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التقرير للتحركات االحتجاجية
والحراك االجتماعي 2021

سنة أخرى تمضي دون ان تتوفر للتونسيين اجابات واضحة حول مطالبهم األساسية التي رفعوها قبل 
11 سنة وأهمها الحد من الفقر وتوفير الشغل وتحقيق التنمية العادلة والعدالة االجتماعية والقطع مع 

الهشاشة والفساد.
هذه السنة كانت محّملة بكل مؤشرات التأزم الشامل وفتحت الباب نحو سنة أخرى مأزومة ما لم يتم 
االزمة  إدارة  وسوء  الغموض  مع  والقطع  المجاالت  مختلف  في  واضحة  اصالح  برامج  بوضع  التدارك 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالستجابة لمطالب التونسيين.

ويمكن تفسير هذه الزيادة على 
ثالث مستويات :

 سياسي، اقتصادي واجتماعي.

العام  خاتمة  احتجاجيا خالل شهر ديسمبر،  تحركا   1119 رصد  تم  وقد 
2021، االمر الذي يؤكد ان هذه السنة كانت استثنائية من حيث حجم 
التدهور االقتصادي واالجتماعي والسياسي وقد انعكس هذا الظل 
لما  وفقا  استثنائيا  الحصاد  كان  حيث  االجتماعي  الحراك  واقع  على 
سجلته وحدة الرصد بالمرصد االجتماعي التونسي، استنادا الى عينة 
المكتوبة والمسموعة والمرئية  المتكونة من وسائل االعالم  العمل 
واالكترونية وايضا مواقع التواصل االجتماعي، بتسجيل 12002 تحرك 
نحو  تنزع  أي  عشوائية  احتجاجات  كانت  اغلبها  السنة.  طيلة  احتجاجي 

العنف وفيها تعطيل لمصالح المواطنين واالدارة.

هذا الحصاد فاق المعدل السنوي للحراك االحتجاجي للسنوات الست الماضية (8562 معدل سنوي 
للتحرك االحتجاجي منذ 2015. وهذا األخير، 2015، هو سنة مهمة اعتمدناها كمؤشر باعتبارها اولى 
سنوات الحكم ما بعد تنظيم اولى االنتخابات العامة نهاية العام 2014 والخروج من المرحلة التأسيسية 

الى مؤسسات الحكم الدائم) بنسبة 40%.
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اقتصاديا واجتماعيا

لم تنجو تونس-التي تعاني بطبعها ومنذ تسع سنوات من ازمة اقتصادية تدهورت خاللها الميزانية 
العمومية فاندثرت ميزانية التنمية وتفاقم العجز التجاري وتدهورت قيمة الدينار وزاد حجم المديونية- 
بعُد من تداعيات جائحة كوفيد التي كانت قد اثرت على االقتصاد العالمي منذ ظهورها نهاية العام 
2019 في الصين وأودت باالقتصاد الوطني الى حالة ركود غير مسبوقة لننهي العام 2020 بنسبة 

نمو سالبة تقدر ب8%.
ولم يتحسن الوضع خالل العام 2021 لتظل نسبة النمو دون %1 وهي نسبة ال يمكنها ان تخلق ثروة 
وال توفر مواطن شغل وال يمكنها ايضا ان تحافظ على فرص التشغيل المتوفرة لتشهد نسبة البطالة 

زيادة كبيرة طيلة العام 2021 ولتبلغ مع نهاية العام 18.4%.
وارتفع الدين العمومي الى %92.7 من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وتعود مجمل هذه المؤشرات 
انقاذ  اقتصادي وخطة  انقاذ  االزمة وغياب خطة  الواضحة إلدارة  الرؤيا  غياب  الى  السلبية  االقتصادية 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف المحافظة على مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات على 

تخطي االزمة.
كما لم تنجح السلطات في كبح جماح ارتفاع األسعار لينتهي العام 2021 بنسبة تضخم بلغت 5.7 % 
وبلغت %6.6 خالل شهر ديسمبر لوحده علما وان المعهد الوطني لإلحصاء أشار في أحدث تقاريره 
الصادرة في شهر ديسمبر الى ان معدل التضخم بدأ طريقه نحو الزيادة المتواصلة منذ شهر اكتوبر 
ومشتقات  واالجبان   4.4% البيض   ،4.8% (الخضر  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  بسبب  وذلك   2021

الحليب %1.4 والزيوت الغذائية %0.7) وأسعار المالبس واالحذية (1.4%).

هذا الوضع االقتصادي كانت له تداعياته االجتماعية منذ بداية العام، مع انطالق احتجاجات ليلية لقّصر 
ومراهقين في االحزمة الهامشية للعاصمة أّدت الى مواجهات مع الشرطة 
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نسبة التضخم

5.7%

-8%

 2020
الدين العمومي2021

92.7%

نسب عام 2021

  شهر ديسمبر 2021 

نسبة التضخم

6.6%

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

4.8%
الخضر

0.7%

الزيوت 
الغذائية

4.4%
البيض

1.4%

1.4%

االجبان و
مشتقات 

الحليب

المالبس 
واالحذية

المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء  
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وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين واعتبارا للمعايير الجديدة الحتساب نسبة الفقر علما وان حكومة الياس 
باحتساب اصحاب  3 مليون تونسي  يناهز  الفقراء  ان عدد   2020 افريل  اعلنت في  الفخفاخ كانت قد 
الجرايات التي تقل عن االجر األدنى. ومع تدهور المقدرة الشرائية وفقدان مواطن الشغل جراء تداعيات 
التسّول من  المدن ظاهرتْي  برزت في شوارع  اذ  والخصاصة.  التهميش  دائرة  توسعت  جائحة كوفيد 
العبوات  عن  للبحث  المتراكمة  النفايات  أكوام  بين  الباحثين  عدد  زيادة  وكذلك  العمرية  الفئات  مختلف 
البالستيكية لبيعها لمحالت التدوير بمقابل بسيط ال يتجاوز 700 مي للكلغ الواحد من القوارير و1900 

مي للكلغ الواحد من علب الجعة و 500 مي للقارورة البلورية الواحدة. ومن بين هؤالء أسر  بأكملها

من  وانقاذهم  اسعافهم  دون  للمستشفيات  التحتية  للبنية  المتردي  والوضع  الصحية  الخدمات  الى 
الجائحة.

وقد أساءت السلطة، حكومة المشيشي واالحزاب الداعمة لها، إدارتها ألزمة كوفيد سواء من حيث 
سن اإلجراءات الوقائية المناسبة في الوقت المناسب او من حيث توفير الرعاية الصحية وجلب اللقاح 
التداعيات  الى  باإلضافة  الفيروس  هذا  جراء  القتلى  وعدد  المصابين  عدد  حجم  على  ذلك  لينعكس 

االقتصادية للوضع الوبائي.

حجم  على  دليل  فهو  شيء  على  المشهد  دّل  وان 
التدهور المعيشي القاسي الذي بات يعيشه الكثير من 
التونسيين. وبالتالي اصبح جمع القمامة مشروع عائلي 
جمعية  تدعم  التي  الرت  انترناشيونال  منظمة  وتقدر 
او  القمامة  نابشي  عدد  التضامن  بحي  "برباشة" 
آالف  ب8  التسمية  عليهم  تطلق  كما  "البرباشة" 

تونسي.

