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الحراك االجتماعي الذي میز انطالقة السنة الجدیدة وموجة االحتجاجات والغضب وعدم الرضا التي طبعت 
مختلف  في  واالحتجاجات  التحركات  فتواصلت  فیفري،  شھر  خالل  لھیبھا  ینطفئ  لم   ،2021 جانفي  شھر 
الجھات. وتدریجیا طبعتھا األزمة السیاسیة التي تضخم حجمھا مع التحویر الوزاري غیر المكتمل والقطیعة 

المعلنة بین رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان من جھة ورئاسة الجمھوریة من جھة ثانیة.

 3 إلى  تقسیمھا  یمكن  واحتجاجات  تحركات  العاصمة  وأساسا  التونسي  الشارع  عرف  الشھر  امتداد  وعلى 
أصناف: 

 
- احتجاجات الفاعلین الجدد وھم "الجیل الخطأ " وحملة مناھضة القانون 52 واتسمت تحركاتھم بمنسوب عال 
من الجرأة ورفض كل ما یمثل المنظومة التي یعتبرونھا فاسدة وال أخالقیة سجلت تحركاتھم مواجھات مع رجال 
األمن واستعمال مفرط للعنف وقوة البولیس.. كما أثارت شعاراتھم وطریقتھم المستجدة في االحتجاج الكثیر من 
الجدل اعتمدت معھا السلطة المقاربة األمنیة باألساس فتم إیقاف جزء كبیر منھم وھرسلتھم ومتابعتھم قضائیا 

فضال عن مواجھتھم بالتشویھ والوصم والتقلیل من القیمة..

نسبیا ضعیف،  حضورھم  وكان  الحریات  عن  والمدافعین  المدني  المجتمع  نشطاء  من  التقلیدیین  الفاعلین   -
واختاروا معاضدة التحركات الشبابیة ومناصرة مطالبھم.

- السلطة الرسمیة وتجسمت في التحرك الذي قامت بھ حركة النھضة اخر الشھر، قامت بتحشید أنصارھا على 
منافسیھا  على  السیاسي  الرد  بمثابة  الوقت  نفس  في  یكون  ان  واختارت  انجاحھ،  اجل  من  أسبوعین  امتداد 
السیاسیین وعلى الشارع الذي عبر صراحة على رفضھا وطالبھا بالمغادرة في اغلب التحركات المسجلة خالل 

الشھرین الماضیین.
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بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضیة 2020، نجد ان شھر فیفري قد كان استثنائیا ھذه السنة حیث عرف 
حجم تحركات مضاعف بالمقارنة مع ما سجلھ نفس الشھر السنة الماضیة وباألرقام قفز منسوب االحتجاجي من 
705 تحركا احتجاجیا في فیفري 2020 الى 1235 تحركا احتجاجیا خالل فیفري 2021.. رقم یعود بنا 
بانتشار غیر  تمیزت  التي  للثورة  األولى  السنوات  التونسیة خالل  المدن  تعرفھ  كان  الذي  االحتجاج  منسوب 

مسبوق لالحتجاجات وبمطلبیة عالیة.

وقع  على  فیفري  شھر  خالل  الجمھوریة  والیات  مختلف  عاشت  وتقریبا 
تحركات احتجاجیة، سجل اقلیم الجنوب الغربي العدد األكبر منھا این سجل 
حسب ارقام المرصد االجتماعي التونسي 370 تحركا احتجاجیا یأتي بعده 
 214 ب  الشرقي  فالشمال  احتجاجیا  تحركا   332 ب  الغربي  الوسط  اقیلم 
إقلیم  لیاتي  احتجاجیا  تحركا   136 ب  الشرقي  فالجنوب  احتجاجیا  تحركا 

الوسط الشرقي ب116 تحركا وإقلیم الشمال الغربي ب67 تحركا.

