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 0202تقرير شهر جانفي 

0202 

 

بذات المالمح التي كان عليها جانفي على األقل خالل  0202كما كان متوقعا لم يكن جانفي 

من حيث عدد التحركات االحتجاجية والتي تترجم غالبا حجم الغضب  األخيرةالخمس سنوات 

جملة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالحتقان االجتماعي القائم تجاه 

ذ تحركا احتجاجيا فقط وهو العدد األضعف من 002شهد تسجيل  0202فجانفي وغيرها. 

 كالتالي:  جانفي حيث كانت احتجاجات 0202

 

دفعت الن ذات األسباب التي التراجع ال يعني في جوهره ان مطالب الناس تحققت هذا 

اسية وللمطالبة بالتشغيل والتنمية وبتحسين الخدمات األس بمحتجين للتعبير عن غضبهم سابقا

ما تزال قائمة بل إنها زادت تجذرا في المشهد وبوضع حد النهيار المقدرة المعيشية وغيرها 

ولكنه يعكس حالة انسداد األفق وخيبة االمل العامة التي حالت دون التعبير التونسي المأزوم، 

  عن الغضب رغم تراكماته.

، برغم كل ما يحمله هذا الشهر من من االحتجاجات االجتماعية 0202إذن ترجم حصاد جانفي 

لسقوط نظام بن علي اثر  00وبرغم تزامنه مع الذكرى  واقتصادية سلبيةمؤشرات اجتماعية 

خيبة حالة ال، 0200وبداية العام  0202التي عاشتها البالد نهاية العام  االحتجاجات االجتماعية

ه الرئيس وحكومتالتعبير عن المطالب وذلك لعدم ظهور واليأس التي دبت على الرغبة في 

المحتجين واالستجابة للمطالب خاصة وان الخطاب على التفاعل اإليجابي مع  صورة القادرفي 
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التحركات واعتبارها ضربا من ضروب المؤامرة تماما كما الرسمي المعتمد قائم على تخوين 

غرق أبنائهم من المهاجرين غير يحصل مع حراك أهالي جرجيس المطالب بالكشف عن حقيقة 

 النظاميين في سبتمبر الماضي.

تحركا  79طليعة المناطق األكثر احتجاجا طيلة شهر جانفي حيث تم رصد  تصدرت والية تونس

. تحرك احتجاجي 00و 97في مراتب الحقة ب سيدي بوزيد والقيروان ي، وتاتي والياتاحتجاجيا

جندوبة وقبلي و سوسة تحرك احتجاجي في كل من 22ولم تقل التحركات االحتجاجية عن 

 ومدنين ومنوبة. 
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وتدل هذه الخارطة ان الغضب كامن في مختلف الواليات ولكن تعبيراته تختلف باختالف 

 .المناطق

 070يأتي الشمال الشرقي في مرتبة أولى من حيث التحركات االحتجاجية بتسجيله إقليميا 

ويضم واليات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان، وياتي تحركا احتجاجيا طيلة شهر جانفي 

ويضم واليات القصرين  تحرك احتجاجي 027إقليم الوسط الغربي في مرتبة ثانية بتسجيله 

تحرك  79وسيدي بوزيد والقيروان. وفي بقية األقاليم كانت االحتجاجات في حدود حوالي 

 في مختلف مناطق البالد. االجتماعي القائماحتجاجي. وهي ارقام حتما تترجم حالة الغضب 
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فيما بلغت نسبة  بالمئة 97.0وذلك بنسبة  منظمةهذه االحتجاجات كانت في مجملها 

بالمئة. وتختلف هذه  00.2 االحتجاجات العفوية أي تلك التي تكون نتيجة لردات فعل آنية

بالمئة من االحتجاجات  72من  أكثرالنسبة بحسب المطالب وأيضا بحسب الجهات اذ ان 

 022فيما كانت احتجاجات مدنين عفوية بنسبة المرصودة في والية تونس كانت منظمة 

  بالمئة.