ورغم ذلك لم تحّين وزارة الشؤون االجتماعية المؤشرات 
والمعايير المعتمدة الحتساب نسبة الفقر.

المهمشين  التحتي واتساع دائرة  المجتمع  وبزيادة حجم 
كالصحة  األساسية  الخدمات  الى  العادل  النفاذ  يصعب 
جائحة  لضحايا  المهول  العدد  يفسر  ما  وهو  والتعليم 
كورونا والذي فاق 25 ألف تونسي حالت صعوبة الوصول 

5 مليون
 تونسي

 يالمسون خط الفقر

8 آالف
 تونسي

عدد نابشي القمامة 
او "البرباشة"

صادرة  ألرقام  وفقا  شخص  الفي  حوالي  واعتقال 
عن منظمات حقوقية مثل الرابطة التونسية للدفاع 
حيث  ووتش،  رايتس  وهيومن  االنسان  حقوق  عن 
الذين  التونسيين  عدد  ليناهز  الفقر  دائرة  اتسعت 

يالمسون خط الفقر 5 مليون تونسي،
المصدر : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 

وهيومن رايتس ووتش

المصدر : انترناشيونال الرت

25 آالف
 تونسي

ضحايا جائحة كورونا 

أكثر من
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 80 للفصل  الرئيس  تفعيل  نحو  الطريق  عّبد  المتدهور  والصحي  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  هذا 
بتاريخ 25 جويلية 2021 `وذلك اثر تحركات احتجاجية رافضة للوضع الذي آلت اليه المؤسسة التشريعية 

وحالة التعّطل التي باتت تعيشها البالد.

كان الوضع السياسي استثنائيا طيلة 2021 فالمؤسسة البرلمانية التي افرزت خيارات الناخبين العقابية 
المادي والمعنوي تحت  العنف  ارخبيل كتلها تحولت الى مؤسسة معّطلة ومنتجة للعنف بعد ان الح 

قبتها.
كما لم يكن في حوزة هذه المؤسسة اي إجابات واضحة لمطالب التونسيين بقدر ما تحولت الى فضاء 

يختفي فيه مرتكبون للعنف وللتحرش ومتهربين من الضرائب ومهّربون ومحتمون بالحصانة.

في المقابل كان الشارع يهتز في كل مرة امام مبنى البرلمان جراء االحتجاجات االجتماعية المستمرة 
التي خاضها اصحاب الحقوق االقتصادية واالجتماعية قادمون من مختلف الجهات دون أي تفاعالت ُتذكر.

كان التباعد طيلة العام 2021 سيد العالقة بين البرلمان والشارع وهي المؤسسة التي كانت مسكونة 
بهوس المصلحة الحزبية قبل مصلحة المواطنين. من هنا جاءت تدابير 25 جويلية 2021 القاضية بتجميد 
أنشطة البرلمان ورفع الحصانة على النواب لكن ما كُل بارقة تجود بمائها اذ تحولت تلك التدابير الى مجرد 
محطة سياسية جديدة مخيبة آلمال والنتظارات الكثيرين ممن يتوقون الى الحصول على فرصة عمل 
وعلى حق عادل في النفاذ للعالج وللغذاء والماء وغيرها من الحقوق األساسية التي ال تحتمل التأجيل. 
ديمقراطي  انتقال  ليس  انه  على  البالد  العام في  للوضع  ينظر  كان  جويلية   25 قبل  ما  فالتونسي 

حقيقي ما دام بناءا سياسيا اجوفا ال ظل اقتصادي او اجتماعي فيه.

وباعالن الرئيس تدابير 25 جويلية عال سقف األمل واالنتظارات مجددا عند التونسي إال أن التشخيص 
الخاطئ للوضع وسوء إدارة الملف االجتماعي ينتقل بدوره الى الرئيس سعيد وحكومته. اذ لم تتضح 
الرؤيا حول حل االزمة االقتصادية واالجتماعية وغابت الخطة والبرنامج لمعالجة ملفات مهمة مثل تفعيل 
االتفاقيات الموقعة مع تنسيقيات تاريخية في الحراك االجتماعي على غرار تنسيقيات عمال الحضائر. بل 
ان سعّيد وحكومته مّر الى القوة والحل االمني في التعاطي مع الحق في بيئة سليمة في عقارب، 

ازمة مصب القنة، والحق في التشغيل بالنسبة لمن طالت بطالتهم.

مشاغله  وان  باعتبار  للمرحلة  الحقيقي  المحور  ليس  انه  يشعر  المواطن  كان 
وحاجياته كانت معطلة الى حين. حدث ذلك طيلة عشر سنوات. وكانت النتيجة 
وانتخاب   2019 العام  في  ب"السيستام"  ي  ُسمِّ لما  عقابي  تصويت 
"سيستام" جديد يراهن على "مستقلون متعففون" وفي مقدمتهم انتخاب 

قيس سعيد رئيسا للبالد. 

25 جويلية
2021 

سياسيا
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وقد تم رصد 18 حالة ومحاولة انتحار طيلة شهر ديسمبر توزعت كالتالي :
 3 حاالت ومحاوالت انتحار في كل من تونس والقيروان وحالتين في بنزرت وحالة انتحار او محاولته في 
كل من بن عروس وباجة وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقفصة ونابل وجندوبة ومدنين. 

وتقدر نسبة االناث ب22 بالمئة من مجموع الضحايا 

الخاطئ  التشخيص  يستمر  حيث  سنة   11 منذ  التونسي  يعايشه  الذي  الوضع  ذات  يستمر  هكذا 
وغّيبت  االجتماعي  التهميش  انتجت  التي  الفاشلة  االقتصادية  الخيارات  ذات  في  مجددا  والمضي 
المواطن كقيمة مضافة في أي عملّية بناء جديد. وبالتالي تستمر ذات القوادح التي كانت قد دفعت 

الحراك االجتماعي مرات عديدة سابقة الى التصعيد واالنفجار. 

نحو  المضي  بالضرورة  تعني  واالحباط  األمل  فخيبة 
حلول بديلة مثل االحتجاج واالنتحار ومحاولته والهجرة 
غير النظامية اذ دفع هاجس خيبة األمل اكثر من 15 
الف تونسي من بينهم حوالي 3 آالف إمرأة وطفل 
الى الهجرة بشكل غير نظامي والوصول الى إيطاليا 
خالل العام 2021 حوالي 10388 منهم غادروا ما بعد 

25 جويلية اي حوالي 66%.