المالمح  نفس  االحتجاجات على  وعموما حافظت خارطة 
العامة التي میزتھا على امتداد السنوات الماضیة، فاحتلت 
االحتجاجات  حیث  من  الترتیب  أعلى  قفصة  والیة 
تحركا   265 لوحدھا  عرفت  این  والمطلبیة  والتحركات 
احتجاجیا أي ما یمثل حوالي %21 من جملة االحتجاجات 
ب  تونس  والیة  ذلك  في  یلیھا  فیفري.  شھر  عرفھا  التي 
ب والقیروان  القصرین  فوالیتي  احتجاجي  تحرك   158
والیة  بعدھم  لتأتي  منھما.  لكل  احتجاجیا  تحركا   143
تطاوین التي عرفت عودة لتحركات تنسیقیة الكامور ب75 

تحركا...
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الشمال الشرقي214 67 الشمال الغربي

الوسط الشرقي116 332 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي136 370 الجنوب الغربي

1235

أریانة15 4 بن عروس

بنزرت34 158 تونس

زغوان1 2 منوبة

نابل0 4 باجة

جندوبة5 56 سلیانة

الكاف2 26 سوسة

صفاقس56 6 المنستیر

المھدیة28 46 سیدي بوزید

القصرین143 143 القیروان

تطاوین75 29 قابس

مدنین32 40 توزر

قبلي65 265 قفصة

 احتجاجات شهر فيفري

فیفري 
فیفري 

2021
2020

1235
705



وفي الغالب كانت التحركات التي سجلھا شھر فیفري 2021، تلقائیة غیر منظمة انضبطت باألساس لردود فعل 
ورفض وغضب حیث مثلت %67.2 من مجموع التحركات أي 830 تحركا مقابل 405 تحركا (32.8%) 
كانت في شكل تحركات مبرمجة ومعلنة سلفا من قبل الفاعلین االجتماعیین على غرار الوقفات االحتجاجیة 

واالعتصامات التي خاضھا الفالحون للمطالبة بتوفیر األسمدة على امتداد الشھر.
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1235 32,8%

405

منظمة
67,2%

830

تلقائیة

أریانة11 0 بن عروس

بنزرت5 95 تونس

زغوان1 0 منوبة

نابل0 4 باجة

جندوبة5 0 سلیانة

الكاف2 26 سوسة

صفاقس11 6 المنستیر

المھدیة8 14 سیدي بوزید

القصرین126 98 القیروان

تطاوین44 29 قابس

مدنین32 40 توزر

قبلي36 237 قفصة

أریانة4 4 بن عروس

بنزرت29 63 تونس

زغوان0 2 منوبة

نابل0 0 باجة

جندوبة0 56 سلیانة

الكاف0 0 سوسة

صفاقس45 0 المنستیر

المھدیة20 32 سیدي بوزید

القصرین17 45 القیروان

تطاوین31 0 قابس

مدنین0 0 توزر

قبلي29 28 قفصة

1235 13,9%

172

غیر عشوائیة
86,1%

1063

عشوائیة

أریانة1 2 بن عروس

بنزرت30 140 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل0 1 باجة

جندوبة1 56 سلیانة

الكاف0 24 سوسة

صفاقس45 4 المنستیر

المھدیة22 30 سیدي بوزید

القصرین133 112 القیروان

تطاوین62 28 قابس

مدنین28 37 توزر

قبلي59 248 قفصة

أریانة14 2 بن عروس

بنزرت4 18 تونس

زغوان1 2 منوبة

نابل0 3 باجة

جندوبة4 0 سلیانة

الكاف2 2 سوسة

صفاقس11 2 المنستیر

المھدیة6 16 سیدي بوزید

القصرین10 31 القیروان

تطاوین13 1 قابس

مدنین4 3 توزر

قبلي6 17 قفصة
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مثل  فیفري،  تحركات خالل شھر  من  تم رصده  وما  التونسي  االجتماعي  المرصد  فریق  نتائج عمل  وحسب 
االعتصام كشكل احتجاجي الخیار األبرز بالنسبة للمحتجین والفاعلین االجتماعیین، این سجل الشھر 925 یوم 

اعتصام أي ما یمثل %74.9 من مجموع االشكال االحتجاجیة المسجلة.

