید التفقیر، اذ ترافق حلول شھر رمضان مع بدایة الرفع 
التدریجي عن المواد المدعمة لیشھد شھر رمضان زیادة في سعر الحلیب وسعر المحروقات وبالتالي، كما فعلت 
سابقاتھا، استغلت الحكومة انشغال المواطن بشھر رمضان لفرض زیادات وھو سلوك مؤسسات لم تتطور نحو 
خدمة المواطن بل تماالحتفاظ بمكانة دولة الرعایا بدل دولة المواطنین. وھذا امر تأكد من خالل السلوك السیاسي 
لرئیس الحكومة ورئیسي البرلمان والجمھوریة فالقطیعة السیاسیة المستمرة ال یمكنھا ان تترك مجاال لالنقاذ بل ھي 
والتربوي  االقتصادي  الوضع  ضبابیة  من  وزادت  االجتماعي  الوضع  فاقمت  التي  الشاملة  لالزمة  الجدید  الظل 

وتركت الشعب یواجھ إبادة صحیة واجتماعیة: الوباء والجوع.
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سّجل شھر افریل تراجعا في نسق التحركات االحتجاجیة ناھز 26 ٪  مقارنة باحتجاجات شھر مارس (841 تحرك 
احتجاجي مقارنة ب1138 تحرك احتجاجي مسجل في شھر مارس) اال انھ في المقابل سجل زیادة قیاسیة بلغت 
230 ٪  مقارنة بنفس الشھر من العام الماضي. وإن دّل ھذا الرقم على شيء فھو یدل على تفاقم الوضع االجتماعي 
والذي فرض فیھ الوباء تحدیات جدیدة وضغوطات جدیدة سواء على مستوى استقرار نسبة النمو االقتصادي دون 
الصفر او على مستوى فقدان مواطن الشغل والمقدرة وفقا للھیاكل رسمیة بحوالي 400 الف موطن شغل. اال ان 
المناخ السیاسي ال یوفر اي أفق لحل االزمة باعتبار حالة الصراع السیاسي القائمة والمستمرة بین مؤسسات الحكم.

وقد شھد شھر افریل تسجیل 841 تحركا احتجاجیا حوالي الثلث منھا 
التحركات  شھدت  وقد  وغربا.  شرقا  الشمال  مناطق  في  لت  ُسجِّ
االحتجاجیة في ھذه المناطق زیادة بنسبة 19 ٪  مقارنة بشھر مارس. 
الجنوب  مناطق  في  االحتجاجیة  التحركات  منسوب  تراجع  المقابل  في 
شرقا وغربا بنسبة ناھزت ٪27  مقارنة بشھر مارس ورغم ھذا التراجع 
نسبة  تناھز  االحتجاجي حیث  الثقل  تمثل مركز  المناطق  تزال ھذه  ما 
مجموع  من    ٪  47 حوالي  افریل  شھر  خالل  فیھا  االحتجاجات 

االحتجاجات الجملیة المرصودة.

التي  وھي  احتجاجا  األكثر  المناطق  صدارة  في  ڤفصة  والیة  وتاتي 
ب190  تونس  والیة  تلیھا  احتجاجیا  تحركا   222 وقع  على  عاشت 
بقیة  في  متقاربة  باعداد  االحتجاجات  باقي  تتوزع  ثم  احتجاجیا  تحركا 
الجھات وھي في حدود 61 تحركا احتجاجیا في تطاوین وبمعدل 35 
ومدنین  وقبلي  وقابس  وبوزید  باجة  من  كل  في  احتجاجي  تحرك 

والقیروان.
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الشمال الشرقي237 43 الشمال الغربي

الوسط الشرقي74 91 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي129 267 الجنوب الغربي

841

أریانة16 4 بن عروس

بنزرت8 190 تونس

زغوان1 14 منوبة

نابل4 36 باجة

جندوبة1 1 سلیانة

الكاف5 45 سوسة

صفاقس18 4 المنستیر

المھدیة7 39 سیدي بوزید

القصرین15 37 القیروان

تطاوین61 31 قابس

مدنین37 13 توزر

قبلي32 222 قفصة
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أفریل
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2020