15 آالف
 تونسي

غادروا  بشكل 
غير نظامي

أریانة1بن عروس 0

بنزرت 2

زغوان 0

نابل 1

جندوبة 1

الكاف 0

صفاقس 1

المھدیة 1

القصرین 0

تطاوین 0

مدنین 1

قبلي 0

3تونس

0منوبة

1باجة

0سلیانة

1سوسة

1المنستیر

0سیدي بوزید

3القیروان

0قابس

0توزر

1قفصة

 18 حالة ومحاولة انتحار في شهر ديسمبر
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22 % 78 %

ضحايا االنتحار و محاولة االنتحار حسب الجنس
  في شهر ديسمبر

فيما تمثل الفئة العمرية 35-26 سنة حوالي 38.8 ٪  من 
ضحايا الحاالت المرصودة (7 ضحايا). ومثل االنتحار شنقا 
أبرز أشكال االنتحار المرصودة وذلك بنسبة 55.6 ٪  يليه 
االنتحار حرقا بنسبة 27.8 بالمئة ثم رمي النفس بنسبة 
ثم   5.6% بنسبة  الكهربائي  للصعق  التعرض  يليه    5.6٪
استعمال السالح األبيض بنسبة 5.6 % ويظل كل شكل 

من هذه االشكال عنف ضد الذات وخطوة في ايذاء النفس واالنتحار. علما وانه تم تسجيل 182 حالة 
ومحاولة انتحار توزعت بشكل متفاوت بين الجهات لتفوق العشرين حالة في كل من تونس والقيروان 
العشرة  دون  وكانت  ونابل  وسوسة  والمنستير  بوزيد  سيدي  من  كل  في  حاالت  العشر  ولتفوق 

ومتفاوتة في بقية الجهات.

طيلة  الضحايا  مجموع  من   26.9% نسبة  االناث  ومثلت 
العام ومثلت الشريحة العمرية 35-26 سنة حوالي 65% 
االشكال  ابرز  شنقا  االنتحار  ومثل  الضحايا.  مجموع  من 
في   2021 خالل   41.8% بنسبة  الضحايا  اليها  لجأ  التي 
اصرار واضح على الموت يليه االنتحار حرقا بنسبة 29.7%.

55,6%
%27,8شنقا

حرقا

5,6%

5,6%
5,6%

رمي النفس

ض
سالح األبي

ال

ي
صعق كهربائ

نسب اشكال االنتحار لشهر ديسمبر
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عنيفة في  فعل  ردات  الى  تحول  الذي  االجتماعي  والقهر  للبؤس  اخرى  إذن سنة   2021 العام  كان 
سلوك األفراد والجماعات ولغة للتخاطب بين أبناء االحياء فزادت حاالت العنف وتنوعت أشكالها وصوال 
داخل  العالقات  وانهيار  به على مدّرس  واالعتداء  المدرسي  الحرم  داخل  ابيض  استخدام سالح  الى 

المنظومة التربوية.
االحتقان  استمرار  حيث  من  الماضية  للسنوات  مشابهة  سيناريوهات  على  الجديدة  السنة  وتنفتح 
االجتماعي وعودة حركات اجتماعية للشوارع ولالعتصامات طلبا لتفعيل االتفاقيات الموقعة سابقا. اذ 
أبدى الرئيس سعيد شبه تفصي من اتفاقيات سابقة وقوانين سابقة والتزامات سابقة للدولة بذريعة 

انه "وضعها اآلخرون" في شخصنة واضحة للدولة وفي ضرب الستمراريتها.
كما استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والمالبس يعّرض طيف واسع من التونسيين الى الحرمان من حقوق 

أساسية من ذلك تعريضهم للجوع وسوء التغذية.
واسهم عدم االستقرار الحكومي في مزيد تأزيم األوضاع فمنذ العام 2020 مّر على القصبة ثالث 
المطلوب  التشخيص  واستراتيجية  الواضحة  والرؤيا  والبرنامج  الخطة  غياب  في  تشابهت  حكومات 

لمعالجة األوضاع.

العمرية 35-26 سنة  الشريحة  العام ومثلت  الضحايا طيلة  %26.9 من مجموع  االناث نسبة  ومثلت 
بنسبة  الضحايا  اليها  لجأ  التي  االشكال  ابرز  شنقا  االنتحار  ومثل  الضحايا.  مجموع  من   65% حوالي 

%41.8 خالل 2021 في اصرار واضح على الموت يليه االنتحار حرقا بنسبة 29.7%.

26,9% 65%

الشريحة العمرية

35-26 سنة 
41,8%

االنتحار شنقا

أعلى نسب االنتحار لسنة 2021

مقارنة للعدد السنوى لحاالت االنتحار و محاولة االنتحار
 من سنة 2015 الى سنة 2021

300

600

900

1200

2015

181

839

549

626

467

268 235

العدد
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الغربي (واليات  الوسط  يزال  اذ ما  الحراك االحتجاجي  تتغير خارطة  آخر االشهر، لم  السنة،  نهاية  في 
من  احتجاجي  تحرك  ب393  احتجاجا  األكثر  المناطق  صدارة  في  والقيروان)  بوزيد  وسيدي  القصرين 
مجموع 1119 تحرك احتجاجي مسجل طيلة شهر ديسمبر. يليه اقليم الجنوب الغربي (واليتْي قفصة 
وتوزر) ب242 تحرك احتجاجي ثم اقليم الشمال الشرقي (اقليم تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت) 
تحرك  ب117  ومدنين)  وقابس  تطاوين  (واليات  الشرقي  الجنوب  اقليم  ثم  احتجاجي  تحرك  ب176 

احتجاجي يليه اقليم الشمال الغربي (واليات جندوبة والكاف وسليانة وباجة).

حصاد شهر ديسمبر

الشمال الغربي176الشمال الشرقي 66

الوسط الغربي 393

الجنوب الغربي 242

125الوسط الشرقي

117الجنوب الشرقي

1119  احتجاج

أریانة2بن عروس 1

بنزرت 2

زغوان 2

نابل 12

جندوبة 13

الكاف 33

صفاقس 40

المھدیة 0

القصرین 241

تطاوین 41

مدنین 36

قبلي 0

154تونس

3منوبة

15باجة

5سلیانة

81سوسة

4المنستیر

102سیدي بوزید

50القیروان

40قابس

34توزر

208قفصة

االحتجاجات  مجموع  من   80% يناهز  ما  اي  احتجاجي  تحرك   955 العشوائية  االحتجاجات  عدد  بلغ  وقد 
المرصودة. واالحتجاجات العشوائية هي تلك التي تنزع نحو العنف ويكون فيها تعطيل لمصالح المواطن 
 2021 العام  طيلة  االحتجاجات  في  العنف  نحو  الجنوح  تفسير  ويمكن  المؤسسة.  مصلحة  وتعطيل 
بطريقة تفاعل السلطة مع االحتجاجات حيث تنتهج السلطات المركزية والجهوية غالبا التجاهل واالنهاك 
في التعاطي مع الحراك االجتماعي وبالتالي غير المحتج من استراتيجيته في االحتجاج وانتهج اآلليات 

التي تتفاعل معها السلطة مثل غلق الطريق وغلق المؤسسات.
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جهويا ناهزت االحتجاجات العشوائية في القصرين طيلة شهر ديسمبر %98 اي ان اغلب االحتجاجات 
كانت تنزع نحو العنف وبلغت نسبة العشوائية في احتجاجات قفصة %92 وكانت النسبة فوق 82% 

في واليات تونس وسيدي بوزيد وقابس وصفاقس وتطاوين.