وعلى غرار األشھر السابقة تعلقت التحركات االحتجاجیة، أساسا بمطالب موجھة راسا الى الحكومة، ففضال 
على التحركات ذات التوجھ السیاسیة الحقوقي، حمل الشھر مطالب تشغیل حاملي شھادة الدكتوراه والمعطلین 
وتمكین  للشراب  الصالح  الماء  وتوفیر  األساسیة  البنیة  لتحسین  ودعاو  العلیا  الشھائد  أصحاب  من  العمل  عن 
الفالحین من كمیات كافیة من مادة االمونیتر.. كما عرف الشھر تحركات شملت عدد كبیر من الجھات دعت الى 

تنفیذ قرارات مجالس وزاریة جھویة سابقة لم تنفذ وتعھدات حكومیة بقیت معلقة.

16 %

16 %

9 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

مواطنین

15% العاطلین عن العمل

شباب

السكان

8 % المعلمین/ االساتذة

6 % الفالحین

6 % االولیاء

5 % السائقین

5 % العمال

14%

الموظفون 16 %

فضاءات التحركات االحتجاجیة
الطرقات

14 % مقر الوالیة

13 % مقرات االنتاج

13 % المقرات اإلداریة

9 % مقرات الوزارات

8 % وسائل اإلعالم

8 % المؤسسات التعلیمیة

8 % مقرات المعتمدیات

6 % مقرات السیادة

5 % شركة فسفاط قفصة
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74,9%
اعتصام

9,3%
وقفة إحتجاجیة

11,3%
غیر ذلك

یوم اعتصام
925

4,5%
غلق مقّرات عمل

الیات
التحركات االحتجاجیة



وبالترتیب، مثلت التحركات االحتجاجیة المطالبة بالتشغیل 34 % من المجموع الجملي للتحركات تاتي بعدھا 
التحركات العمالیة المطالبة بتسویة وتحسین الوضعیات المھنیة وكانت في حدود ال %24 اما التحركات التي 
تعلقت بالتنمیة وتحسین حیاة المواطن التونسي ـ البنیة التحتیة توفیر الماء الصالح للشراب ـ فكانت في مجملھا 
%30 من االحتجاجات المسجلة اكثر من نصفھا تعلق بمطالب عامة منادیة بالتنمیة ( %19). في نفس الوقت 
شھد شھر فیفري ارتفاع ملحوظ في حجم المطالب المتعلقة بما ھو قانوني حقوقي ویمكن إعادة ذلك الى التعامل 

األمني القضائي الذي اعتمتده الحكومة كخطاب أساسي مع االحتجاجات والفاعلین االجتماعیین.

احتجاجیة  تحركات  في  والمشاركین  االجتماعیین  الفاعلین  أبرز  العمل  عن  والعاطلون  المواطنون  ومثل 
واعتصامات وقطع طرقات.. خالل شھر فیفري یلیھم في ذلك المعلمون واألساتذة النواب فالفالحین. وعموما 
تحركاتھم  خالل  التونسیین  لھا  یتجھ  التي  األماكن  أبرز  اإلنتاج  ومواقع  اإلداریة  والمقرات  الطرقات  كانت 

االحتجاجیة.
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41%
32%
11%
10%
6%