841
254



نسبة  لتقدر    ٪ ناھزت 2.8  بنسبة  والعشوائیة  العنف  نحو  االجتماعیة  االحتجاجات  نزوع  افریل  زاد خالل شھر  كما 
وصفاقس  بنزرت  والیات  وباستثناء  افریل.  شھر  احتجاجات  مجموع  من    ٪  81.7 یناھز  ما  العشوائیة  االحتجاجات 
والمھدیة وسلیانة والمنستیر وسیدي بوزید والقیروان والتي غلب فیھا الطابع غیر العشوائي لالحتجاجات كانت التحركات 
االحتجاجیة في بقیة الجھات ذات طابع عنیف خاصة في والیات تونس وقفصة وتطاوین وقبلي ومدنین وڤابس. وتصل 
نسبة االحتجاجات العشوائیة او تلك التي تنزع نحو العنف في ڤفصة الى 95 ٪  وتصل الى 96.7 ٪  في ڤابس واریانة 

وھي في حدود ٪100  في جندوبة.
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841 35,3%

297

منظمة
64,7%

544

تلقائیة

أریانة16 2 بن عروس

بنزرت7 72 تونس

زغوان1 11 منوبة

نابل3 4 باجة

جندوبة1 1 سلیانة

الكاف5 44 سوسة

صفاقس12 4 المنستیر

المھدیة7 27 سیدي بوزید

القصرین7 32 القیروان

تطاوین31 30 قابس

مدنین6 8 توزر

قبلي32 181 قفصة

أریانة0 2 بن عروس

بنزرت1 118 تونس

زغوان0 3 منوبة

نابل1 32 باجة

جندوبة0 0 سلیانة

الكاف0 1 سوسة

صفاقس6 0 المنستیر

المھدیة0 12 سیدي بوزید

القصرین8 5 القیروان

تطاوین30 1 قابس

مدنین31 5 توزر

قبلي0 41 قفصة

841 18,3%

154

غیر عشوائیة
81,7%

687

عشوائیة

أریانة15 2 بن عروس

بنزرت1 169 تونس

زغوان0 10 منوبة

نابل3 32 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف3 37 سوسة

صفاقس8 0 المنستیر

المھدیة2 18 سیدي بوزید

القصرین10 13 القیروان

تطاوین60 30 قابس

مدنین31 0 توزر

قبلي30 212 قفصة

أریانة1 2 بن عروس

بنزرت7 21 تونس

زغوان1 4 منوبة

نابل1 4 باجة

جندوبة0 1 سلیانة

الكاف2 8 سوسة

صفاقس10 4 المنستیر

المھدیة5 21 سیدي بوزید

القصرین5 24 القیروان

تطاوین1 1 قابس

مدنین6 13 توزر

قبلي2 10 قفصة
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المطالب واالشكال االحتجاجیة
ما تزال المطالب االقتصادیة واالجتماعیة في صدارة المطالب التي تدفع الناس لخوض أشكال مختلفة من االحتجاج وقد 
مثلت خلفیة ل74 ٪  من التحركات المرصودة طیلة شھر افریل تلیھا االحتجاجات ضد االدارة بنسبة 12 ٪  واالحتجاجات 

من اجل البنیة التحتیة بنسبة 11 ٪ .
ویمثل االعتصام ابرز االشكال االحتجاجیة التي خاضھا المحتجون وذلك بنسبة 53.6 ٪  وقد بلغ عدد ایام االعتصامات 
المرصودة خالل شھر افریل 451 یوم اعتصام. یلیھ اإلضراب بنسبة 14.5 ٪  ثم الوقفات االحتجاجیة بنسبة 13٪

  وصوال الى غلق مقرات العمل بنسبة 7٪ .