37,1% 62,9%

أریانة0بن عروس 0

بنزرت 2

زغوان 2

نابل 10

جندوبة 4

الكاف 0

صفاقس 1

المھدیة 0

القصرین 203

تطاوین 32

مدنین 32

قبلي 0

96تونس

0منوبة

5باجة

3سلیانة

66سوسة

4المنستیر

39سیدي بوزید

30القیروان

39قابس

32توزر

104قفصة

أریانة2بن عروس 1

بنزرت 0

زغوان 0

نابل 2

جندوبة 9

الكاف 33

صفاقس 39

المھدیة 0

القصرین 38

تطاوین 9

مدنین 4

قبلي 0

58تونس

3منوبة

10باجة

2سلیانة

15سوسة

0المنستیر

63سیدي بوزید

20القیروان

1قابس

2توزر

104قفصة

1119  احتجاج
تلقائیة منظمة

85,3% 14,7%

أریانة2بن عروس 1

بنزرت 1

زغوان 2

نابل 2

جندوبة 10

الكاف 2

صفاقس 7

المھدیة 0

القصرین 4

تطاوین 5

مدنین 5

قبلي 0

26تونس

2منوبة

14باجة

4سلیانة

17سوسة

4المنستیر

13سیدي بوزید

20القیروان

5قابس

3توزر

15قفصة

أریانة0بن عروس 0

بنزرت 1

زغوان 0

نابل 10

جندوبة 3

الكاف 31

صفاقس 33

المھدیة 0

القصرین 237

تطاوین 36

مدنین 31

قبلي 0

128تونس

1منوبة

1باجة

1سلیانة

64سوسة

0المنستیر

89سیدي بوزید

30القیروان

35قابس

31توزر

193قفصة

1119  احتجاج
عشوائیة غیرعشوائیة
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هذه المناطق االحتجاجية تأتي في أسفل الترتيب وطنيا من حيث مؤشر التنمية بمعدل ال يتجاوز 0.44. 
والخدمات  األساسية  والتجهيزات  التحتية  البنى  ذلك  في  (بما  العيش  ظروف  التنمية  مؤشر  ويضم 
وسوق  االقتصادي  والوضع  البشري  مال  والراس  االجتماعي  والوضع  الترفيهية)  والخدمات  الصحية 

الشغل وفقا للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

كانت اغلب احتجاجات شهر ديسمبر في شكل اعتصامات واضرابات واضرابات جوع وايضا غلق مقرات 
عمل.

المرصودة  االحتجاجات  %52 من مجموع  االقتصادية واالجتماعية نسبة  الخلفية  المطالب ذات  ومثلت 
تليها االحتجاجات ذات الخلفية االدارية نسبة 25 % ثم االحتجاجات ذات الخلفية المتعلقة بالنية التحتية 

.7%

وطالب المحتجون بالحق في التشغيل (%68) ومنح العمال حقوقها (%38) وعدم تفعيل االتفاقيات (21 
%) وعدم تفعيل انتداب (%18) وتحسين الوضعيات المهنية (%10) والحق في التنمية(8%).

وتعلقت %47 من االحتجاجات بالقطاع العمومي اي بالتزامات الدولة.

المطالب واألشكال االحتجاجية

52%

18%

7%

25%

1%

التصنيف

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

سیاسي

المطالب

68%
الحق في التشغیل

38%
منح العمال حقوقھا

21%
عدم تفعیل االتفاقیات 

10%
تحسین الوضعیات

 المھنیة

18%
عدم تفعیل انتداب

8%
الحق في التنمیة
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وكان المعطلون عن العمل ابرز الفاعلين في هذه االحتجاجات (%60) يليهم العمال (%14) والموظفون 
والسكان ثم عمال الحضائر (2%).

او  التعبير عن مطالبهم وذلك سواء عبر وسائل االعالم  اجل  المنصات من  المحتجون كل  واستخدم 
العجالت  حرق  و  أنشطة  تعطيل  عبر  او  توك  وتك  فايسبوك  وأساسا  االجتماعية  الميديا  وسائط 

المطاطية او عبر إطالق نداءات استغاثة وغلق الطرقات.

20%

4%

4%

3%

16%

1%

1%

1%

7%

47%

القطاع

تربوي

بیئي

صحي

امني

قانوني

الحق على الماء

فالحي

نقل

قطاع خاص

قطاع عمومي

8,8%

9,1%

یوم اعتصام
یوم احتقان

یوم غلق مقّرات عمل

وقفة إحتجاجیة

 یوم اضراب
جوع

56,7 %

4,1%

7,7%

یوم اضراب6,3%

 6780
يوم

طيلة سنة 2021

56,4%  

634
يوم

شهر ديسمبر

56,7%  

1258
يوم اضراب جوع

طيلة سنة 2021

  116 

 300
يوم اضراب جوع

شهر ديسمبر

25 

11تقرير ديسمبر 2021 



12تقرير ديسمبر 2021 

ومثلت الوالية ابرز الفضاءات االحتجاجية (%17) تليها مقرات العمل والمعتمديات (%14) ثم المقرات 
الرئاسة  (%4) وقصر  الحكومة  (%4) وساحة  (%8) والوزارات  العامة  (%9) واالماكن  االدارية والطرقات 

(%3) والمستشفيات (1%).



 تقرير العنف لعام 2021

2021، وتزامنت في تحوالتها وتغيراتها السياسية واالقتصادية  تسارعت األحداث والمستجدات سنة 
واالجتماعية والنفسية والصحية، مع تصاعد واضح في منسوب العنف بمختلف أنواعه وأشكاله.

وعلى امتداد أشهر السنة نبه المرصد االجتماعي التونسي من تفاقم ظاهرة العنف، التي استشرت 
في الفضاء العام والخاص وداخل األطر الرسمية للدولة وفي الفضاء الرقمي وعبر وسائل التواصل 

االجتماعي..  واتجه العنف في كل مرة نحو التصعيد والتطرف والوحشية والخروج عن السيطرة.
وفي الكثير من األحيان تزامنت أحداث العنف المسجلة على امتداد أشهر السنة بفقدان عام للثقة، جاء 
باألساس نتيجة لهنات وتذبب في أداء السلطة او بمساحة من التسيب او غياب للعدالة وإفالت من 
العقاب او كان له له ارتباطا سببيا أما بمحطات سياسية او سلوكيات لفاعلين سياسيين او بوضع صحي 

او مستجد اجتماعي اقتصادي. 

وكلها هذه العوامل مجتمعة، أنتجت على ما يبدو حالة من العنف وضعها العالمة ابن خلدون في سياق 
عام اسماه بالقهر االجتماعي. اين اعتبر ان ارتفاع نسق العنف وتحوله الى ظاهرة مجتمعية تتكون على 
خلفية "ما يحدث نتيجة للقهر الذي تمارسه السلطة على الفرد، وعدم تكافؤ الُفرص في مجتمعه وعدم 

الحصول على حقوقه كأحد أفراد هذا المجتمع"

والتقارير  السنة  امتداد  على  التونسي  االجتماعي  المرصد  عمل  لفريق  اليومية  الرصد  عملية  وتؤكد 
الشهرية التي تصدره عنه بصفة دورية، ان العنف قد حافظ على نفس النسق التصاعدي طيلة اشهر 
وأصبح  المجتمع  فئات  مختلف  بين  للتواصل  أداة  الى  وأحداثه  العنف  سلوك  تحول  وتدريجا  السنة.  
باختالف أشكاله التربوي والرمزي والجسدي واللفظي وحتى الخاص بالدولة أحد أدواة التعامل مع اآلخر 

ومع الدولة على حد السواء.