اجتماعي
النسبةالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
سیا سي

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

سیاسي

% 12تربوي
بیئي
صحي

4 %
1 %

امني
قانوني

6 %
10 %

% 8الحق على الماء
% 8فالحي
% 2نقل

% 6قطاع خاص
% 43قطاع عمومي

النسبةالقطاع
تربوي

بیئي
صحي
امني

قانوني
الحق على الماء

قطاع خاص
قطاع عمومي
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ارتفع عدد الواصلین الى السواحل اإلیطالیة خالل شھر فیفري 2021 حیث بلغ 638 مھاجرا مقابل 26 مھاجرا فقط 
خالل نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة أكثر من 23 مرة كما تم احباط 77 عملیة اجتیاز مقابل 25 عملیة خالل 
نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة %208 كما تم منع اجتیاز 1273 مھاجرا خالل فیفري 2021 مقابل 571 خالل 
نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة %123. بما یرفع عدد الواصلین الى إیطالیا منذ بدایة السنة الى 722 مھاجرا 
تونسیا من جملة 4923 مھاجرا(ة) من جمیع الجنسیات أي ان الجنسیة التونسیة تمثل %14 من جملة الواصلین الى 
إیطالیا. یعود ھذا االرتفاع رغم الظروف المناخیة غیر المالئمة عادة خالل ھذه الفترة الى ارتفاع منسوب اإلحباط لدى 
الفئات المشاركة في عملیات الھجرة غیر النظامیة خاصة بعد ارتفاع االحتجاجات االجتماعیة خالل شھر جانفي 2021 
لھا  تعرض  التي  والوصم  الشیطنة  الشباب وحمالت من  لدى  االیقافات  ومئات  األمني  بالقمع  الحكومة  واجھتھا  والتي 
المحتجون وھو ما عمق العوامل الدافعة وارسى مناخا من عدم الثقة في إمكانیة تحسن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة 

والتي عمقتھا االزمة السیاسیة. 

ما میز شھر فیفري ھو عودة الھجرة العائلیة بعد ان غابت خالل شھر جانفي حیث وصلت أكثر من 15 عائلة حسب 
تقدیرات أولیة وشھادات لمنظمات محلیة بجزیرة لمبیدوزا دون اعتبار لعدد العائالت التي تم منع اجتیازھا نتیجة عدم 
توفر معطیات مفصلة لعملیات االعتراض التي تقوم بھا السلطات التونسیة. تتقاطع عدید العوامل االقتصادیة واالجتماعیة 
منھا  الشابة  التونسیة خاصة  العائالت  فئات عدیدة من  لدى  الھجري  المشروع  بناء  تساھم في  والتي  والذاتیة  والعائلیة 

(عائالت  بأطفال قصر) بما قد یجعلھا تشھد نسقا تصاعدیا خالل المرحلة القادمة.
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اهلجرة غري النظامية

اهلجرة غري النظامية خالل شهر فيفري2021

عدد الواصلین الى84
ایطالیا 

17

463

جانفي

638

77

1273

فیفري

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

عدد الواصلین الى68
ایطالیا 

22

316

جانفي

26

25

571

فیفري

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

عدد الواصلین الى31
ایطالیا 

8

177

جانفي

21

4

46

فیفري

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

عدد الواصلین الى611
ایطالیا 

17

188

جانفي

1060

47

537

فیفري

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

مقارنة بنفس الفترة خالل السنوات 2018 – 2019 – 2020 - 2021

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب األشھر خالل سنة 2021
الرجال

84665013

638525281162

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
جانفي
فیفري

722591331175 مجموع



تعرف والیة المھدیة صعودا في عدد عملیات االجتیاز المحبطة حیث بلغت %25   ولئن یفضل المھاجرون من جنوب 
الصحراء االنطالق من والیة صفاقس حیث تنشط شبكات تھریب المھاجرین بكثافة فان والیة المھدیة وجھة مفضلة لذوي 
االجتیاز  عملیات  نصف  من  بأكثر  تستأثران  والمھدیة  صفاقس  ذاتیا.  المنظمة  االنطالق  ولعملیات  التونسیة  الجنسیة 
المحبطة.  اما في تونس العاصمة فتتركز عملیات االجتیاز المحبطة على محاوالت التسلل لمینائي حلق الوادي ورادس 

أساسا.