وقد تعلقت ٪51  من احتجاجات افریل بالقطاع العمومي یلیھ القطاع التربوي بنسبة ٪9  والبیئة ب٪6  وتوفیر میاه الشرب 
ب٪3  وغیرھا.
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42%
32%
11%
12%
3%

اجتماعي
النسبةالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
مؤسساتیة خاصة

4% سیا سي

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

مؤسساتیة خاصة
سیاسي

% 9تربوي
بیئي
صحي

6 %
2 %

امني
قانوني

2 %
9 %

% 3الحق على الماء
% 1ریاضي

% 3فالحي
% 1نقل

% 18قطاع خاص
% 51قطاع عمومي

النسبةالقطاع تربوي

بیئي
صحي
امني

قانوني

الحق على الماء
ریاضي

فالحي
نقل

قطاع خاص
قطاع عمومي

احتجاجات شهر أفريل

53,6%
اعتصام

13,1%
وقفة إحتجاجیة

14,5%
إضراب

یوم اعتصام
451

7,1%
غلق مقّرات عمل

الیات
التحركات االحتجاجیة

11,7%
غیر ذلك



اما الفاعلون فقد كانوا المعطلون عن العمل سواء من حملة شھادات العلیا او من دونھا وذلك بنسبة 24 ٪  یلیھم 
الموظفون (٪18 ) ثم العمال (16 ٪ ) والسكان والصحفیین والتجار والفالحین واألولیاء والنشطاء والطلبة واعوان 

األمن واألطباء وغیرھم وذلك بِنَسب متفاوتة.
اما بالنسبة للمطالب فقد تعلقت بدرجة اولى بالحق في التشغیل (٪34 ) وبتحسین ظروف العمل (٪23 ) والحق في 
المواد االساسیة  الخدمات ومن اجل توفیر  الماء والحق في توفیر  التنمیة (٪16 ) واالحتجاج من اجل الحق في 

وغیرھا من المطالب.
ومثلت مقرات العمل والطرقات ابرز فضاءات التحرك االحتجاجي بنسبة ٪18  تلیھا المؤسسات التعلیمیة ب12٪
  ثم مقرات اإلدارات الرسمیة (والیات وزارات شركة فسفاط قفصة بنسبة ٪8 ) ثم مقرات االنتاج والمقرات اإلداریة 

ووسائل االعالموصوال الى السجن (٪1 ) وكذلك مراكز األمن والمستشفیات.
ثم  الجھویة  السلطات  تلیھا  بمطالبھم  المحتجون  الیھا  یتوجھ  التي  الجھات  طلیعة  في  المركزیة  السلطة  وتاتي 

المؤسسات الخاصة والوالة والوزارات وصوال الى رئاسة الجمھوریة في ذیل الترتیب بنسبة 1٪ .

18 %

12 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

16 % العمال

العاطلین عن العمل

شباب

5 % السكان

5 % الصحفیین

11 % المعلمین/ االساتذة

10 % اخر

8 % اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

4 % السائقین

16 %

الموظفون 18 %

فضاءات التحركات االحتجاجیة
مقرات عمل

18 % الطرقات

12 % المؤسسات التعلیمیة

11 % مقر الوالیة

8 % مقرات المعتمدیات

8 % مقرات الوزارات

8 % شركة فسفاط قفصة

5 % مقرات االنتاج

5 % المقرات اإلداریة

5 % وسائل اإلعالم
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احتجاجات شهر أفريل



شھد شھر أفریل عوامل مناخیة غیر مستقرة في اغلبھ حیث سجلت إیطالیا خالل ھذه الفترة وصول مھاجرین في 
11 یوما من جملة أیام الشھر لیبلغ جملة الواصلین الى إیطالیا بطریقة غیر نظامیة منذ بدایة السنة من مختلف 
الجنسیات 9013 مھاجرا غیر نظامي منھم 1385 مھاجرا تونسیا أي بنسبة %15.  وقد بلغ عدد المھاجرین 
التونسیة 42 عملیة  السلطات  إیطالیا خالل شھد افریل 307 مھاجرا في حین أحبطت  الى  الواصلین  التونسیین 
اجتیاز ومنعت 409 مھاجرا من الوصول الى السواحل اإلیطالیة انطالقا من تونس. لیصبح عدد عملیات االجتیاز 
المحبطة منذ بدایة السنة 195 عملیة اجتیاز أي بنبة زیادة ب %242 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. كما 
منعت السلطات التونسیة 3027 مھاجرا منذا بدایة السنة من الوصول الى السواحل اإلیطالیة أي بنسبة زیادة ب 
%170. في حین ارتفع عدد الواصلین مقارنة من التونسیین مقارنة بسنتي 2020 و 2019 لكنة انخفض ب 

%27 مقارنة بسنة 2018. 