عنف جماعي
53,1 %

عنف فردي
46,9 %

نسب العنف الفردي و الجماعي في شهر ديسمبر
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يرى عالم االجتماع األلماني "ماكس فيبر" أن العنف هو الوسيلة المميزة للدولة في المقابل ترفض 
التي  والقانون  الحق  بدولة  تسميه  ما  مع  يتعارض  ألنه  التصور  هذا  روس  جاكلين  الفرنسية  الباحث 
تستند إلى ثالثة مبادئ وهي، فصل السلط الذي تمكن من تحقيق الديمقراطية، وفكرة الحق التي 
تهدف الحفاظ على الكرامة اإلنسانية التي هي فوق كل اعتبار، ومبدأ القانون الذي يمكن من تحقيق 

المساواة واحترام الحريات الفردية والجماعية دون تخويف أو إرهاب.

 عنف الدولة

أریانة%3,6بن عروس 5,6%

بنزرت 2,9%

زغوان 0,7%

نابل 6,2%

جندوبة 1,5%

الكاف 3,1%

صفاقس 4,2%

المھدیة 4,4%

القصرین 7,6%

تطاوین 0,9%

مدنین 1,6%

قبلي 0,9%

%16تونس

%2,7منوبة

%1,5باجة

%1,5سلیانة

%10,2سوسة

%8,4المنستیر

%4,7سیدي بوزید

%7,5القیروان

%0,5قابس

%0,5توزر

%3,3قفصة

نسب العنف حسب الوالية في شهر ديسمبر

72,5%

9,6%

5,1%

4,5%

5,8%

قطاع العنف في شهر ديسمبر

إجرامي

مؤسساتي

عنف في الفضاء العام

إقتصادي

إحتجاجي
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وسلسلة من اإليقافات التي شملت في جزء كبير منها أطفال ويافعين قصر وشباب. حددت عددهم 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بنحو ال 2000 موقوف في حين أفادت وزارة العدل ان 

عددهم كان في حدود ال 1000 موقوف منهم 141 طفل قاصر.

مجلس نواب الشعب، بدوره كان أحد أبرز الفضاءات الحاضنة للعنف اللفظي والرمزي والمعنوي وحتى 
الجسدي. ولم يغب على امتداد السبعة أشهر األولى من السنة، عن أيا من جلساته العامة او اجتماعات 

مكتب مجلسه ممارسات العنف وسلوكات التناحر واستعراض القوى بين مختلف مكوناته السياسية.

الثالث،  السلط  بين  التعامل  حكم  الذي  األساس  والمشاحنة  والخالف  التوتر  كان  الوقت  نفس  في 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، الى غاية يوم 25 جويلية 2021 تاريخ 
اإلعالن عن اإلجراءات االستثنائية وبداية التحول السياسي الذي اقره رئيس الجمهورية قيس سعيد. 
العام  الرضاء  عدم  من  وحالة  الدولة  مؤسسات  في  الثقة  عدم  من  عامة  حالة  خلف  عام  وضع  وهو 
واالحتقان وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي.. كما كان له التداعيات الواضحة على كيفية التعامل 
مع الوضع الصحي االستثنائي وانتشار فيروس كوفيد 19. و ُترك التونسيون لمدة اكثر من 6 اشهر 
الحاد في األكسيجين  متتالية سجلت ارتفاع غير مسبوق في انتشار الفيروس، في مواجهة النقص 
وفي جرعات التلقيح وفي أسرة اإلنعاش وعجز المستشفيات العمومية واإلطار الطبي وشبه الطبي 
األداء  عن  واحتجاجات  الوفايات  عدد  في  ارتفاع  الفترة  وشهدت  اليومي  المرضى  عدد  استقبال  عن 
الحكومي وتأزم للوضع االقتصادي واالجتماعي كما خلفت شعور بالغبن والعجز وقلة الحيلة انفجرت 
في شكل تحركات ومواجهات مع قوات االمن وعمليات حرق لمقرات حزب حركة النهضة يوم 25 جويلية 
2021، الذي كان يمثل ان ذاك رمز السلطة وسبب االزمة والمسؤول األول على ما الت اليه األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية والصحة..

العنف الرمزي هو مصطلح صاغه بيير بورديو، عالم االجتماع الفرنسي المعروف في القرن العشرين، 
وظهر في أعماله في وقت مبكر من السبعينيات.

وفعليا كانت سنة 2021، سنة سياسية ساخنة بامتياز 
وأحزاب  سياسية  قوى  بين  الصراع  خاللها  اشتد 
وعوضا  الحوار  احداثها  تفاصيل  عن  وغاب  ومنظمات، 
احتجاجات  جانفي  شهر  فعرف  الخالف..  حضر  عنه 
واسعة وعمليات نهب وسرقة امتدت إلى كبرى أحياء 
العاصمة وتواصلت بصفة شبه أسبوعية على امتداد 
السلطة  واجهتها  احتجاجات  ومارس.  فيفري  أشهر 

القائمة ان ذاك بعنف بوليسي وانتهاكات واسعة 

العنف الرمزي

1000
موقوف 

منهم 141 طفل قاصر.
المصدر : وزارة العدل

15تقرير ديسمبر 2021 



الفئات  بين  السلطة  يتجلى في فرق  الجسدي  غير  العنف  نوًعا من  انه  الرمزي على  العنف  ويوصف 
معايير  فرض  ويتجلى في  الطرفين  كال  قبل  من  وعي  دون  عليه  االتفاق  يتم  ما  وغالًبا  االجتماعية، 
المجموعة التي تمتلك قوة اجتماعية أكبر على تلك التابعة لها. ويمكن أن يتجلى العنف الرمزي عبر 

المجاالت االجتماعية المختلفة مثل الجنسية أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية العرقية.

وُيعّرف على انه عنف غير فيزيائي، يتم أساسا عبر وسائل التربية وتلقين المعرفة واإليديولوجيا وفي 
أشكاله الجديدة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وهو شكل لطيف وغير محسوس من العنف، وهو غير 
مرئي بالنسبة لضحاياهم أنفسهم. وفعليا يواجه التونسيون عنفا رمزيا من مختلف مؤسسات الدولة 
الولوج  التحتية وغالء المعيشة وصعوبة  البنية  وهياكلها يتجسد في تدهور الخدمات الصحية وضعف 

الى الخدمات القضائية واإلدارية.

داخل المؤسسة التربوية أين يظهر بقوة في اإلجراءات التأديبية والتفاعالت 
بين التلميذ او الطالب من جهة والمربين األساتذة والمعلمين من جانب آخر. 
واضحا في  تطورا  وأكتوبر،  المدرسية، سبتمبر  العودة  أشهر  وقد سجلت 
نسق العنف داخل وفي محيط المؤسسات التربوية والجامعية. وكان من ابرز 
وتعنيف  القسم  داخل  ساطور  بواسطة  أستاذ  على  تلميذ  اعتداء  أحداثه 

معلمين لتالميذ ما خلف لدى عدد منهم أضرار جسدية ونفسية.  

