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المقدمة
 تزامن شھر دیسمبر مع الذكرى العاشرة للثورة ومع نھایة سنة أولى من حكم "سیستام" جدید اختاره الناخبون في
2019. حصاد كّرس بال شك ثالث حقائق: عمق في االزمة االقتصادیة العام  نھایة  انتظمت   انتخابات عامة 
 واالجتماعیة وتطورھا نحو ازمة شاملة، قطیعة بین النخب الحاكمة والشارع، ضبابیة في إدارة األزمات ومنھا
 ازمة الحكم وإدارة االختالف وازمة فیروس كوفید وعجز عن االستجابة لمطالب التونسیات والتونسیین في العیش

الكریم والحق في خدمات أساسیة جیدة وتحقیق العدالة االجتماعیة

ازمة تداعیات مجمل ھذه األزمات وِفي مقدمتھا  المسجلة، جراء  النمو االقتصادي  تترجمھ نسبة  الحصاد   ھذا 
كوفید، والتي تقّدر وفقا ألرقام المعھد الوطني لالحصاء ب- 6 ٪  خالل الثالثي الثالث من 2020 و- 9.2 ٪
   خالل الثالثي االخیر من العام وفقا لتقدیرات مجموعة البنك الدولي الصادرة نھایة شھر دیسمبر. وھي نسبة تزید
 بال شك في عدد الفقراء وعدد العاطلین عن العمل وتفتح الوضع االجتماعي على مزید من التطورات والتعقیدات

خالل العام الجدید

حكومتان وأزمات كثیرة

 كان شھر دیسمبر إذن خاتمة عشر سنوات من االنتقال الدیمقراطي وخاتمة سنة أولى من حكم "سیستام جدید"
طیلة للتونسیین  المعیشي  الوضع  فتدھور  واالجتماعیة  االقتصادیة  االزمة  افرازات  من  إفراز  نفسھ  ھو   كان 
 السنوات التسع التي تلت الثورة كان محركا رئیسیا لخیارات الناخبین في انتخابات 2019 لیفرز انتھاك الحقوق
ل ضاعف  االقتصادیة واالجتماعیة ما بعد الثورة، جّراء الخیارات الفاشلة، أرخبیال من الكتل في برلمان شبھ معطَّ
 وضعھ من االحتقان في الشارع كما ضاعف من خطاب العنف والكراھیة وصوال الى ارتكاب العنف المادي بین

النواب بدایة شھر دیسمبر

 كما افرز حصاد العشریة االولى تنامي الشعور باالحباط الجماعي جراء عدم االستجابة الستحقاقات الثورة وِفي
 مقدمتھا الخبز والكرامة والعدالة االجتماعیة ومكافحة الفساد ألسباب تعلقت بسنوات الحكم الفاشلة ما بعد الثورة
 والتي لم تضع تونس على طریق التحول الدیمقراطي واالقتصادي واالجتماعي المنشود. إذ تم خالل ھذه العشریة
 اإلبقاء على منوال تنموي عاجز عن تحقیق نسبة نمو قادرة على توفیر فرص العمل وتحقیق الرخاء المنشود مما
 ضاعف من معدالت البطالة والفقر وتراجع الطبقة الوسطى وزاد من معدالت الھجرة غیر النظامیة والرغبة في
 الھجرة. كما تم االبقاء على ذات المناخ المالئم للتھرب الضریبي وغیاب اي إصالح جبائي مما ضاعف من جرائم
 التھرب الضریبي وتبییض األموال وھو وضع تسلل للحیاة السیاسیة لیساھم في مزید تفاقم الالّ ثقة في الفاعلین

فیھا

1

.

.

.

.