بلغت جملة عدد القصر التونسیین الواصلین الى إیطالیا بطریقة غیر نظامیة 208 قاصرا أي بنسبة %16.8 من 
جملة القّصر الواصلین الى إیطالیا من مختلف الجنسیات. مشاركة القصر واالناث خالل السنوات األخیرة یعكس 
تحوال للمشروع الھجري نحو المشروع العائلي شیئا فشیئا ویبرز ضعف مؤسسات الرعایة االجتماعیة والتربویة 

في اإلحاطة بھذه الفئات الھشة.
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اهلجرة غري النظامية

اهلجرة غري النظامية خالل شهر  أفريل 2021

عدد الواصلین الى307
ایطالیا 

42

409

أفریل

334

72

882

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

عدد الواصلین الى37
ایطالیا 

6

99

أفریل

60

4

137

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

عدد الواصلین الى116
ایطالیا 

11

166

أفریل

85

20

323

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

720
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

43

583

أفریل

130

36

489

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب األشھر خالل سنة 2021
الرجال

84665013

6605251612107

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
جانفي

مارس

فیفري

أفریل
المجموع

3342799452

3072807317

138511503719189



في  المنشورة  الرسمیة  المعطیات  لكن  اجتیاز  تشھد عملیات  الجھات ال  ان ھذه  یعني  ال  العالمة  * وجود ھذه 
البالغات لم تتضمن عملیات اجتیاز محبطة في ھذه الجھات

تؤثر عوامل عدیدة في عملیات االجتیاز المحبطة وتوزعھا الجغرافي مثل المسافة عن السواحل اإلیطالیة ونشاط 
شبكات التھریب وترّكز الراغبین في الھجرة وھي عوامل تتركز مجتمعة في والیة صفاقس والذي جعلھا تستحوذ 

على %40.5 من جملة عملیات االجتیاز المحبطة.

فرضت زمنیة الھجرة غیر النظامیة المشاركة المكثفة للمھاجرین من جنوب الصحراء نتیجة وضعیة الھشاشة التي 
یعانونھا وصعوبة اندماجھم في المجتمع التونسي نتیجة العراقیل القانونیة واإلداریة وحجم االنتھاكات الذي یجعل 
المشروع الھجري لدیھم أولویة قصوى. تتغذى شبكات الھجرة غیر النظامیة من الوضعیة الصعبة للمھاجرین من 
جنوب الصحراء لتنشط بكثافة ویتسبب شجعھا في مأسي إنسانیة برزت بكثافة خالل ھذه السنة وكان ضحیة ھذه 

المآسي أساسا من المھاجرین من جنوب الصحراء.

8تقرير أفريل 2021

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة حسب الجھات خالل شھر أفریل
بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