43,8%

2,7%

8,5%

5,8%

5,8%

مكان العنف في شهر ديسمبر

الشارع

وسائل النقل العمومي

المؤسسات التربویة

فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج اقتصادي
25,6%

المسكن
2,7%

فضاءات صحیة

وسائل  استعماالت  دائرة  توسع  مثل  رقمية،  مجتمعات  الى  مجتمعاتنا  وتحول 
التواصل االجتماعي، بدوره احد واليات انتشار العنف الرمزي. حيث كان الفضاءات 
المرأة واألقليات  الطفل وعلى  المسلط على  العنف  ابرز مساحات  االفتراضية 
والمختلفين والمهاجرين غير النظاميين كما كانت مجاالت للتنمر والسب والشتم 
الحقوقيين  والنشطاء  اإلعالميين  و  السياسيين  الخصوم  على  والتحريض 

والفاعلين االجتماعيين واطارا لبث خطابات الكره والتمييز.
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ويقصد بالعنف العالي أو األسري، إلحاق األذى بأحد أفراد األسرة باستخدام القوة المادية أو المعنوية 
بطريقة غير مشروعة، وقد يشمل عدة صور مختلفة منها العنف تجاه الزوجة أو العنف تجاه األطفال أو 
والعنف  الجنسي  والعنف  اللفظي  والعنف  الجسدي  العنف  يشمل  كما  زوجها،  تجاه  الزوجة  عنف 

الفكري واالجتماعي.

وانتشار  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  االستقرار  بعدم  اتسم  الذي  العام  للسياق  كان  وقد 
الخاص  الفضاء  على  الواضحة  تداعياته  والعامة،  الرسمية  الفضاءات  في  والتحريض  العنف  خطابات 
وخاص العائلة، حيث تحولت األسرة إلى مجاال وإطارا للعنف الجنسي والجسدي والرمزي والمعنوي.. 

العنف العائلي واالنفعالي

داخل االسر وبين افراد العائلة ( قتل الزوج لزجته واعتداء االب جنسيا على أبنائه وتعنيف االبن البيه او 
امه وتبادل العنف بين االخوة وبين األقارب والجيران ) وكان ضحيتها باألساس الحلقات األضعف في 
المجتمع وهم النساء بدرجة أولى واألطفال بدرجة ثانية وصوال الى كبار السن والمعوقين من ذوي 

االحتياجات الخصوصية..

وعلى اختالف اشكاله، يتفق باحثون في علم نفس ومن أبرزهم الكندي "ألبرت باندورا"، أن العنف 
محصلة متعلمة، يعاد إنتاجه، يمثل الطفل أهم ضحاياه يتعلمه من القدوة االجتماعية المتمثلة في األب 
الدولة  مؤسسات  واجب  فمن  نسقها  من  والتخفيض  الظاهرة  هذه  محاصرة  اردنا  حال  وفي  واألم. 
باختالفها العمل على مشروع مجتمعي مختلف يراع فيها المصلحة الفضلى للطفل ويتم االشتغال 

خاللها على المنهج التربوي والتعلمي ومفهوم العدل والمساواة والحقوق والحريات.

الفضاء األسري، استشرى  العام والخاص وداخل  الفضاء  العنف في  االرتفاع في منسوب  ولالشارة 
او  الظاهرة  الماضية في ظل غياب كلي ألي هيكل رسمي مختص في متابعة  وتطور خالل السنة 
تشخيصها. ليبقى المشكل مطروح بقوة، فلم يعد هناك فضاء امن او اطارا عاما وخاصا لم تنتقل له 
عدوى سلوكات العنف، من الشارع ووسائل النقل والمسكن والمساحات العامة والفضاءات المشتركة 

ومؤسسات الدولة واالدارة.

42 % 32 %

 نسب المسؤولية في العنف بين الجنسين لسنة 2021

العنف الجندري
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وتؤكد اإلحصائيات الرسمية ومراكز اإلنصات المختصة، ان السنة الماضية قد سجلت تضاعف في نسق 
العنف المسلط على النساء في نوعها االجتماعي حيث بينت الدراسات الصادرة خالل حملة ال16 يوما 
انه عنف يصنف بالخطير %73 منه زوجي وفيه تهديد بالقتل، وفترة جائحة كورونا قد تضاعف نحو ال 9 
مرات. وتعجز الى غاية اليوم تطبيقات القانون عدد 58 المنقوصة التي تحيطها الكثير من االنتقادات 

على الحد منه.

تعّرف هيئة األمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع االجتماعي على النحو أنه "أي عمل من 
أعمال العنف البدني أو النفسي أو االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته أو 
التهديد بممارسته" وعلى الرغم من أّن استخدام المصطلح يكون غالًبا بشكل مترادف مع "العنف ضد 
الرجال،  بما في ذلك  أن يحدث ألي شخص مهما كان جندره،  الجنساني يمكن  العنف  أّن  إّال  المرأة"، 
نسب  تتقارب  الرصد  عينة  وحسب  الجندر.  متعددي  واألفراد  واإلناث،  الذكور  األطفال  النساء، 
المسؤولية في العنف بين الجنسين فيكون في %42 منه المسؤول فيها رجال وبنسبة %32 نساء. 

الضحیة
حسب الجنس

42,6 %

17,7 %

7,6 %

32,2 %

المعتدي
حسب الجنس

75 %

17 %

3,6 %

4,6 %

نسب العنف بين الجنسين في شهر ديسمبر 

وكان المعطلون عن العمل ابرز الفاعلين في هذه االحتجاجات (%60) يليهم العمال (%14) والموظفون 
والسكان ثم عمال الحضائر (2%).

فضاءات  في  المسجل  ذلك  خاصة  عنه  مسكوت  عنف  للنساء،  المستهدف  الجندري  العنف  ويبقى 
على  تجبرها  مهنية  هشاشة  وضعية  في  الضحية  تكون  اين  اقتصادي،  وعنف  جنسي  عنف  العمل، 

السكوت عنه.
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وعلى امتداد األشهر ال 12 للسنة، وبنهاية شهر ديسمبر الذي شهد بدوره تواصل لنفس نسق احداث 
العنف. يتأكد ان العنف في شكله اإلجرامي كان األكثر انتشارا وحضورا في عينة الرصد المتكونة من 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  والتلفازات  لإلذاعات  االلكترونية  والمواقع  واألسبوعية  اليومية  الصحف 
فمثل اكثر من ثلثي العنف المسجل ( %78 من العنف المسجل خالل شهر ديسمبر واكثر من 70% 
شهر  وان  علما  االحتجاجي.  والعنف  المؤسساتي  العنف  ذلك  في  يليه  السنة)   كامل  امتداد   على 
ديسمبر قد عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة ببقية أشهر السنة فيما يتصل بالعنف االقتصادي الذي وصل 

خالله الى حدود ال 7.1%.

19تقرير ديسمبر 2021 

الضحية  انثى الضحية ذكر

مقارنة لنسب  الضحايا حسب الجنس سنة 2021 

المعتدي انثىالمعتدي ذكر

مقارنة لنسب  المعتدين حسب الجنس لسنة 2021 

جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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ويحتكر الفضاء العام، الشارع، نحو نصف أحداث العنف المسجلة على امتداد األشهر ال 12، يأتي بعده 
مباشرة الفضاء الخاص وهو المسكن الذي عرف %25.6 من أحداث العنف المرصودة. وهي نسب تتكرر 

بنفس النسق شهريا.