 وزادت ازمة جائحة كوفید من تعقید الوضع وھي التي تسببت في غلق كلي للنشاط االقتصادي طیلة ستة اسابیع
تسببت في تراجع نسبة النمو االقتصادي إلى 21.6 ٪  خالل الثالثي الثاني من العام وزیادة في نسبة البطالة ب
 3 ٪  لتبلغ 18 ٪  وھي التي ظلت في حدود معدل 15 ٪  طیلة التسع سنوات. ورغم عودة النشاط االقتصادي ما
 بعد رفع الحجر الشامل والموجھ وفتح الحدود الجویة والبحریة ظلت نسبة النمو سالبة وِفي حدود 6 ٪  ومن
 المتوقع ان تكون في 9- ٪  مع نھایة العام. وضع انعكس على میزانیة العام الجدید فوجدت الحكومة صعوبة في
 تعبئة موارد مالیة للمیزانیة ولتستقبل المالیة العمومیة عامھا الجدید بعجز كلي عن استصالح الخدمات األساسیة

وِفي مقدمتھا خدمات الصحة العمومیة والنقل والبنیة التحتیة

 ولعل حادثة الموت المأساویة للدكتور بدر الدین العلوي إثر سقوطھ من مصعد في مشفى جندوبة بدایة شھر
 دیسمبر دلیل قاطع على الحالة المزریة التي بات یعیشھا قطاع الصحة العمومیة وغیاب اي استراتیجیة لإلصالح.
 وینسحب ھذا الوضع على قطاعات اخرى عمومیة ومنھا استصالح البنیة التحتیة اذ تسبب غیاب الصیانة في
 حوادث موت مأساویة لمواطنین إثر سقوطھم في بالوعات في الطرقات العامة واخرھا سقوط الشاب محمود ثابت

بسیارتھ في حفرة غیر محمیة كانت على مقربة من اشغال إنجاز محول

 وما ضاعف من صعوبة الوضع التأزم السیاسي جراء حالة التشنج والتعطل في المؤسسة التشریعیة وتسلل ھذا
 التشنج الى رأسْي السلطة التنفیذیة. ففي عام واحد تواتر على مكتب القصبة رئیسا حكومة. والحكومتان لم تملكا
 رؤیا واضحة واستراتیجیة تستند الى برنامج إصالح واضح والمؤسف ان الصراع السیاسي ُیدار بشكل متشنج

ویغلب علیھ خطاب الكراھیة والعنف

 ازمة شاملة ومعقدة كان لھا وجھھا االجتماعي حیث تزایدت معدالت الجریمة والعنف وطلّت العروشیة مجددا
عدد زیادة  وكذلك  دیسمبر.  شھر  بقبلي خالل  السخونة  العین  في  عرشین  بین  تصادم  من  ما حصل  ذلك   من 
 الواصلین الى إیطالیا بشكل غیر نظامي انطالقا من السواحل التونسیة. وِفي الشوارع بات من الواضح ان عدد
 المتشردین في زیادة وان من بین المتشردین ھناك مسنون یمضون خریف أعمارھم في عراء الشوارع دون مآوي
 ودون إحاطة. زاد ایضا عدد المتسولین في الشوارع والكثیر منھم مسنون وھي ظاھرة یمكن معاینتھا بالعین

المجردة في شوارع العاصمة
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احتجاجات شھر دیسمبر

خطة اعتمدوا  الذین  الناخبین  جموع  أصوات  إیصال  عن  الجدید  "السیستام"  وعجز  الحكومي  االستقرار   عدم 
لتبدأ االجتماعي  الحراك  استراتیجیة  من  غّیر  الكریمة  الحیاة  لھم  یوفر  الذي  البدیل  عن  بحثا  عقابیة   تصویت 
 االحتجاجات نزوعھا نحو العنف بدایة من شھر مارس 2020 اذ زادت االحتجاجات العشوائیة بنسبة 65 ٪  في

مقارنة بین االحتجاجات العشوائیة المسجلة خالل شھرْي جانفي ودیسمبر 2020

 كما توجھ المحتجون نحو اعتماد أشكال احتجاجیة اكثر ضغطا مثل غلق فانا ضح البترول في صحراء تطاوین
 والتھدید بغلق فانا توزیع المیاه في سبیطلة وغلق المنطقة الصناعیة في قابس وما انجر عنھ من ازمة على مستوى
 الغاز السائل في مناطق عدیدة في الجنوب. واختفت في المقابل بعض االشكال االحتجاجیة التي تمس الفرد مثل
 االنتحار او محاولتھ والمشي لمسافات طویلة على االقدام وخیاطة األفواه واضرابات الجوع. باستثناء اضراب
 الجوع الذي یخوضھ جرحى الثورة (ویالقي مساندة واسعة من قبل الجمیع) طلبا لنشر القائمة النھائیة لشھداء