5,8%

جندوبة

* 17,6% 11,7% 5,8% 41,1%17,6% ** *
3,3%* 13,3% 18,3% 5% 6,6% 25% 26,6% 1,6% 3,3%

* * 5,1% 20,51% 7,6% 2,5% 52,2%12,8% * *
3%* 15,1% 12,12% 6% 9% * 51,5% * 3%

2,7%* 11,4% 16,81% 6% 4% 40,5%15,5% 0,6% 2%

اهلجرة غري النظامية

جانفي

مارس

فیفري

أفریل
المجموع

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر أفریل

جانفي

مارس

فیفري

أفریل
المجموع

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
83,2% 16,8%

54,9% 45,1%

53,3% 46,6%

53,2% 46,8%

61,15% 38,85%



تسجل السلطات األمنیة التونسیة برا وبحرا أرقاما قیاسیة في عدد عملیات االجتیاز المحبطة وتتطور من شھر الى 
سیاسیة  ظرف  في  الضغوطات  لھذه  للخضوع  ونتیجة  األوروبیة  واللوجستیة  التقنیة  المساعدات  بفضل  آخر 
واقتصادي واجتماعي صعب تمر بھ تونس یجعلھا في وضعیة ھشاشة إزاء الشریك األوروبي. تؤثر اإلجراءات 
األمنیة المتخذة تحت عنوان ما یسمى بمكافحة الھجرة غیر النظامیة على حریة تنقل التونسیین في وطنھم وحریة 
تنقل المھاجرین داخل البالد التونسیة فقد أصبحت جزیرة قرقنة بمثابة الحصن والتي یصعب الولوج الیھا لغیر 
اصیلي الجزیرة اال من تبدو على مالمحھم الرفاھیة المادیة. كما أصبح وجود المھاجرین من جنوب الصحراء في 
المدن والقرى الساحلیة محل متابعة امنیة مكثفة لیصبح وجودھم ترافقھ شبھة محاولة اجتیاز الحدود حتى اثباتھم 

العكس. 

شھد شھر افریل مأساة إنسانیة كبرى على السواحل التونسیة بعد غرق مركب على متنھ اكثر من 40 مھاجرا. رافق 
ھذه المأساة اإلنسانیة صمت رسمي تونسي لألسف ربما الن الضحایا من جنوب الصحراء. تبرز ھذه المأساة قصور 
المقاربات األمنیة التي كرست سیاسة اإلفالت من العقاب لشبكات ترتع دون متابعة حقیقیة لنواتاتھا الصلبة. كما 
تؤكد الكلفة اإلنسانیة الباھضة خالل ھذه السنة جنوح السیاسات والتعاون األوروبي التونسي نحو المنع ولیس نحو 

البحث واإلنقاذ. حیث تخصص كل المعدات التقنیة واللوجستیة للمنع وال تتوفر المعدات الكافیة للبحث واإلنقاذ.
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اهلجرة غري النظامية

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة خالل شھر أفریل

جانفي

مارس

فیفري

أفریل
المجموع

البحرالبر
23,5% 76,5%

70% 30%

17,9% 82,1%

30,3% 69,7%

35,5% 64,5%

مآسي الھجرة غیر النظامیة على السواحل التونسیة

جانفي

مارس

فیفري

أفریل
المجموع

عدد المفقودین عدد الضحایا
2 2

22 28

0 39

0 41

24 110



اصبح من الصعب العثور على حاالت ومحاوالت انتحار عبر عینة الرصد التي نشتغل علیھا. فھل یعني ھذا ان 
الظاھرة اختفت او خفت ؟ االجابة ھي ربما لم تعد الظاھرة تجد طریقھا الى النشر واألخبار تماما كما كان یحصل 

قبل سنوات قلیلة

وتشیر األرقام المرصودة طیلة شھر افریل الى محاولة 14 شخصا االنتحار وقد تغیرت الخارطة حیث تصدرت 
والیتْي نابل وسیدي بوزید المناطق األكثر تسجیال لحاالت ومحاوالت االنتحار بثالث حاالت لكل جھة تلیھا والیتْي 
سوسة والمنستیر بحالتْي انتحار لكل جھة فیما توزعت بقیة الحاالت بمعدل حالة او محاولة انتحار في كل من مدنین 

والقصرین وقفصة وجندوبة.
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االنتحار وحماوالت االنتحار

14

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت0 0 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل3 0 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف0 2 سوسة

صفاقس0 2 المنستیر

المھدیة0 3 سیدي بوزید

القصرین1 0 القیروان

تطاوین0 0 قابس

مدنین1 0 توزر

قبلي0 1 قفصة

104 14

االنتحار
حسب الجنس

االنتحار وحماوالت االنتحار

0 1 2 3



وبخصوص التوزیع الجنسي مثل عدد الذكور الذي اقدموا او حاولوا االنتحار نسبة ٪71.4  وتمثل الشریحة العمریة 
60-36 سنة األكثر اقداما على االنتحار. كما تم رصد انتحار ثالث مسنین بینھم امرأة وانتحار طفلین.