وتغلب أحداث العنف في شكلها الفردي على الشكل الجماعي، ويكون الرجال مسؤولون على نحو 80 
% من العنف المرصود خالل شهر ديسمبر وعلى ما يقارب ال 75 % من أحداث العنف المرصودة على 
امتداد السنة من قبل فريق عمل المرصد االجتماعي التونسي. في حين تكون النساء الالتي انخرطن 

مؤخرا في سلوك العنف مسؤوالت على قرابة ال%25 منه.

ويمكن القول ان ظاهرة العنف قد حافظت على نفس النسق على امتداد كامل السنة تقريبا من شهر 
االقتصادية  واالزمة  االجتماعية  والتغيرات  السياسية  االحداث  مثلت  ديسمبر.  غاية شهر  والى  جانفي 
وراء تصاعده خاصة في شكله  الكامنة  الدوافع  واحد  للعنف  الصحية عوامل مؤجج  الجائحة  إدارة  وسوء 

االحتجاجي والرمزي وذلك الخاص بالدولة.
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شهد شهر ديسمبر وصول 616 مهاجرا من ذوي الجنسية التونسية الى السواحل االيطالية اي بنسبة زيادة 
تقدر ب %65 مقارنة بديسمبر 2020 كما منعت السلطات التونسية 1541 مهاجرا من الوصول الى السواحل 
االيطالية اي بنسبة زيادة تقدر ب %114 مقارنة بديسمبر 2020 واحبطت السلطات التونسية 86 عملية احتياز 

بنسبة ارتفاع تقدر ب %152 مقارنة بديسمبر 2020.

بلغ عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل االيطالية من ذوي الجنسية التونسية 15675 مهاجرا خالل سنة 
2021 بنسبة زيادة مقدرة ب %21 مقارنة بسنة 2020 كما نجحت السلطات التونسية في منع 25657 مهاجرا 
 2020 %90 مقارنة بسنة  تقدر ب  ارتفاع  بنسبة  اإليطالية  السواحل  الى  الوصول  الجنسيات من  من جميع 

وبارتفاع أكثر من 5 مرات مقارنة بسنة 2019. 

تقرير حول الهجرة غير النظامية
 نوفمبر 2021 
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ورغم  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  على  بظالله  القى  سياسيا  منعرجا  بتونس  جويلية   25 حدث  مثل 
منسوب الثقة المرتفع للقرارات لكنه عزز الحسم في القرار الهجري لدى فئات عديدة ومّثل زمنية مناسبة 
منعت  حين  في  تونسيا   10388 جويلية   25 منذ  إيطاليا  الى  الواصلين  عدد  بلغ  حيث  الهجري  للمشروع 
السلطات التونسية منذ 25 جويلية 16130مهاجرا  من جميع الجنسيات من الوصول الى السواحل اإليطالية 

من خالل احباط 1183 عملية اجتياز. 
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في تكريس للمقاربة األمنية واستجابة للضغوطات األوروبية مّثل عدد المجتازين الذين تم منعهم خالل 
سنة 2021 اكثر من %61 من جملة الذين تم منعهم خالل عشر سنوات (2011 – 2020) كما ان عدد 
الرضا  تعكس  ارقام  وهي  مهاجرا   39123 يبلغ  األخيرتين  السنتين  خالل  منعهم  تم  الذين  المجتازين 

األوروبي على ما تقوم به السلطات التونسية لمنع االجتياز.
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3190 هو عدد النساء واألطفال الذين وصلوا الى السواحل اإليطالية خالل سنة 2021 بما يمثل 20% 
التونسية  الجنسية  ذوي  من  المهاجرون  مثل  كما  التونسية.  الجنسية  ذوي  من  الواصلين  جملة  من 

الواصلون الى إيطاليا نسبة %23 من جملة الواصلين من جميع الجنسيات. 

316
571

137 99

1243
1611

2918

1621

2035

1349

849 717
463

1273
882

409

2487
2120

2993

5582

3199

2739

1969

1541

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

عدد المجتازين الذين تم اعتراضهم 2019 - 2020 - 2021

2019 2020 2021
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 توزيع عمليات االجتياز المحبطة حسب الجهات

15675 
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القصر مع مرافقة     القصر دون مرافقة النساء  الرجال  عدد الواصلين 
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الرسمية  المعطيات  لكن  اجتياز  عمليات  تشهد  ال  الجهات  هذه  ان  يعني  ال  العالمة  هذه  وجود   *
المنشورة في البالغات لم تتضمن عمليات اجتياز محبطة في هذه الجهات

من خالل جدول عمليات االجتياز المحبطة يمكن االستنتاج ان الموقع الجغرافي (القرب من السواحل 
النسبة  تحتل  التي  األكثر نشاطا فبروز جهة صفاقس  االنطالق  أماكن  المحدد في  ليس  اإليطالية) 
المكثف  النشاط  المحبطة يمكن تفسيره بعديد األسباب اهمها  %41 من عمليات االجتياز  األبرز ب 
لشبكات الهجرة غير النظامية بالجهة والتي تدير ما اشبه باالقتصاد الموازي للهجرة إضافة الى تواجد 
جنوب  من  المهاجرين  ومن  التونسية  الجنسية  ذوي  من  بالجهة  للهجرة  المستعدين  من  هام  خزان 

الصحراء.

 توزيع المجتازين حسب الجنسيات

نوفمبر
ديسمبر
مجموع

16.8% 83.2% 
45.1% 54.9% 
46.6% 53.3% 
46.8% 53.2% 

40.4% 59.6% 
50.2% 49.8% 
57.62% 42.38% 
71.5% 28.5% 
48.7% 51.2% 
35% 65% 

27.18% 72.81% 
49.2% 50.8% 
44.6% 55.4% 

 

جانفي
فيفري
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أفريل
ماي
جوان

جويلية 
اوت

سبتمبر
اكتوبر

تونسيون/ات                  غير تونسيين/ات
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مّثل المهاجرون من جنوب الصحراء نسبة %55.4 من جملة المهاجرين الذين تم احباط اجتيازهم ويعود 
ذلك الى سهولة ضبطهم من قبل السلطات التونسية إضافة الى ان نسبة تتراوح بين 30و%40 منهم 
ينطلقون من السواحل الليبية وينتهي بيهم االمر على السواحل التونسية بعد انقاذهم او اعتراضهم 
قانونية  منظومة  وغياب  المالئمة  اللوجستية  اإلمكانيات  غياب  غي  التونسية  السلطات  قبل  من 

تحميهم مما ساهم في تعميق ازمة المهاجرين خاصة بجهتي مدنين وصفاقس. 

واللوجستية  التقنية  اإلمكانيات  حجم  يعكس  مما   47.8% البحر  في  المحبطة  االجتياز  عمليات  تمثل 
المخصصة العتراض قوارب المهاجرين وهي أيضا ثمرة التنسيق األمني مع الجانب األوروبي في البحر 

األبيض المتوسط األوسط. 