وجرحى الثورة وذلك رغم مضي 10 سنوات على الثورة

 وقد بلغ عدد التحركات االجتماعیة واالحتجاجات طیلة 2020 ما یناھز 8759 تحركا احتجاجیا حوالي 5727
تحركا احتجاجیا منھا كان عشوائیا اي ینزع للعنف (65 ٪ 

 كما ان الزمن االحتجاجي امتّد على طول اشھر السنة فلم یكن شھر جانفي موسم الذروة في االحتجاج كما ھو
العام ومباشرة اثر رفع الحجر الثالثة من  الثالثیة   متوقع بل إن االحتجاجات أخذت منحنى تصاعدیا بدایة من 
 الصّحي الشامل. وكانت اغلبھا تطالب بحقوق اقتصادیة واجتماعیة تخص التشغیل ودیمومة الشغل في ظل ازمة
 كوفید خاصة مع غلق المقاھي والمطاعم وفرض بروتوكوالت صحیة صارمة على النزل. بل إن شھر دیسمبر
 مثل ذروة االحتجاجات طیلة 2020 بتسجیلھ 1149 تحرك احتجاجي مسجال زیادة طفیفة عن احتجاجات جانفي

ناھزت 1.14 ٪  وزیادة عن شھر نوفمبر ناھزت 12 ٪ 

3

 الحركات االحتجاجیة االجتماعیة
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 لم تتغیر الخارطة االحتجاجیة خالل شھر دیسمبر مقارنة بما سبقھ من اشھر اذ ظلت مناطق غرب البالد (وسطا
 وجنوبا) في طلیعة المناطق األكثر احتجاجا علما وان خارطة التحركات االحتجاجیة بدأت منذ الثالثیة الثانیة من
 العام في التغّیر لتصبح مناطق الجنوب الغربي والوسط الغربي في صدارة المناطق األكثر احتجاجا ومنذ ھذا

التاریخ ایضا ظھرت النزعة العشوائیة في االحتجاجات ثم طغت على المشھد االحتجاجي

یناھز 66.8 ٪  من مجموع احتجاجیا اي ما  760 تحركا  الغربي  الغربي والوسط  الجنوب   وقد سّجلت مناطق 
الحراك المرصود خالل شھر دیسمبر وبلغ عدد االحتجاجات العشوائیة 700 تحرك عشوائي اي ما یناھز 92 ٪

  من االحتجاجات المرصودة في ھذه المناطق
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 وتاتي والیة قفصة في صدارة المناطق األكثر احتجاجا بتسجیلھا 317 تحركا
 احتجاجیا منھا 285 تحرك احتجاجي عنیف (89.9 ٪ ) تلیھا القصرین ب186
تحرك احتجاجي منھا 172 تحرك احتجاجي عشوائي (92.4 ٪ ) ثم القیروانب
 137 تحرك احتجاجي منھا 107 تحرك احتجاجي عشوائي (78 ٪ ) ثم والیة
 تونس بتسجیلھا 103 تحرك احتجاجي منھا 81 تحرك عشوائي (78 ٪ ) ثم
 سلیانة بتسجیلھا 65 تحركا احتجاجیا كانت جلھا عشوائیة (٪100 ) تلیھا سیدي

بوزید ب65 تحرك احتجاجي منھا 54 تحرك احتجاجي عشوائي (83 ٪ 

 ومثلت المطالب االقتصادیة واالجتماعیة 76 ٪  من محركات احتجاجات شھر دیسمبر وتأتي المطالبة بالتشغیل
 في مرتبة أولى بنسبة 37 ٪  (416 تحرك احتجاجي) والحق في التنمیة بنسبة 20 ٪  (331 تحرك احتجاجي).
 كما مثل عدم تفعیل االتفاقیات المبرمة بین الجھات الرسمیة وتنسیقات الحراك االجتماعي دافعا اخر لالحتجاج
 (37 تحرك احتجاجي) وذلك بنسبة 4 ٪  من مجموع التحركات المرصودة. ومثل عدم توفر المواد االساسیة ایضا
 دافعا لالحتجاج بنسبة 3 ٪  كما ان ما ال یقل عن ٪11  من مجموع االحتجاجات المرصودة تعلقت بجودة الحیاة
وانھیار الخدمات االساسیة مثل عدم توفر الماء الصالح للشراب وعدم الحصول على العالج وغیرھا من المطالب
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وكانت االحتجاجات موزعة بنسبة متقاربة بین التلقائیة (575) والمنظمة (574