المناسبة  الفترة  التونسیین وزمنیا ھي  الذین تم احباط اجتیازھم %45.1  مقابل %54.9 لغیر  التونسیین  بلغت نسبة 
اقبال  فیھا  ینخفض  التي  الفترة  ھذه  خالل  استقطابھم  الشبكات  تحاول  حیث  خاصة  الصحراء  جنوب  من  للمھاجرین 
التونسیین.  ال یمكن اغفال وضعیة الھشاشة التي یعاني منھا المھاجرون من جنوب الصحراء في تونس والتي تدفعھم الى 

اعتبار الھجرة غیر النظامیة الحل الوحید لتحسین وضعیتھم.

45,1 %
54,9 %

تونسیون/ات
غیر تونسیین/ات

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر فیفري

84,6 %5,2 %10,1 %
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اهلجرة غري النظامية

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة حسب الجھات خالل شھر فیفري

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة خالل شھر فیفري

توزیع المجتازین حسب الجنس خالل شھر فیفري

بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

3,3%

جندوبة

- 13,3% 18,3% 5% 6,6% 25% 26,6% 1,6% 3,3%

فیفري

البر
30%

البحر
70%

فیفري



شھد شھر فیفري 13 حالة انتحار ومحاولة انتحار كان اغلبھم في صفوف الذكور، وسجلت كل من والیات 
جندویة  والیات  من  كل  فیھ  القوت عرفت  في  انتحار  ومحاولة  انتحار  حالتي  ونابل  وقفصة  والمھدیة  تونس 

والكاف ومدنین وسلیانة وسوسة حالة انتحار او محاولة انتحار.

8تقرير فيفري 2021

االنتحار وحماوالت االنتحار

13

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت0 2 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل2 0 باجة

جندوبة1 1 سلیانة

الكاف1 1 سوسة

صفاقس0 0 المنستیر

المھدیة2 0 سیدي بوزید

القصرین0 0 القیروان

تطاوین0 0 قابس

مدنین1 0 توزر

قبلي0 2 قفصة

103 13

االنتحار
حسب الجنس

االنتحار وحماوالت االنتحار



ومثلت الفئة العمریة 35-26 سنة ھي األكثر عرضة لحاالت ومحاوالت االنتحار خالل الشھر یأتي بعدھا فئة 
60-46 عاما. مع العلم ان ظاھرة االنتحار ومحاوالت االنتحار تشمل كل الفئات العمریة بما في ذلك دون ال 

15 عاما ومن سنھم فوق الستین عاما.

تقرير فيفري 92021

46,2%
شنقا

30,8%
حرقا

15,4%
رمي النفس

7,6%
مواد سامة

االنتحار وحماوالت االنتحار

ذکور
إناث
المجموع



تعكس االزمة الشاملة التي تمر بھا البالد مشھدا مستجدا للعنف ابرز مالمحھ زیادة في حجم العنف الموجھ ضد الفئات 
الھشة وداخل الفضاءات التي یفترض انھا آمنة. اذ یؤكد حصاد ما تم رصده من عنف طیلة شھر فیفري ان العنف امتد 
نحو االطفال والمسنین لتصبح ھذه الفئات الھشة عرضة ألقسى مشاھد العنف من خالل االختطاف واالغتصاب والتحرش 

كما تعمق العنف داخل األسرة لیصبح ھذا الفضاء مسرحا للقتل العمد.

عنف صادم
المعطى الكّمي الذي نشتغل علیھ ویتم رصده شھریا من خالل عینة الرصد، المتمّثلة في وسائل االعالم مقروءة ومسموعة 
وبصریة وایضا بعض منصات المیدیا االجتماعیة بعد التدقیق في أخبارھا، ال یعكس بالضرورة الحجم الحقیقي لواقع 
العنف ولكنھ یعطي صورة حول طبیعة الظاھرة وتحوالتھا. ومن ضمن ما تم رصده من حاالت عنف طیلة شھر فیفري 

مشھد اعتراض أطفال وتحویل وجھاتھم بھدف االغتصاب والتحرش الجنسي.