 

بالمئة، واالحتجاجات العشوائية هي  90ما يناهز بلغت نسبة العشوائية في احتجاجات جانفي 

تلك التي تكون فيها نزعة نحو العنف من خالل تعطيل مصالح المواطن او تعطيل سير 

 مؤسسة عمومية او غيرها. 

نظمة االحتجاجات الم لقتم رصده طيلة األشهر والسنوات السابقة، غالبا ما تنزوغالبا ووفقا لما 

 ومحاوالت فضها بالقوة.ك بمدى التفاعل مع هذه االحتجاجات نحو العشوائية ويرتبط ذل

ولئن تراجع منسوب العشوائية في احتجاجات جانفي مقارنة بنسبة العشوائية المسجلة في  

نسبته ماتزال مهمة وتحتاج الى حسن إدارة الحصاد االحتجاجي لالشهر والسنوات األخيرة اال ان 

 االحتقان والغضب الى تعبيرات عنيفة.لالزمة االجتماعية حتى ال ينزلق 

 

كانت االحتجاجات بالمئة فيما  22كانت اغلب االحتجاجات جماعية مختلطة وذلك بنسبة ناهزت 

  .بالمئة 0لوحدهن دون التي خاضتها النساء 

74%

26%

منظمة تلقائية

72%

28%

عشوائية غير عشوائية
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 66ناهز ت، وذلك بنسبة وكانت مطالب المحتجين ذات خلفية اقتصادية واجتماعية باألساس

 بالمئة. 76 ، أما قطاعيا فقد تعلقت أساسا بالقطاع العام وذلك بنسبة ناهزتبالمئة

 

 .ويأتي القطاع الخاص وقطاعي النقل والتربية في مراتب الحقة

صنيف اتب أولى ضمن تتفاصيل تأتي حقوق العمال وتسوية الوضعيات المهنية في مر وبأكثر

 . بالمئة 60بنسبة المطالب المرفوعة طيلة شهر جانفي وذلك 

االقتصادية واالجتماعية التي  زمةشيء فهو يدل على عمق االعلى وان دل هذا المؤشر 

عميق بالغلق وتتعيشها البالد لتهدد الحقوق العمالية بما في ذلك الحق في االجر والتهديد 

 الهشاشة المهنية من خالل عدم تسوية الوضعيات.

المحتجون طيلة جانفي شعارات تطالب بالحق في الماء وبالحق في التشغيل وبالحق  كما رفع

طالب بمو وتحسين خدمات النقل والبنية التحتيةفي الخدمات األساسية كالصرف الصحي 

ذات خلفية تربوية وبيئية وكذلك للمطالبة بتوفير مواد أساسية وغيرها من المطالب 

  المحتجون طيلة سنوات ما بعد الثورة.لطالما رفعها التي  المستجدة

وأيضا موظفين فقد كانوا عمال واطارات تربوية وسائقي نقل عمومي وخاص  اما الفاعلون

وعمال حضائر وفالحين،  وأيضا معطلون عن العمل ونشطاء وتالميذ ومساجين وصحفيين

 وذلك بنسب متفاوتة.

 الفاعلون
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بالمئة  06تليها مقرات العمل بنسبة بالمئة  72مثلت الطرقات مسرحا رئيسيا لالحتجاج بنسبة 

المشتركة كفضاء احتجاجي بنسب بقية الفضاءات  وتأتي .بالمئة 9ثم األماكن العامة بنسبة 

  والسجن وغيرها من الفضاءات.ووسائل االعالم  لإلداراتالمقرات االجتماعية  متفاوتة من ذلك

 الفضاءات

 

وهي الحكومة بالمئة،  62رئيسية للمحتجين وذلك بنسبة ومثلت السلطات المركزية وجهة 

بالمئة ثم رئاسة الجمهورية بنسبة  62وذلك بنسبة  بما في ذلك رئاسة الحكومة وبقية الوزارات

لنواب ازمة ابالمئة( الستمرار  06وتحظى وزارة التربية بالنصيب األكبر من االحتجاج ) بالمئة. 2

التربوي وكذلك الستمرارية االزمات التي تعاني منها المنظومة دون أي افق  اإلطارفي 

رة في مستمالبنية التحتية والعنف المدرسي وغيرها من اإلشكاالت ال لإلصالح بما في ذلك