٪ 74 بنسبة  أولى  المرصودة خالل شھر دیسمبر تحتل االعتصامات مرتبة  بالنسبة لألشكال االحتجاجیة  اما 
أثنائھ) ثم الوقفات    (850 یوم اعتصام تم رصده سواء العتصامات تواصلت خالل شھر دیسمبر او تشكلت 

 االحتجاجیة في مرتبة ثانیة بنسبة 12.1 ٪  وقفات احتجاجیة تلیھا أشكال احتجاجیة مختلفة بنسبة 13.9
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 وكان الفاعلون تقریبا كل القطاعات وكل اصحاب المطالب وھذا ما میز حراك الثالثیة االخیرة من 2020 اذ
طلبا مخالفة  احتجاجیة  أشكال  والموظفون وكل طالب حق  والمعطلون  واألطباء  والصحفیون  القضاة   خاض 

لتفاعل السلطات مع مطالبھم
 وقد مثلت الطرقات مسرحا رئیسیا لالحتجاج (20 ٪ ) تلیھا المقرات اإلداریة (16 ٪ ) وشركة فسفاط قفصة
 (13 ٪ ) ومقرات سیادة (12 ٪ ) والوالیات (9 ٪ ) ومقرات انتاج (8 ٪ ) ومجلس نواب الشعب (2 ٪ ). وتظل
الحكومة قبلة رئیسیة للمحتجین لتقدیم مطالبھم ودلك بنسبة 90 ٪  تلیھا السلطات الجھویة ثم رئاسة الجمھوریة
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الھجرة غیر النظامیة خالل شھر دیسمبر

السیاسیة االزمة  استمرار  ظل  في  المناخیة  العوامل  رغم  تواصال  النظامیة  غیر  الھجرة  موجات   شھدت 
 واالقتصادیة واالجتماعیة وتواصل عملیات الترحیل القسري للمھاجرین غیر النظامیین من إیطالیا. من المتعارف
 ان شھر دیسمبر ینتمي لألشھر التي تشھد انخفاضا كبیرا في موجات الھجرة نتیجة عوامل مرتبطة أساسا بالمناخ
 لكن ذلك لم یمنع من ان یكون ھطا الشھر أیضا استثنائیة مقارنة بنفس الفترة خالل السنوات الفارطة. حیث ارتفع
 عدد الواصلین الى إیطالیا مقارنة بسنة 2018 ب %54 كما ارتفع عدد المجتازین الطي تم منع اجتیازھم مقارنة
الھجرة غیر فیھ  والتي عرفت  بدیسنبر2019  أكثر مقارنة  الفارق  یتوسع  %238 في حین  2018 ب   بسنة 

النظامیة أدني مؤشراتھا
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عدد المجتازین الذین وقع ایقافھمعدد عملیات االجتیاز المحبطة



ثانیا ب26.08%  واصلت جھة صفاقس تصدر عملیات االجتیاز المحبطة ب%43.47 وحلت والیة تونس 
 وتمثلت أساسا في عملیات احباط تسلل نحو الموانئ في حین غابت جھة مدنین من بالغات وزارة الداخلیة حول

احباط عملیات اجتیاز

 لئن أصبحت تونس وجھة للعدید من األجانب وخاّصة أصیلي جنوب الصحراء، إالّ أّنھا ظلّت أیضا منطقة عبور
لذلك المتوسط  البحر  الھجرة بطریقة غیر نظامیة عبر  إلى تونس ھو   لھم، لیظل ھدفھم األساسي من دخولھم 
 یتواصل للشھر الثاني على التوالي ارتفاع عدد المھاجرین من جنسیات غیر تونسیة الذین وقع احباط اجتیازھم
تھریب لتلجا شبكات  أساسا  مناخیة  لعوامل  التونسیین  لدى  الھجرة  في  الرغبة  انخفاض  نتیجة   لتبلغ 60.1% 

المھاجرین الى الجنسیات غیر التونسیة

9

.