 توزيع عمليات االجتياز المحبطة حسب االشهر

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر
ديسمبر

مجموع

76.5% 23.5% 
30% 70% 

82.1% 17.9% 
69.7% 30.3% 

68.4% 31.6% 
31% 69% 

51.9% 48.1% 
25.8%74.1% 
51.64% 48.34% 
46.3% 53.7% 
56.5% 43.5% 
36.5% 63.5% 
52.2% 47.8% 

 

جانفي
فيفري
مارس

أفريل
ماي

جوان
جويلية 

اوت

البحر البر                                
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مآسي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية

على  الغرق  وحاالت  المفقودين  ومتابعة  الرصد  صعوبة  رغم 
السنة  هذه  فان  المعلومات   غياب  نتيجة  التونسية  السواحل 
وحسب ما تم رصده باإلمكانيات المتوفرة  هي األكثر مأساوية 
على الشواطئ التونسية بأكثر من 440 ضحية ومفقود اغلبهم 

من جنسيات جنوب الصحراء 

جدول تفصيلي للواصلين الى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر المسالك المختلفة

جانفي 
فيفري
مارس
افريل

ماي
جوان

جويلية
اوت

سبتمبر
اكتوبر

نوفمبر
ديسمبر
المجموع

4
50
39
41
81
39

117
17
11
34

*
7

440

عدد الضحايا والمفقودين

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
15675 12985 2681 5444 6415 1207 880 1683 835 2255 27982 

3 9 6 21 80 98 136 14 21 28 31 

452 190 64 22 27 62 44 38 367 434 815 

283 192 1236 519 4 1 0 0 0 0 0 

16413 13376 3987 6006 6526 1367 1060 1735 1223 1717 28829 
 

الحوض األوسط 
للمتوسط 

(إيطاليا ومالطا)

الحوضين الغربي 
والشرقي 
للمتوسط

برا بطريقة غير 
نظامية 

(الشرق)تركيا صربيا 
رومانيا دول 
البلقان البانيا

برا بطريقة غير 
نظامية(الغرب)

اسبانيا

المجموع
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لم تقتصر الطرق الهجرية المعتمدة لتحقيق حلم الهجرة على البحر األبيض المتوسط األوسط بل سجلنا عودة 
عبور التونسيين الى أوروبا بطريقة غير نظامية برا عبر دول البلقان خاصة والتي بلغت 452 مهاجرا  و192 

مهاجرا عبر المغرب الى اسبانيا. 

الهجرة غير النظامية منذ سنة 2011

 السنة             عدد المجتازين الذين
                           وقع ايقافهم           

 الواصلون الى أوروبا 
 عبر مختلف المسالك 

 

7595 28829 2011 
1230 1717 2012 
1120 1223 2013 
1191 1735 2014 
1881 1060 2015 
1035 1367 2016 
3178 6526 2017
7146 6006 2018
4177 3987 2019 

13466 13376 2020
25657 16413 2021
67676 82239 مجموع
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في المحصلة كان شهر ديسمبر خاتمة لسنة استثنائية في مختلف المجاالت وتنفتح مؤشراتها على سنة 
أخرى صعبة ما لم تسارع السلطة الى التقليص في البون بين المطالب االستعجالية للناس وما يرمي اليه 
القائمون الجدد على السلطة. كما الح مؤشر خالل نهاية العام قد تكون له تداعياته خالل العام الجديد. هذا 
المؤشر يتمثل في غياب االحتجاجات ذات العالقة بتردي القدرة االستهالكية للمواطن وغالء األسعار. وهو 
مؤشر يدل ربما على تطبيع المواطن مع الوضع ويعني ذلك بداية تفكك المطبات التي كانت حجر يقظة في 
الشارع لكبح جماع اي تجاوزات تجارية والخوف ان يسري هذا الصمت وهذا التطبيع على بقية المجاالت خاصة 
وان البلد مقبل على سنة سياسية استثنائية فيها استفتاء وفيها انتخابات برلمانية. ومزيد التازم السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي يعني بحث الناس عن حلول في غير الدولة يعني في القطاعات الموازية بحثا عن 
فرصة للنجاة كالهجرة بشكل غير نظامي وكالعمل في التهريب والقطاع الموازي والعمل غير القانوني ينفتح 

دائما على عالم االجرام المنظم وكذلك االنتحار.

ويدق بنهاية السنة مرة أخرى المرصد االجتماعي التونسي، ناقوس خطر استفحال العنف بمختلف مظاهره 
داخل المجتمع التونسي، وتحوله تدريجيا إلى سلوك عام مشترك بين مختلف فئاته. وينبه في نفس السياق 
إلى أن تواصل حالة االنفالت وتملص الدولة من مسؤولياتها وعدم اشتغالها على مشروع مجتمعي متوازن 
االجتماعي  العقد  تبقى من  ما  المجتمعي وينسف  البناء  كامل  يهدم  أن  الحق، من شانه  يقوم على مبدأ 
والتعايش السلمي بين التونسيين وان يصل بنا إلى نقطة الال عودة. يتحول معها العنف الى سلوك وعادة 
مجتمعية قد تعجز الدولة على اإلحاطة بها او تداركها واقتالعها كعادة سيئة بمجرد تغللها في المجتمعات 

وسلوكياتهم العامة، وعندها ستتطلب على األقل جيلين او اكثر من اجل تغييرها والخالص منها.  

الخاتمة
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عدد الضحايا والمفقودين

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية

 متثل مجلة املعطيات الواردة هبذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسي للحقوق
 االقتصادية واالجتماعية مجعه من مصادر خمتلفة وبالوسائل املتاحة تبقى املعطيات
 الرقمية غري هنائية وغري تفصيلية وقابلة للتحيني وقد ال تعكس الواقع بصفة تامة

 لكن يف غياب  املعلومة املفصلة  واحمليّنة من اجلانب الرمسي التونسي  (عدد عمليات
 االجتياز ñ عدد اجملتازين ñ توزيعهم حسب الفئات العمرية وحسب اجلندر ñ حتديد
 اجلهات اليت ينحدرون منهما ñ وضعيتهم االجتماعية ñ عدد املفقودين...) قد تساهم

.هذي املعطيات يف فهم أوضح لديناميكيات اهلجرة وابرز التحوالت

 عمليات االجتياز احملبطة: يقع االعتماد على بالغات وزارة 
 الداخلية وتصرحيات الناطق الرمسي للحرس الوطين يف خمتلف وسائل االعالم.  وال

 تتضمن يف االغلب معطيات تفصيلية (اجلنس والفئات العمرية واجلهات اليت ينحدر
 (... منها املهاجرون

 الواصلون اىل السواحل األوروبية: هياكل عديدة تصدر معطيات 
 رقمية حول الواصلني اىل أوروبا مثل املفوضية السامية لالجئني واملنظمة الدولية

.للهجرة ووزارات الداخلية يف الدول األوروبية والوكالة االوربية ملراقبة السواحل

 تبقى األرقام املقدمة تقريبية وحتتاج اىل حتيني متواصل حسب األرقام الصادرة عن
 اهلياكل الرمسية واملدنية اليت قد تصدر يف تقارير الحقة لكنها تقدم قراءة للتطور

.والتغيري يف ديناميكيات اهلجرة غري النظامية