 المنظومة.
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 ،يوما 007ذ ، تتواصل مناعتصاما 00وذلك من خالل رصد  ومثل االعتصام شكال احتجاجيا بارزا

 وخوض إضرابات الجوع وأيضا منع االلتحاق بالدروس.يليه االضراب وغلق مقرات العمل 

 

كان مقدمة ولكنه  0202في المحصلة لم يكن شهر جانفي بالمالمح التي كان عليها قبل 

، فعدم االحتجاج ال ينفي وجود بكل المقاييس وفي مختلف المجاالت لسنة صعبة مضةغا

اصة في عنها خظهر األسابيع المقبلة شكل التعبيرات المختلفة غضب كبيرة كامنة ست  حالة 

تاج اإلنظل تواصل التدهور الحاد في الوضع المعيشي وتفاقم االزمات الهيكلية لمنظومات 

 واتساع دائرة الهشاشة االجتماعية.
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 0202

 

ال تعتبر العوامل المناخية مالئمة خالل شهر جانفي لعمليات الهجرة غير النظامية اال انه يشّكل 

   0202زمنية مناسبة لعديد الراغبين في الهجرة فاألرقام التي تم رصدها تؤكد على ان بداية 

غير مطمئنة خاصة على مستوى المآسي المسجلة  حيث بلغ عدد الضحايا والمفقودين اكثر 

سنة مأساوية تتطلب استجابة جديدة  0202وهو رقم مخيف ويؤشر ألن تكون سنة  02 من

مهاجرا من  270 ةمن الدولة التونسية بعيدا عن المقاربة األمنية.  وصل الى السواحل اإليطالي

وتأتي الجنسية  من القصر . % 00.07نساء و  % 0.27رجال  % 90ذوي الجنسية التونسية بينهم 

من جملة  %6التونسية في المرتبة الخامسة من حيث عدد الواصلين الى إيطاليا بنسبة 

 الواصلين. 

برا , والرقم األبرز هو منع   % 00.90بحرا و  % 22.07عملية اجتياز محبطة  20كما تم رصد 

مقارنة بنفس   % 020.2عدد مجتازا انطالقا من السواحل التونسية وهو ارتفاع بنسبة  0200

 . 0200الفترة سنة 

 0202 – 0200 - 0202 – 0202 –خالل السنوات بنفس الفترة مقارنة

 

6884

382341

2217
12485

316

463

1155

2322

0

500

1000

1500

2000

2500

2023جانفي 2022جانفي 2021جانفي 2020جانفي 

عدد الواصلين الى إيطاليا عدد عمليات االجتياز المحبطة عدد المجتازين الذين وقع ايقافهم



00 
 

 0202تقرير شهر جانفي 

 0202خالل سنة توزيع الواصلين الى إيطاليا حسب األشهر 

 

 0202جانفي توزيع عمليات االجتياز املحبطة حسب الجهات خالل      
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 0202جانفي  الجنسيات شهر توزيع املجتازين حسب 

 

 0202توزيع عمليات االجتياز املحبطة خالل   

 
 

 2023خالل  مآس ي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية

 عدد الضحايا واملفقودين الشهر

 28 جانفي 
   

عددددددددد املددوددد  واملددفددقددوديددن  دد  الددحددو  األوسددددددددددددد  

 0200للمتوس  خالل 

عدد املود  واملفقودين على السدددددواحل التونسدددددية 

 0200خالل 

65 28 

11,76%

88,24%

البر البحر
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0202 

  
، اي تغيير يذكر اين تواصل استهداف الفئات 0202لم تعرف خارطة العنف خالل شهر جانفي 

االكثر هشاشة بما في ذلك االطفال وكبار السن وخاصة النساء فسجل الشهر قتل للنساء 

وتعنيف واغتصاب وتحويل وجهة قصر. كما شمل العنف المسجل عدد كبير من جهات البالد 

 اطره. أبرزاء السكن والمؤسسات التربوية وكان الفضاء العام وفض

 