 یعود الحضور المكثف للنساء ب%35.1 لمشاركة المھاجرات من جنوب الصحراء في عملیات الھجرة غیر
 النظامیة نتیجة وضعیة الھشاشة المضاعفة التي یعانین منھا في تونس والتي تجعلھن یبحثن عن الخالص باي

وسیلة وتحقیق مشروعھن الھجري الذي انطلقن من اجلھ
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2020 2019 2018
عدد الواصلین الى ایطالیا

5266

2654

12883

273 361
1096

4177 4519

13466

عدد المجتازین الذین وقع ایقافھمعدد عملیات االجتیاز المحبطة
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 خارطة االنتحار ومحاولتھ ایضا بصدد التغیر اذ لم تعد القیروان في مرتبة أولى ومع ذلك ایضا لم یختف منھا
 االنتحار. وخالل شھر دیسمبر تم رصد 17 حالة ومحاولة انتحار توزعت كالتالي: 3 حاالت انتحار في كل من
 قبلي ونابل وحالتْي انتحار او محاولتھ في كل من زغوان والقصرین وسوسة وحالة انتحار او محاولتھ في كل

من تونس وبوزید وقابس والقیروان وجندوبة

ثلثي ضحایا حوالي  سنة  العمریة 16-45  الفئة  تمثل  كما  الضحایا  مجموع  من  الذكور 76.5٪   نسبة   وتقدر 
الحاالت المرصودة طیلة شھر دیسمبر (13 ضحیة

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 

13
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كما تم رصد حاالت ومحاوالت انتحار حرقا بنسبة 17.6 ٪  والقاء النفس بنسبة 11.8 ٪ 

 ومثل االنتحار شنقا ابرز أشكال االنتحار المرصودة وذلك بنسبة 70.6 ٪  والشنق ھي طریقة انتحار فیھا اصرار
على الموت

14

إناث
المجموع

ذکور
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االنتحار
في

2020 



تقریر العنف
القضایا جملة  من   25% من  اكثر  الماضیة  سنوات  الثالث  امتداد  على  مثل  العنف  لقضایا  العام   المجموع 
والسلب والقتل  كالسرقة  اخرى  بجرائم  الغالب  في  االفعال  ھذه  وتقترن  التونسیة.  المحاكم  امام   المعروضة 

واالعتداء الجسدي

 وتمثل النساء واالطفال الفئة االكثر استھدافا بشتى انواع العنف، وتقول اخر االرقام الصادرة عن وزارة المرأة
 والطفولة وكبار السن، ان منسوب ھذا العنف المسلط على النساء واالطفال قد تضاعف اكثر من 5 مرات خالل
وتداعیاتھ  19 كوفید  لفیروس  الصحیة  الجائحة  فرضتھ  الذي  الوبائي  الوضع  ومثل   2020 المنقضیة   السنة 
 االقتصادیة واالجتماعیة ابرز اسبابھ حتى انھ من بین االرقام الصادرة فیما یتصل بالعنف المسلط على النساء ان
 االسبوع الثاني من شھر ماي الماضي، والذي تزامن مع فترة الحجر الصحي الشامل وحالة االغالق الكلي للبالد،

قد تضاعفت خاللھ معدالت العنف 9 مرات كاملة

االقتصادیة للحقوق  التونسي  للمنتدى  التونسي  االجتماعي  المرصد  عن  الصادرة  المؤشرات  تؤكد   بدورھا 
 واالجتماعیة منذ بدایة السنة ان العنف في شكلھ االجرامي كان الجزء االكبر من العنف المرصود وان الظاھرة
 ما انفكت تصبح اكثر خطورة على المجتمع التونسي. وفي كل مرة یحذر المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة
 واالجتماعیة من خطورة تفشي العنف باعتباره ظاھرة ال یمكن حصرھا في قراءاتھ السطحیة عبر ربطھا بالدافع
اداء بھا، مسالة  المتصل  العنف  الجریمة ومظاھر  فیھ  تفصل  ان  یمكن  الذي ال  الوقت  في   االقتصادي فحسب 
 المؤسسة االمنیة او عن سیاقات وسیاسات عامة تعیش على وقعھا البالد تتسم بالغموض وعدم الوضوح وانتشار
 الفقر والخصاصة والتھمیش والبطالة فضال عن تصاعد خطابات الكره واالقصاء والتقزیم.. في غیاب تام لكل