وقد مثل االنتحار شنقا ابرز أشكال االنتحار وذلك بنسبة 57.1. ٪  یلیھ حرق النفس بنسبة ٪28.6  ثم إلقاء النفس 
بنسبة 14.3٪ 
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57,1%
شنقا

28,6%
%14,3حرقا

رمي النفس

االنتحار وحماوالت االنتحار

ذکور
إناث

المجموع
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 العنف

لم تكن العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والمستجدات الصحیة الممیزة لشھر أفریل 2021، إال حافزا مضاعفا 
لمنسوب العنف بصفة عامة ودافعا لتكوین مناخ عام متفجر منتج للجریمة بكل اشكالھا.

وصحیا، عرفت البالد موجة ثالثة النتشار فیروس كوفید 19 اتسمت بارتفاع في عدد اإلصابات والوفیات رافقھا سوء 
تصرف في التالقیح  وحالة من الضبابیة والتذبذب في السیاسة االتصالیة للحكومة فیما یھم الجائحة الصحیة..

وسیاسیا، تواصلت مع شھر أفریل خطابات العنف والكراھیة والتحریض بین الفرقاء السیاسیین ومن قبل عدد من أعضاء 
مجلس نواب الشعب، زادتھا حدة موجة التسریبات واالشاعة وثقافة اإلفالت من العقاب وضعف الدولة مقابل المجموعات 

المتنفذة.

أما اجتماعیا واقتصادیا اقرت الحكومة تمدید في فترة حظر التجوال تزامن مع حلول شھر رمضان بما یرافقھ من ارتفاع 
في حجم المصارف وغالء في المعیش زاد في تعمیق االزمة االقتصادیة وتداعیاتھا االجتماعیة، وكل ھذا یأتي في ظل 
غیاب تام الي إجراءات استثنائیة مصاحبة او داعمة للفئات الھشة من قبل الحكومة بل بالعكس من ذلك سجل الشھر ترفیع 

جدید في أسعار المحروقات وبدایة انطالقة لسیاسة الرفع الجزئي للدعم..
عناصر مركبة متكاملة كلھا مجتمعة،  كانت دافعا ومكونا لمناخ عام متازم یطغى علیھا حالة من الغضب المبطن وعدم 
الرضاء وانعدام الثقة سرعان ما طفت نتائجھا على سطح احداث شھر افریل وتجلت في جنوح عام نحو الجریمة والعنف 

باشكالھ المختلفة.

-        عنف انفعالي جاء في شكل أحداث شجار بین اجوار حیث خلف في معتمدیة السرس من والیة الكاف حالة وفاة 
وادى في حي ابن خلدون إلى فقئ شاب لعین اخر، وفي صفاقس خلفت مناوشة كالمیة بین شخصین في طابور أمام أحد 
المخابز وفاة كھل بعد إصابتھ بلكمة.. اما في منوبة فادى شجار بین جارین الى استعمال أحدھما لبندقیة صید واطالقھ 

النار علیھ. وفي سوسة خلف شجار بین شخصین الى قطع أحدھما اصبع االخر.

-        عنف مروري حیث شھد الشھر سلسلة من حوادث المرور القاتلة لعل أبرزھا حادثة وفاة االم امام مرأى ابنیھا.

-        عنف امني، این مثل الشھر مجال النتھاكات وعملیات تشھیر وعدم احترام للحقوق الفردیة وحریات التونسیین 
من قبل الجھاز التنفیذي للدولة "األمن" حیث قام أمنیون خالل شھر رمضان بغلق عدد من مقاھي العاصمة وإخراج 

حرفائھا فضال عن اقتحام مقھى مرخص لھا في والیة صفاقس وتعمد التشھیر بمریدیھا مع تعنیف صاحبھا..

-        عنف افتراضي، ففضال عن ما تسجلھ مواقع التواصل االجتماعي من تبادل للسباب والشتم والثلب وما تعرفھ 
بصفة دوریة من تناحر وخصومات بین السیاسین یولي خاللھ الجمیع االھمیة لعدد المتابعین فقط بعیدا عن كل ما ھو قیمي 
وأخالقي.. شھد شھر افریل ظھور لعنصر جدید وھو مسلسالت رمضان بما حملتھ من مشاھد عنف وتشویھ لكل أدوار 

السینما التربویة والتوعویة المجتمعیة.