القيروان  وتأتيمن حاالت العنف المرصود خالل شهر جانفي،  %09.2شهدت والية القصرين 

من منسوب العنف تليها في ذلك والية بنزرت بنسبة  %00.0في مرتبة ثانية بتسجيلها لنسبة 

بين كل من واليات باجة ونابل والكاف وسوسة واريانة وتتوزع بقية النسب متساوية  00.0%

لكل منها في الوقت الذي كان منسوب العنف صفر في والية  %0.6وقابس وقفصة بنسبة 

تونس التي كانت تعرف اعال مستويات العنف في االشهر السابقة. ولم تشهد واليات بن 

 وزر وقبلي اي حاالت عنفعروس ومنوبة والمنستير وصفاقس والمهدية ومدنين وتطاوين وت

 تذكر خالل شهر جانفي.
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من الفئة المسلط عليها العنف في حين كانت نسبة االناث في حدود ال  %22.7مثل الذكور 

وكان الموت حاضرا  %00.0وجاء العنف في حاالت مختلط في نحو ال  22.2%

 المرصد االجتماعي التونسي.من الحاالت المرصودة من قبل فريق عمل  %06.9 في

 

في الوقت الذي الذكور  %22.7واتسم العنف خالل شهر جانفي بطابعه المختلط اين مثل 

 .%00.0مسؤولون في النسبة المتبقية والتي تمثل 

. 

اما في شكلها الجماعي فكانت في  %00.6وجاءت حاالت العنف في مجملها فردية ومثلت 

 .وهي تقريبا نفس النسب التي سجلت خالل شهر ديسمبر ونوفمبر. %77.7حدود ال

 

 

56%

44%

فردية جماعية
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على غرار االشهر السابقة مثل العنف االجرامي الشكل االكثر انتشارا خالل شهر جانفي اين بلغ 

ليحتل  %06.9من مجمل العنف المسجل يليه في ذلك العنف المؤسساتي بنسبة  %99.2ال

 .%0.6الثالثة بنسبة  العنف االقتصادي المرتبة

 

على خالل االشهر السابقة احتكر المسكن والفضاء االسري والعائلي النسبة االعلى لحاالت 

من مجموع العنف المرصود  %77.7العنف المسجل خالل شهر جانفي اين شهد لوحده نسبة 

االطر والفضاءات التي تشهد حاالت اعتداء وانتهاك  أبرزياتي بعده الشارع الذي مازال يعتبر من 

 من مجموع الحاالت. %09.2وعنف مسجال نسبة 

 

واتسم شهر جانفي بتوتر ملحوظ في الفضاء التربوي والمدرسي اين بلغت فيه حاالت العنف 

لتحتل بذلك المرتبة الثالثة يليها الفضاء االقتصادي والمؤسساتي  %06.9المسجلة نسبة ال 

 من حاالت العنف. %0.6بنسبة 
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0202

ارتفاعا واضحا في عدد االنتحارات ومحاوالت االنتحار وكان اغلبها  0202عرف شهر جانفي 

احتجاجي باألساس، اين رصد فريق عمل المرصد االجتماعي التونسي  في شكل ممسرح

انتحارا ومحاولة انتحار شهدت والية  02للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

حاالت تأتي بعدها والية سوسة بحالتين اثنين  2حاالت منها وسجلت والية القيروان  0نابل 

رت بحالتين اثنين في الوقت الذي سجلت فيه كل من والية ووالية قابس بحالتين اثنين وبنز

قفصة والمنستير سيدي بوزيد القصرين وصفاقس ومدنين. ولم تسجل بقية الواليات اي 

 محاولة انتحار.
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كانوا من  0202على فعل االنتحار او محاولة االنتحار خالل شهر جانفي  ممن اقدموا 90%

 .%00الذكور في الوقت الذي كانت نسبة االناث في حدود ال 

 
 

من حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار المرصودة كانت شنقا، في الوقت الذي  %00نسبة 

وتوزعت بقية النسب بين االنتحار رميا  %00ال كانت فيه محاوالت االنتحار حرقا في حدود 