وقد طال ھذا الشكل من العنف الجنسي الجنسین. وكذلك انخراط قُّصر في جرائم جنسیة من خالل رصد حادثة اغتصاب 
مسنة من قبل ثالثة قُّصر. والالفت ایضا تطور العنف داخل األسرة الى حوادث قتل عمد حیث تم رصد مقتل شاب ذبحا 
على أیدي اشقائھ في نابل بسبب خالف حول المیراث وایضا مقتل شاب على أیدي اشقائھ في حي التضامن ومقتل خال 

على أیدي ابن شقیقتھ في صفاقس وغیرھا من الجرائم األسریة العنیفة جدا.

ودون شك تعكس ھذه الجرائم حالة المزاج العام المنتج للعنف جراء االزمة الشاملة التي تعیشھا البالد وكذلك عدم قدرة 
مؤسسات الدولة على احتواء مجمل مظاھر العنف ففي المھدیة مثال وحین دخل اب في تحرك احتجاجي، تندیدا بوضعھ 
االجتماعي، تولى خاللھ تعلیق الفتة على ابنتھ الصغیرة وعرضھا للبیع رفضا لواقعھ المعیشي المتردي، لم یبادر مندوب 
حمایة الطفولة بالتصدي للحادثة وحمایة الطفلة اال بعد ضغط الرأي العام في المجال االفتراضي لیتم الحقا اعتقال األب 
وإیداع الطفلة في حمایة مندوب حمایة الطفولة. ھذا األداء الضعیف لمؤسسات الدولة في التصدي للعنف ھو نتاج ازمة 
التوازنات المالیة وایضا نتاج ازمة تصورات وسوء تقدیر للكلفة االجتماعیة والثمن الحقیقي لتنامي العنف داخل مجتمع 

ما یزال یخوض تجربتھ في البناء الدیمقراطي.

اثناء قیامھّن بعملھّن  التحرش الجنسي  والصادم فیما تم رصده من عنف طیلة شھر فیفري ھو تعّرض صحفیات الى 
أماكن  اللمس من  الى  الصحفیات  فیفري حیث تعرضت   27 بتاریخ  النھضة  الصحفي في تغطیة مسیرة حزب حركة 
حساسة في اجسادھّن وسط جموع المحتشدین من قبل أنصار حركة النھضة. وھي سابقة خطیرة تسجل في تونس ألول 
اذ لم یحصل من قبل ان تم تسجیل حوادث تحرش جماعي بھذا الشكل في الشارع. كما تعرض الصحفیون من  مرة 
الجنسین الى االعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل لجنة تنظیم المسیرة وصل حد محاولة إلقاء صحفیة من السیارة 

المخصصة لتصویر المسیرة وفقا لشھادتھا.

عنف جماعي عنف فردي
54 % 46 %

10تقرير فيفري 2021

 العنف
 العنف



مجموع  من    ٪  29.3 نسبة  النساء  ومثلت 
ضحایا العنف طیلة شھر   فیما مثل الرجال 

نسبة ٪66  من مجموع المعتدین.

جغرافیا العنف
53.7 ٪  من العنف المرصود طیلة شھر فیفري كان 
اقلیم  ویأتي  الجنسین.  قبل  من  مرتكبا  جماعیا  عنفا 
بنسبة  عنف  األكثر  المناطق  صدارة  في  العاصمة 
اریانة وتونس وبن عروس)  (والیات    ٪ 30 ناھزت 
تلیھ والیة نابل بنسبة ناھزت 15 ٪  ثم والیة الڤصرین 
والقیروان  المنستیر  والیات  ثم    ٪  13 ناھزت  بنسبة 
سوسة  والیات  تلیھا   . 7٪ ناھزت  بنسبة  والمھدیة 
وصفاقس وقبلي بنسبة %5 ثم والیات بنزرت والكاف 

وسیدي بوزید بنسبة 2%.