 العنف



42,9%
2,4%
9,5%
4,8%
7,1%

الشارع
النسبةالمكان

وسائل النقل العمومي
المؤسسات التربویة

مؤسسة إنتاج اقتصادي
26,2% المسكن

فضاء حكومي

2,4% فضاءات سیاحیة وترفیھیة
2,4% الجامع
2,4% فضاءات صحیة

تقرير أفريل 132021

 العنف

-        عنف اجرامي، تعددت أشكالھ خالل شھر افریل واتخذ في غالبیتھ توجھ عام نحو األقصى بعیدا عن ضبط النفس 
او التعقل فالخالف الذي سجل مثال بین عائلتین  في منطقة جبل جلود ادى سریعا الى معركة حامیة الوطیس تواصلت 
على امتداد 5 ایام متتالیة وخلفت اصابات متفاوتة الخطورة واضرار مادیة لمنازل وعربات.  أما في باب الخضراء 
فكانت في شكل حادثة اعتداء فضیعة بواسطة سكین لزوج على زوجتھ وسط السوق وعلى مراى الجمیع .. وتجلى في 

والیة القصرین في حادثة قتل شقیقین لعمھما بسبب خالف عائلي.

-        عنف مسلط على الطفل والمراة،  كان العنف الجنسي ابرزه أین سجل شھر افریل حادثة اعتداء كھل على طفلة 
ال14 سنة في والیة نابل واعتداء ثالثة شابان على طفلة في نفس السن وفي نفس المنطقة.. وعرفت أحد المؤسسات 
الصحیة حادثة تحرش لحارس بإحدى العامالت ھناك كما تعمد احد القیمین في معھد بتونس العاصمة للتحرش بتلمیذة 

سنھا 15 عاما.

كما شھدت الشھر حالة سوء معاملة وتنكیل لطفل متوحد في احد مراكز الرعایة این تعمد المربیات توثیقھ بجھاز تسخین 
ما ادى الى اصابتھ بحروق من الدرجة الثانیة...

وبلغة األرقام احتل العنف االجرامي المرتبة االولى في حصیلة رصد فریق المرصد االجتماعي التونسي أین مثل نسبة 
%78.6 من المجموع العام یلیھ في ذلك العنف في الفضاء العام أین مثلت نسبتھ %9.5 فالعنف المؤسساتي الذي كان 

في حدود ال7.1%.

وعلى غرار االشھر السابقة احتل الشارع المرتبة االولى ضمن الفضاءات التي تشھد أحداث عنف خالل شھر افریل أین 
سجل %42.9 من الحصیلة الجملّیة للعنف لتأتي بعده الفضاء العائلي وھو المسكن والذي شھد %26.2 من أحداث 
العنف المسجل خالل الشھر. وتتوزع بقیة األحداث بین المؤسسات التربویة   (%9.5) فمؤسسات اإلنتاج االقتصادي ( 

%7.1 ) فالمقرات االداریة (4.8%).

الشارع

وسائل النقل العمومي
فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج اقتصادي
المسكن

فضاءات سیاحیة وترفیھیة
الجامع

فضاءات صحیة

78,6%
7,1%
9,5%

إجرامي
النسبةالقطاع

مؤسساتي
عنف في الفضاء العام

2,4% إقتصادي
2,4% إحتجاجي

إجرامي
مؤسساتي

عنف في الفضاء العام
إقتصادي
إحتجاجي



عنف جماعي عنف فردي
41,9% 58,1 %
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 العنف
وتحتل والیة تونس مرة اخرى المرتبة االولى في أحداث العنف المسجل في شھر افریل این سجلت لوحدھا نسبة 24% 
اي حوالي ربع مجموع احداث العنف المسجلة على امتداد الشھر یلیھا في ذلك بنسب متساویة كل كل من والیات صفاقس 
اللذین سجل كل منھما نسبة %9.5 من المجموع یاتي بعدھما والیة القصرین بنسبة %7.1 فوالیات  وسیدي بوزید 
القیروان وسوسة أریانة وبنزرت ونابل والمھدیة ومنوبة والمنستیر بنسب متساویة للعنف بلغت ال %4.8 من المجموع 

العام للشھر.