رؤیة اجتماعیة شاملة

وعلى غرار االشھر السابقة مثل العنف االجرامي خالل شھر دیسمبر 2020 النسبة االعلى فكان في حدود ال
88 ٪ من المجموع العام، یلیھ العنف في شكلھ االحتجاجي بنفس النسبة مع العنف المؤسساتي

ابرز الشارع  كان خالل  سنة  لیختتم  دیسمبر  شھر  یأتي  للعنف  الشھریة  التقاریر  لبقیة  العامة  المالمح   وبنفس 
 الفضاءات التي احتضنت كل اشكال العنف وشھد اكثر من  ثلث العنف المرصود یلیھ المسكن كثاني فضاءات
 العنف بنسبة %20. وبصفة استثنائیة یطفو على سطح احداث العنف المرصودة خالل شھر دیسمبر 2020
 العنف في االطر والمؤسسات التربویة این مثلت نسبة %16 المجموع العام یلیھ الفضاءات الصحیة التي عرفت
%8 من التي عرفت  االداریة  الفضاءات  ننسى  ان  دون  دیسمبر.  العنف خالل شھر  اشكال  %10 من   نسبة 

منسوب العنف وفضاءات االنتاج التي عرفت نسبة %4 من اشكال العنف
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 وعاشت والیة تونس ( العاصمة ) على وقع %20 من منسوب العنف المسجل خالل شھر دیسمبر ونفس المعدل
 تقریبا عرفتھ والیة سوسة التي سجلت %18 من المنسوب العام لمجموع االحداث المرصودة من قبل فریق
 الرصد. لتتوسع بقیة النسبة متقاربة بین والیات القیروان والكاف (%8) ووالیة نایل وصفاقس (%6) فوالیات

قابس وتوزر والمھدیة

النساء الذكور مسؤولون عن %84  من احداث العنف المرصود خالل شھر دیسمبر في حین تكون   ویكون 
مسؤوالت عن %10 من احداث العنف. اما بالنسبة للفئة المعّنفة فتتوزع متساویة بین الذكور واالناث
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تمظھراتھ بجمیع  النساء  على  المسلط  العنف  سنة  بامتیاز  كانت  انھا  القول  یمكن  سنة  تنتھي  دیسمبر   وبشھر 
 ومجاالتھ بما فیھ العنف السیاسي والعنف االقتصادي.. تحملت خاللھ ھذه الفئة االكثر ھشاشة تداعیات جائحة
صحیة مرفوقة بأزمة اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة في غیاب كلي الي اجراءات استثنائیة سواء امنیة او قضائیة

 وھنا یھم المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، والمرصد االجتماعي التونسي،  التاكید على ضرورة
 احترام مختلف المؤسسات والھیاكل والمنظمات والجمعیات وكافة أفراد المجتمع لحقوق المرأة وتعزیز مكتسباتھا
رسم عند  ضدھا  العنف  ومناھضة  المرأة  ضد  التمییز  عدم  وبإدراج  والتحسیس  والتثقیف  والتعلیم   بالتوعیة 

السیاسات العمومیة
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 في المحصلة كان حصاد شھر دیسمبر متوقعا فھو خاتمة سنة استثنائیة انھار فیھا ما تبقى من االقتصاد طیلة
 سنوات ما بعد الثورة وذلك بسبب تداعیات جائحة كورونا. وانھیار االقتصاد ھو المدخل الذي تتعمق منھ كل
البرلمانیة كّل المؤسسة  فقدان  السیاسي من ذلك  الوضع  تأزم  الى االنھیار االقتصادي   األزمات وإذا ما أضفنا 
المجتمع و دخولھا حالة فوضى واصطفافات مصلحیة ال مبدئیة وصراعات داخلیة حزبیة  مصداقیة في نظر 
 وفئویة یغّذیھا خطاب كراھیة واقصاء مما یزید في عزلة المنتخبین عن المجتمع وكذلك اذا ما أضفنا الیھا غیاب
 رؤیة وإرادة حكومیة إلدارة ھذه األزمة الشاملة والتفكیر في حلول عملیة یصبح من الیقین بان العام الجدید سیكون

عام االھتزازات االجتماعیة وتنامي الغضب بامتیاز في كل الجھات
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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
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