ویأتي العنف االجرامي في مرتبة أولى من حیث انواع العنف المرصود بنسبة ناھزت ٪61  ومثل العنف االقتصادي نسبة 
2 ٪  من مجموع حاالت العنف المرصودة فیما مثل العنف المؤسساتي نسبة %15 من مجموع العنف المرصود والعنف 

داخل الفضاء العام نسبة %17 من مجموع العنف المسجل خال شھر فیفري ثم العنف السیاسي بنسبة 5%. 

61 %
15%
17 %
5 %

إجرامي
النسبةالقطاع

مؤسساتي
عنف في الفضاء العام

سیاسي
2 % إقتصادي

59%
2%
2%
2%
23%

الشارع
النسبةالمكان

وسائل النقل العمومي
المؤسسات التربویة

فضاء حكومي
المسكن

2% فضاءات سیاحیة وترفیھیة

2% السجون، مراكز االیقاف
2% فضاء افتراضي
6 % فضاء افتراضي
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 العنف

الشارع

وسائل النقل العمومي
مؤسسات التربویة

فضاء حكومي
المسكن

 فضاءات سیاحیة
السجون، مراكز االیقاف

فضاء افتراضي
فضاء اعالمي

إجرامي
مؤسساتي

عنف في الفضاء العام
سیاسي
إقتصادي

المعتدي
حسب الجنس

66 %

27 %

7 %

أریانة10% 2% بن عروس

بنزرت2% 18% تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل15% 0 باجة

جندوبة0% 0% سلیانة

الكاف2% 5% سوسة

صفاقس5% 7% المنستیر

المھدیة7% 2% سیدي بوزید

القصرین13% 7% القیروان

تطاوین0% 0% قابس

مدنین0% 0% توزر

قبلي5% 0% قفصة

39 %

9,8 %

22 %

29,3 %

الضحیة



الفضاء  ثم  بنسبة 23٪   االسري  الفضاء  اي  المسكن  یلیھا    ٪  59 ناھزت  بنسبة  للعنف  رئیسیا  فضاءا  الشارع  ویمثل 
االعالمي بنسبة %6 فیما مثلت المؤسسات التربویة والفضاءات الحكومیة اي المقرات االداریة والفضاءات السیاحیة 

والترفیھیة وكذلك السجون ومراكز اإلیقاف والفضاء االفتراضي فضاءات الرتكاب العنف بنسبة ناھزت 2 ٪ .
ویظل العنف ظال لالزمة االقتصادیة واالجتماعیة التي تمر بھا البالد وتحتاج معالجتھ الى رؤیا واستراتیجیة مؤسساتیة 
تقاوم العنف وتحمي ضحایاه. وھو امر ال یبدو متوفرا الیوم في تونس بسبب ازمة عدم االستقرار الحكومي وازمة المالیة 

العمومیة وھما ازمتان قد تحوال دون وضع اي استراتیجیة لمكافحة العنف.

12تقرير فيفري 2021

 العنف



الصحیة  لالزمة  االقتصادیة  والمخلفات  السیاسي  االستقرار  عدم  فان  المعطیات،  ھذه  كل  وحسب  ولالشارة 
النتشار فیروس كوفید 19، ستكون دافع أساسي في تصاعد منسوب االحتقان االجتماعي ومزید فقدان الثقة في 
منظومة الحكم ومع مزید اتساع الھوة بین المواطن التونسي وأصحاب القرار ستتضاعف نسب عدم الرضا 
للشباب  الغضب والرفض ودافعا إضافیا  للتعبیر عن  اطارا جدید  اال  القادمة  األیام  تكون  الثقة، ولن  وفقدان 

التونسي للھجرة غیر النظامیة التي تتصاعد وتیرتھا مع كل ازمة اقتصادیة واجتماعیة.
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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