 ومثلها استعمال سالح ابيض. %0واستعمال مواد سامة بنسبة  %02للنفس بنسبة 

 

من غيرها بحاالت االنتحار ومحاوالت  أكثرعاما كانت الفئة المعنية  20الى  00الفئة العمرية من 

اناث وغالبيتهم يواجهون اشكاليات  7منهم ذكور و 6اشخاص  02االنتحار اين بلغ عددهم 

سنة الى ما فوق اين  70مهنية اجتماعية او نفسية. وتاتي في مرتبة ثانية الفئة العمرية من 

عاما فبلغ عدد  00رية دون الاما الفئة العم ذكور 2واشخاص منهم امراة واحدة  7بلغ عددهم 
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 70و 20وجميعهم ذكور ونفس االمر بالنسبة للفئة العمرية ما بين  2من حاول منهم االنتحار 

 وكان كلهم من فئة الذكور. 2عاما اين بلغ عدد من حاول االنتحار 
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 منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية: 

تمثل جملة املعطيات الواردة بهذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسييييييييييييقت لديقو  ا  ت يييييييييييياد ة 

وا جتماعية جمعه من م ييييادر مةتلبة وسالو يييياةل املتااة تيقت املعطيات الر مية ية   هاةية 

وية  تب ييييييييييييييليييية و ييياعلييية للت يةف و يييد    عك  الوا ا ع يييييييييييييبييية تيييامييية لكن    يييييا   املعلومييية 

 – عدد املجتا ين –امليّينة من الجانب الر ييييييينت التونسيييييييقت  جعدد عمليات ا جتيا  املب يييييييلة  و 

 –ت ييد ييد الجهييات الدت  ن ييدروف م همييا  –تو يعهم اسيييييييييييييب البحييات العمرييية واسيييييييييييييب الجنييدر 

عييييدد املبقود ن      ييييد  سيييييييييييييييياضم ضييييذ  املعطيييييات     هم  و ييييييييييييي   –وضيييييييييييييعي هم ا جتميييياعييييية 

 لد ناميكيات الهجرة واعر  الت و ت 

 :قا ا عتمييياد عبال عتييييات و ارة اليييدايليييية وت يييييييييييييري يييات  عمليدددات االجتيددداز املحبطدددة 

الناطق الر يييييييييييينت لديرم الوطوت    مةتلم و يييييييييييياةل ا عت    و  تت ييييييييييييمن    ا يلب 

 معطيات تب يلية جالجن  والبحات العمرية والجهات الدت  ن در م ها املهاجروف      

 :ضيياليل عيد يدة ت يييييييييييييدر معطييات ر ميية او   الواصدددددددددددددلون الى السدددددددددددددواحدل األورو يدة

الواصيلةف اىال  وروسا مثل املبوضيية السامية لتجحةف واملنةمة الدولية للهجرة وو ارات 

 الدايلية    الدو  األوروسية والولالة ا ورسية ملرا ية السواال 

يالل هتيقت األر ا  املقدمة تقريبية وت تاج اىال ت يةف متواصييييييل اسييييييب األر ا  ال ييييييادرة عن ال

     تطور والتغيةللك هييييا تقييييد   را ة لالر يييييييييييييمييييية واملييييدنييييية الدت  ييييد ت يييييييييييييييدر    تقييييارير  اقيييية 

 د ناميكيات الهجرة ية  النةامية 

اف تمر  دوف عب  مةتلم املسيييييييال   وروسا ه  اعداد املهاجرين الدت ت يييييييل اىال  األرقام الالمرئية:

لها اثرا    إا يييييييا  وه  ار ا  ضامة وتةتلم عب  السيييييييلطات امليلية او الهيالل األممية و  ن د 

اسييييييب تكتيكات تييييييييكات نهريب املهاجرين  عما ت يييييييم    يييييييا عمليات ا نطت  من السيييييييواال 

التونسييييييييييييييية والدت تن      اة تت من الر ياعية األمنيية ال يييييييييييييارمة او تل  الدت  قا منا اجتيا ضا 

                  دوف اف ت در    عتيات او دوف  ف  قا اةعتف ع ها 

 