وامام غیاب كل رؤیة واضحة للسیاسات العامة للحكومة فیما یتعلق بالجائحة الصحیة وبتداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة 
وفي ظل صعوبة رؤیة اي بوادر انفراج لالزمة السیاسیة التي تعیش على وقعھا البالد منذ اكثر من 3 اشھر ومع تواصل 
سیاسة االفالت من العقاب وتوسع الھوة بین المواطن واصحاب القرار وتعالي منسوب عدم الثقة بصفة عامة، فستكون 
الفترة القادم إطار لتغذیة كل ما ھو سلوك یقوم على الفردنیة األمر الذي من شأنھ أن یضاعف أكثر من منسوب العنف 

االقتصادي ( سرقة براكاجات..)

ھذا ومن شأن عدم وضوح الرزنامة المدرسیة والتمدید في العطلة المدرسیة واالبقاء على األطفال داخل المنزل ان تكون 
من العوامل التي تضاعف في منسوب العنف الالمرئي المسلط على الطفل وتخلق أطر جدیدة العتداء على طفولتھ.

أریانة4,8% 0% بن عروس

بنزرت4,8% 24% تونس

زغوان2,4% 4,8% منوبة

نابل4,8% 0% باجة

جندوبة0% 2,4% سلیانة

الكاف4,8% 4,8% سوسة

صفاقس9,5% 4,8% المنستیر

المھدیة4,8% 9,5% سیدي بوزید

القصرین7,1% 4,8% القیروان

تطاوین0% 0% قابس

مدنین0% 0% توزر

قبلي0% 2,4% قفصة

51,2 %

4,7 %

11,6 %

32,6 %

الضحیة
حسب الجنس

79,1 %

11,6 %

9,3 %

المعتدي
حسب الجنس



في المحصلة، ومع انتشار وباء كورونا اكتمل تقریبا المشھد التراجیدي الذي اصبحت تعیشھ البالد جراء االزمة 
الشاملة والمعقدة وتمثل ادارة ازمة كوفید رصاصة الرحمة التي ستطلق على المنظومة السیاسیة والتي اثبتت 
قصر نظرھا في معالجة األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة واالستجابة الى مطلب العدالة االجتماعیة الذي یمثل 
ابرز استحقاقات ثورة 2011. وقد تكون ازمة كوفید في موجتھا الثالثة القادح النفجار اجتماعي مرتقبخاصة 

امام الزیادة المھولة إلعداد ضحایا كوفید وكذلك لصعوبة الحصول على فرصة للتحلیل واُخرى للتلقیح.

تقرير أفريل 152021

اخلامتة

اخلامتة
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عملیات االجتیاز المحبطة :

في  الوطني  للحرس  الرسمي  الناطق  وتصریحات  الداخلیة  وزارة  بالغات  على  االعتماد  یقع 
العمریة  والفئات  (الجنس  تفصیلیة  معطیات  االغلب  في  تتضمن  وال  االعالم.   وسائل  مختلف 

والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون ...) 

الواصلون الى السواحل األوروبیة :

ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة لالجئین 
لمراقبة  االوربیة  والوكالة  األوروبیة  الدول  في  الداخلیة  ووزارات  للھجرة  الدولیة  والمنظمة 

السواحل.

الھیاكل  الصادرة عن  األرقام  تحیین متواصل حسب  الى  تقریبیة وتحتاج  المقدمة  األرقام  تبقى 
الرسمیة والمدنیة التي قد تصدر في تقاریر الحقة لكنھا تقدم قراءة للتطور والتغییر في دینامیكیات 

الھجرة غیر النظامیة.

التي تصل الى السواحل األوروبیة دون ان تمر عبر  المھاجرین  األرقام الالمرئیة: ھي اعداد 
السلطات المحلیة او الھیاكل األممیة وال نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة وتختلف حسب 
التونسیة  السواحل  من  االنطالق  عملیات  أیضا  تضم  كما  المھاجرین.  تھریب  شبكات  تكتیكات 
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.
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منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية


