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املقدمة
املقدمة

الذكرى  التي تم قمعھا في  البالد فذات االحتجاجات  السیاسیة واالجتماعیة في  تستمر االزمة وتكبر مع تقدم االحداث 
العاشرة للثورة تعود بقوة في عید الجمھوریة بعد تحشید فایسبوكي لیخرج محتجون غاضبون سرعان ما طغت العشوائیة 
ھذا  لیرفق  وثائقھا  الحزبیة وحرق واتالف  المقرات  االعتداء على عدد من  احتجاجاتھم وكان  للعنف على  واالنزالق 
االحتقان االجتماعي الرافض لالداء الھزیل للحكومة والبرلمان بإعالن الرئیس تدابیر استثنائیة تم بمقتضاھا اعفاء رئیس 
الحكومة وتجمید نشاط البرلمان لمدة شھر وتجمیع السلطات. تدابیر زادت من تعمیق االزمة وھي التي تعلقت بھا امال 
كبرى وارتفع سقف انتظاراتھا وبالتالي اما االستجابة لتلك االنتظارات وربما بشكل اسرع مما ھو متوقع او ھو االنھیار 

الكبیر. 

وما كان یمكن ان نصل الى ھذا الوضع السیاسي الصعب والضبابي لوال تفاقم االزمة االقتصادیة واالجتماعیة وتجاھل 
ذلك من قبل جمیع الحكومات المتعاقبة وعجزھا عن إیجاد مخارج وحلول بل وتكریسھا لواقع التھمیش والفقر وعدم سعیھ 

لتغییر المنوال التنموي.

وكان المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة قد حذر بشكل مستمر في تقاریره الشھریة والسنویة من حالة 
االحتقان االجتماعي ومن تضخم الملف االجتماعي دون ان تمتلك الحكومات ایة مخارج لھذه االزمة. فمنذ العام 2016 
وخالل الخمس سنوات الماضیة، وھي سنوات تركیز المؤسسات السیاسیة الدائمة، تم رصد معدل احتجاج سنوي مقدر 
وتعریض  تجاھلھا  تم  احتجاجي  تحرك   46280 شمل رصد  الخماسیة  وان حصاد  علما  احتجاجي  تحرك  ب9256 
الفاعلین فیھا للمالحقات األمنیة والمحاكمات وأیضا توقیع اتفاقیات وھمیة باعتبارھا لم تمرر للتنفیذ أي زیادة االحتقان 
احتقانا. احتجاجات كان المخاطب الوحید فیھا الممثل للدولة ھو االمن في مناطق كالحوض المنجمي وفي قرقنة وفي 

الكامور وقابس وجندوبة والمكناسي والقصرین وغیرھا من مناطق االحتجاج.

والن الملف االجتماعي تفاقم واالزمة كبرت مع االحداث بلغت نسبة االحتجاجات المسجلة خالل السبعة اشھر األولى من 
العام الجاري 7773 تحرك احتجاجي أي ما یناھز حوالي 83 بالمئة من المعدل السنوي المسجل طیلة السنوات الخمس 
الماضیة. ماذا تعني ھذه النسبة؟ یعني ان المعدل السنوي لھذا العام سیتجاوز المعدل السنوي للسنوات الخمس الماضي 
وھي نسبة دون شك خطیرة وتؤشر الحتقان اجتماعي كبیر لھ سقف انتظارات عالیة جدا من التدابیر االستثنائیة التي 
اتخذھا الرئیس سعّید في ذكرى 25 جویلیة واي انحراف عن تحقیق ذلك السقف یعني االنھیار الكبیر في عالقة بالثقة 

في مؤسسات الدولة وفي عالقة أیضا بالسلم االجتماعي.

وقد كان لالزمة االقتصادیة واالجتماعیة وللفقر والجوع والتھمیش تداعیات على خیارات الناخبین في انتخابات 2019 
وكانت محرارا حقیقیا لصعود اشخاص واطیاف سیاسیة. وعدم االستجابة لسقف انتظاراتھم في تغییر معیشھم الیومي 
المتردي یعني العقاب السریع بمعنى الخروج للتظاھر واقتحام مقرات حزبیة واتالف وثائق وحرقھا واالحتفال بتجمید 

برلمان لم یستجب بعد لمجمل االنتظارات العالقة بھ وھو ما حصل فعال في ذكرى 25 جویلیة. 
والفقر والجوع والتھمیش ھو محرار الیوم للوضع السیاسي الذي انتھینا الیھ والذي یواجھ بدوره خطر عدم تحقیق سقف 

انتظارات الشارع.
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املقدمة
وسط ھذا المناخ المازوم تتوالد أزمات أخرى عمیقة على غرار تداعیات جائحة كوفید سواء صحیا او اقتصادیا :

1- على المستوى الصحي :
لیس ھناك اسوا من توثیق عدد 4983 قتیال بسبب جائحة كوفید خالل شھر جویلیة. لیس ھناك اثقل من ھكذا حصیلة 
االیواء في  القدرة على  فقدان االكسیجین وجراء نقص  اإلنعاش وجراء  اختناقا جراء نقص اسرة  یموتون  والمرضى 
ایة مؤسسة سواء  االكسیجین  ازمة  من  یسلم  لم  كما  او مركزیة.  او جھویة  كانت  محلیة  الصحیة  المؤسسات  مختلف 
استشفائیة كبرى او محلیة صغرى. وان دل ھذا الوضع على شيء فھو یدل على تردي المنظومة الصحیة كعنصر أساسي 
وتكوین  االستشراف  یعني  فالعكس  االزمة  إدارة  سوء  على  تدل  كما  تضمحل.  بدات  التي  األساسیة  الخدمات  ضمن 
مخزونات استراتیجیة وتوفر خطط بدیلة عند النقص وغیرھا من اإلجراءات التي یفترض توفرھا في إدارة االزمات 
ولكن حصل العكس حیث ظھر تشتت في القرار وظھر االرتجال وارتكاب أخطاء أدت الى زیادة في اعداد ضحایا كوفید 
وفي انفالت الوضع الوباء وتعدد الموجات الوبائیة وصوال نحو اشدھا في شھر جویلیة والتي تسببت في وفاة اكثر من 

4 االف و900 تونسي.

2- على المستوى االقتصادي :
ما تزال تونس تعیش تداعیات تاثیرات جائحة كورونا ففي الوقت الذي عادت فیھ اقتصادیات الدول الى انتاج الثروة 
وحققت نسبة نمو ھامة ما یزال االقتصاد التونسي، المنھك بدوره منذ عشر سنوات والذي ینخره الفساد والالعدالة في 
الصفر.  النمو دون  نسبة  تزال  انكماش غیر مسبوقة وما  یعیش مرحلة  الموازي،  االقتصاد  فیھ  الجبایة ویسود  توزیع 
واقتصاد في ھذا الوضع ال یمكنھ انتاج ثروة وال تحقیق تنمیة وال توفیر مواطن شغل. وقد زاد عدد المتضررین من 
كورونا وزاد معھم عدد المفقرین والمھمشین دون ان تبدي الحكومة أي مخطط انقاذ او مساعدة للمتضررین. ومن ضمن 
المتضررین أیضا مئات العمال الذین تم التخلص منھم من قبل مؤسساتھم تحت حجة األسباب االقتصادیة دون ان تبدي 
الحكومة أي مخطط انقاذ لوظائفھم. وكان لھذا الوضع االقتصادي الصعب تداعیات اجتماعیة خطیرة زاد معھا الفقر 
والجوع والعنف وزادت معھا أیضا اعداد الوافدین على الھجرة غیر النظامیة وبالتالي الزیادة في حجم نشاط شبكات 

التھریب واالجرام وزیادة اعداد الضحایا والمفقودین.

وال یبدو الوضع السیاسي الراھن منفتح على معالجة مجمل ھذه االزمات امام غیاب خطة طریق واضحة حول تصورات 
الرئیس للخروج من االزمة االقتصادیة واالجتماعیة خاصة وان األشھر القادمة ستكون حاسمة في الكثیر من الملفات 
منھا العودة المدرسیة والعودة الزراعیة وما یشوبھما من إشكالیات وكذلك بدا موسم تسریح عمال القطاع السیاحي السباب 

اقتصادیة.
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تم رصد 975 تحركا احتجاجیا خالل شھر جویلیة الح معھا التغیر الكبیر في الخارطة االحتجاجیة اذ تشھد والیة قفصة 
احتقان اجتماعي غیر مسبوق وھي التي سجلت حوالي ثلث مجموع االحتجاجات المرصودة (28.4 بالمئة) وتتوزع باقي 

االحتجاجات بالعشرات بین مختلف الجھات وفقا للترتیب التالي : تونس (98) وتطاوین (70) والقیروان (56).

كما سجل جویلیة تراجعا طفیفا في نسبة االحتجاجات العشوائیة أي تلك التي تنزع نحو العنف والتي ظلت لمدة سنة (منذ 
افریل 2020) في حالة زیادة مستمرة لتبلغ خالل جویلیة 2021 ما یناھز 79 بالمئة وھي نسبة دون شك مرتفعة وما 

تزال عندھا دالالتھا وتداعیاتھا على مستوى االحتقان االجتماعي القائم.

إقلیمیا یبرز الجنوب الغربي وازنا من حیث نسبة الحراك االجتماعي المرصود (325 
تحرك احتجاجي) یلیھ الشمال الشرقي ثم الجنوب شرقا والوسط غربا وشرقا وثوال الى 
الشمال الغربي. ومثلت االحتجاجات التلقائیة نسبة 68.6 بالمئة من مجموع احتجاجات 

جویلیة.

975 31,4%

306

منظمة
68,6%

669

تلقائیة

أریانة40 2 بن عروس

بنزرت3 63 تونس

زغوان2 33 منوبة

نابل3 2 باجة

جندوبة2 7 سلیانة

الكاف0 42 سوسة

صفاقس21 37 المنستیر

المھدیة7 17 سیدي بوزید

القصرین15 53 القیروان

تطاوین39 38 قابس

مدنین24 6 توزر

قبلي39 174 قفصة

أریانة10 0 بن عروس

بنزرت0 35 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل3 34 باجة

جندوبة1 3 سلیانة

الكاف0 3 سوسة

صفاقس3 3 المنستیر

المھدیة0 34 سیدي بوزید

القصرین3 3 القیروان

تطاوین31 3 قابس

مدنین31 3 توزر

قبلي0 103 قفصة

975 21%

205

غیر عشوائیة
79%

770

عشوائیة

أریانة44 2 بن عروس

بنزرت0 85 تونس

زغوان0 32 منوبة

نابل1 31 باجة

جندوبة0 2 سلیانة

الكاف0 32 سوسة

صفاقس6 31 المنستیر

المھدیة5 38 سیدي بوزید

القصرین6 34 القیروان

تطاوین63 33 قابس

مدنین35 1 توزر

قبلي33 256 قفصة

أریانة6 0 بن عروس

بنزرت3 13 تونس

زغوان2 1 منوبة

نابل5 5 باجة

جندوبة3 8 سلیانة

الكاف0 13 سوسة

صفاقس18 9 المنستیر

المھدیة2 13 سیدي بوزید

القصرین12 22 القیروان

تطاوین7 8 قابس

مدنین20 8 توزر

قبلي6 21 قفصة

احلراك االجتماعي خالل شهر جويلية
 احتجاجات شهر جويلية

الشمال الشرقي194 49 الشمال الغربي

الوسط الشرقي116 125 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي166 325 الجنوب الغربي

975

أریانة50 2 بن عروس

بنزرت3 98 تونس

زغوان2 33 منوبة

نابل6 36 باجة

جندوبة3 10 سلیانة

الكاف0 45 سوسة

صفاقس24 40 المنستیر

المھدیة7 51 سیدي بوزید

القصرین18 56 القیروان

تطاوین70 41 قابس

مدنین55 9 توزر

قبلي39 277 قفصة
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اذ تقدر نسبة االحتجاجات العشوائیة في قفصة بنسبة 92.4 بالمئة وفي تونس بنسبة 86.7 بالمئة وفي تطاوین بنسبة 90 
بالمئة وھي مناطق االحتجاج التي تتصدر المشھد خالل شھر جویلیة.

اما االشكال االحتجاجیة المعتمدة یمثل االعتصام ابرز االشكال التي یلجا الیھ المحتجون اذ مثلت االعتصامات نسبة 50 
بالمئة من مجموع االحتجاجات المرصودة یلیھ الدخول في إضرابات جوع بنسبة 16.4 بالمئة ثم الوقفات االحتجاجیة 
بنسبة 7 بالمئة ثم غلق مقرات العمل بنسبة 5.6 بالمئة تلیھا وبنسب متفاوتة نداءات االستغاثة عبر وسائل االعالم وغلق 
الطرقات والمظاھرات وتعطیل األنشطة وحرق العجالت المطاطیة وغیرھا من االشكال. وقد ناھز عدد ایامات االعتصام 

الى غایة نھایة جویلیة 488 یوم اعتصام.

مجمل ھذه التحركات االحتجاجیة یخوضھا محتجون من الجنسین (82.7 بالمئة) فیما خاض الرجال لوحدھم حوالي 
16.8 بالمئة من االحتجاجات ومثلت االحتجاجات التي خاضتھا النساء لوحدھن 0.5 بالمئة. ھذه النسب یمكن تفسیرھا 
بتغیر الفاعلین في الحراك االجتماعي في مختلف الجھات حیث أصبحت النساء فاعالت ومنظمات لتحركات احتجاجیة 
مطالبة بالعدالة التنمویة وبالشغل والكرامة كما ان االحتجاجات المتعلقة بالمطالبة بالبحث عن مفقودین او االفراج عن 

عالقین أصبحت تخوضھا األمھات بامتیاز.

 احتجاجات شهر جويلية

توزع المحتجین حسب الجندر
16,8 %0,5% 82,7 %

الیات التحركات االحتجاجیة
یوم اعتصام 488

50,1%
یوم اعتصام

7%
وقفة إحتجاجیة

16,4%
یوم إضراب

5,6%
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مّقرات عمل
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غلق الطرقات
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المطالب والفاعلون
تعلقت مطالب المحتجین طیلة شھر جویلیة بالقطاع العمومي وبالجانب القانوني مثل االحتجاج ضد قوانین او المطالبة 
بتطبیق قوانین تلیھا مطالب ذات خلفیة بیئیة ثم مطالب تتعلق بالقطاع الخاصوالقطاعین الصحي واألمني وبالحق في 

الماء.

وتمثل المطالب ذات الخلفیة االقتصادیة واالجتماعیة نسبة 67 بالمئة من مجموع احتجاجات جویلیة تلیھا االحتجاجات 
ضد تردي البنیة التحتیة بنسبة 12 بالمئة ثم المتعلقة بالجانب اإلداري بنسبة 11 بالمئة والجانب السیاسي بنسبة 10 

بالمئة.

كما مثل مطلب التشغیل نسبة 25 بالمئة من مجموع حراك شھر جویلیة والمطالبة بتحسین ظروف العمل نسبة 17 بالمئة 
والمطالبة بضمان حقوق العمال نسبة 35 بالمئة واالحتجاج ضد الطرد التعسفي 4 بالمئة فیما مثلت احتجاجات العطش 
12 بالمئة. وشملت االحتجاجات مختلف المجاالت ومنھا نذكر مطالبة بصرف تعویضات واستصالح البنیة التحتیة وعدم 
تفعیل اتفاقیات والحق في التنمیة (10 بالمئة احتجاجات تطالب بالتنمیة) والمطالب بالرواتب الشھریة والمطالبة بالتمتع 
البیئي وغیرھا من المطالب المتكررة  بالخدمات الصحیة وتعطل مفاوضات ونقص معدات طبیة ووضع حد للتدھور 

شھریا والتي ال تالقي التفاعل اإلیجابي من قبل السلطات سواء المحلیة او الجھویة او المركزیة.

% 1تربوي
بیئي
صحي

12 %
9 %

امني
قانوني

5 %
16 %

% 7الحق على الماء
% 1دیني

% 1فالحي
% 1نقل

% 12قطاع خاص
% 40قطاع عمومي

النسبةالقطاع تربوي

بیئي
صحي
امني

قانوني

الحق على الماء
دیني

فالحي
نقل

قطاع خاص
قطاع عمومي

45%
22%
12%
11%
3%

اجتماعي
النسبةالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
مؤسساتیة خاصة

10% سیا سي

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

مؤسساتیة خاصة
سیاسي

 احتجاجات شهر جويلية
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اما فیما یتعلق بالفاعلون في الحراك االجتماعي طیلة شھر جویلیة تصدر الموظفون والعمال طلیعة المحتجون بنسبة 46 
بالمئة یلیھم المعطلونعن العمل وأصحاب الشھادات المعطلین عن العمل بنسبة 20 بالمئة ثم النشطاء وعمال الحضائر 
والمعلمین والصحفیین والفالحین والسواق وغیرھم. ویعني ھذا ان كل القطاعات باتت تتحرك ولھا مطالبھا وان الفعل 
االحتجاجي لم یعد حكرا على ضحایا غیاب العدالة االجتماعیة كالمعطلین عن العمل وسكان المناطق المھمشة بل ھو 
أیضا احتقانا قائم في صفوف المشتغلین لعدم وضوع الرؤیا بخصوص استمراریة مواطن الشغل وضمان حقوق العمال 
والموظفین. لذلك تبرز مقرات العمل كوجھة بارزة لالحتجاج بنسبة 26 بالمئة وفقا لما تم رصده تلیھا مقرات الوالیات 
والمعتمدیات  الوزارات  ومقرات  بالمئة   13 بنسبة  لالحتجاج  رئیسیا  مسرحا  ھي  التي  الطرقات  ثم  بالمئة   13 بنسبة 
ومقرات اإلنتاج بنسبة متشابھة (في حدود 7 بالمئة) ثم شركة فسفاط قفصة بنسبة 6 بالمئة ووسائل االعالم أیضا بنسبة 

6 بالمئة. 
وتلعب الشبكة االفتراضیة دورا في تشبیك الفاعلین في الحراك االجتماعي وتنظیم االحتجاج تماما كما حصل في حراك 

25 جویلیة.

27 %

17 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

19 % العمال

السكان

شباب

7 % النشطاء

4 % عمال الحضائر

13 %   العاطلین عن العمال

9 % اخر

7 % اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

4 % المعلمین

18 %

الموظفون 26 %

فضاءات التحركات االحتجاجیة
مقرات عمل

13 % مقر الوالیة

13 % الطرقات

7 % مقرات الوزارات

7 % مقرات المعتمدیات

7 % مقرات االنتاج

6 % شركة فسفاط قفصة

6 % وسائل اإلعالم

5 % الشبكات االجتماع

5 % مجلس نواب الشعب

 احتجاجات شهر جويلية
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فرضت احداث 25 جویلیة بتونس وما صاحبھا من مواقف متباینة موضوع "الھجرة غیر النظامیة" كمحور للصراع 
السیاسي خاصة بعد تصریح السید راشد الغنوشي لصحیفة إیطالیة حول إمكانیة وصول اكثر من نصف ملیون مھاجر 
للضفة الشمالیة للمتوسط وبذلك اعتبر استمراریتھ وحزبھ في السلطة ضمانة لالستقرار وضمانا لتواصل نجاح القبضة 
األمنیة حول السواحل التونسیة. وبشكل غیر مباشر اعترف" الغنوشي" بمسؤولیتھ وحزبھ باعتباره جزءا من السلطة 
بنسب متفاوتة خالل العقد األخیر في تعمیق العوامل الدافعة للھجرة من فقر واقصاء وتھمیش وتكریس اإلفالت من العقاب 
وبالتالي خروجھ من السلطة یعني فرار مئات االالف من ضحایا ھذه السیاسات. ھذا التصریح وبما تضمنھ من رسائل 
سیاسیة موجھة أساسا للخارج اثار مخاوف في شمال المتوسط دفعت برئیس الجمھوریة اثناء زیارتھ لشارع بورقیبة للرد 
بطریقة مباشرة واتھام "اطرافا" بتحریك عملیات الھجرة غیر النظامیة. تعكس التصریحات خیبة امل متجددة من مواقف 
الفاعلین السیاسیین في تونس حول الھجرة غیر المنظمة والذي ما ینفكون یثبتون تبنیھم بوعي ودونھ مقاربات تعتبر 
الھجرة تھدیدا امنیا ویمكن استغاللھا كورقة ضغط سیاسي. تثبت األرقام المسجلة خالل شھر جویلیة 2021 اننا تقریبا 
إزاء نفس ارقام جویلیة 2020 حیث وصل 3907 مھاجرا للسواحل اإلیطالیة خالل شھر جویلیة. ما یلفت االنتباه أكثر 
لیس عدد الواصلین بقدر ما ھو عدد من وقع منع اجتیازھم والذي ارتفع مقارنة مع سنة 2020  حیث بلغ عدد المجتازین 
الذین وقع احباط اجتیازھم 10627 مھاجرا منذ بدایة السنة الى نھایة جویلیة أي بنسبة %54.12 كما تطورت عملیات 

االجتیاز المحبطة مقارنة بنفس الفترة خالل سنة 2020 ب 36.59% .

اهلجرة غري النظامية

6869
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

657

10627

المجموع

3907

211

2993

جویلیة

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

5655
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

481

6895

المجموع

4145

245

2918

جویلیة

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

858
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

129

1823

المجموع

262

44

608

جویلیة

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

3342
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

226

3112

المجموع

319

17

158

جویلیة

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

اهلجرة غري النظامية خالل شهر جويلية 2021
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بلغ عدد المھاجرین التونسیین الواصلین الى السواحل اإلیطالیة منذ بدایة السنة 6869 مھاجرا من جملة 28870 أي 
بنسبة %24 من جملة الواصلین الى إیطالیا. ومن المحتمل ان تتواصل وتیرة التدفقات على غرار السنة الماضیة بما 
یجعل األرقام متشابھة. وفي ظل ھذا السیاق السیاسي المتحول ستكون موجات الھجرة العنوان األول لالزمة االجتماعیة 

في تونس لسنوات مقبلة رغم كل إجراءات المراقبة والمنع.

اهلجرة غري النظامية

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب األشھر خالل سنة 2021
الرجال

390733466271428

686958421531361098

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
 جویلیة
المجموع
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البحر  في  1021 ضحیة  النظامیة  الھجرة غیر  تجاوز عدد ضحایا 
االقتصادیة  للحقوق  التونسي  المنتدى  منھم  رصد  المتوسط  األبیض 
واالجتماعیة 371 ضحیة ومفقود على السواحل التونسیة. ھذا الرقم 
المرعب دون أي تحّرك رسمي إلنقاذ األرواح ھو أیضا نتیجة عملیة 
االنطالق من الشواطي اللیبیة والتي تنتھي حطاما او جثثا طافیة على 
السواحل التونسیة. في ظل المباالة دول االتحاد األوروبي ورفضھا 
المنظمات  عمل  على  وتضییقھا  وتعطیلھا  اإلنقاذ  في  المساھمة 
اإلنسانیة ستتواصل ھذه المأساة وستتحمل بالدنا جزءا كبیرا من عبء 

ھذه المأساة اإلنسانیة. 

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

اقالة كل من والي صفاقس ووالي مدنین وبعض المسؤولین  من خالل ھذه الجدول یمكن ان نفھم أیضا بعض دوافع 
األمنیین في شكل رسالة أخرى للجانب اإلیطالي الذي تذّمر كثیرا من جھة صفاقس تحدیدا والتي تمثل %40 من جملة 

عملیات االجتیاز المحبطة. 

اهلجرة غري النظامية

بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

2,32%

جندوبة

* 7,75% 13,9% 3,1% 11,62% 33% 10%16,27%

2,85%* 10,28% 15,02% 4,9% 6,91% 13,89% 40,61% 0,44%

1,5%

5,37%

جویلیة
المعدل

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة حسب الجھات خالل شھر جویلیة

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة خالل شھر جویلیة

جویلیة
المجموع

البحرالبر
48,1% 51,9%

41,5% 58,5%

مآسي الھجرة غیر النظامیة على السواحل التونسیة

جویلیة
المجموع

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
42,38% 57,62%

56,63% 43,36%

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر جویلیة

جانفي

مارس
فیفري

أفریل

عدد الضحایا والمفقودین
4

50

39

81ماي

117جویلیة

41

39جوان

371المجموع
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أخیرا یجدد المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة دعوتھ لرئاسة الجمھوریة  الى العمل على تحیین وتفعیل 
االستراتیجیة الوطنیة حول الھجرة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعیة  وتجمید 
العمل بكل االتفاقیات التي تنتھك حقوق وكرامة المھاجرین و تأسیس اطار دائم وتلقائي لإلعالم عن المفقودین في حوادث 
التونسیات  لتنقل  التقییدیة  الممارسات  عن  للكف  التونسیة  السلطات  ویدعو  مصیرھم.  ومتابعة  النظامیة  غیر  الھجرة 
والتونسیین على المناطق الساحلیة. كما یؤكد على توفیر الموارد للسلطات المحلیة والمنظمات االنسانیة خاصة في مناطق 

الجنوب لللتكفل المھاجرین وإدارة األزمات على أحسن وجھ.

كما یدعو االتحاد األوروبي ودولھ الى تحمل المسؤولیة السیاسیة والقانونیة واألخالقیة وإطالق عملیة إنسانیة لإلنقاذ في 
المواطنات والمواطنین  الحق مع  التنقل وتبادل ھذا  الحق اإلنساني في  المتوسط األوسط والى تكریس  البحر األبیض 
التونسیین. ویدعو االتحاد األوروبي ودولھ اثبات احترامھ للحقوق والحریات لمواطني الضفة الجنوبیة وما یسمیھ دعمھ 

الدائم لتونس ودعوة دولھ األعضاء الى الكف عن اإلعادة القسریة للمھاجرین غیر النظامیین التونسیین

اهلجرة غري النظامية
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خالل شھر جویلیة تم رصد 11 حالة ومحاولة انتحار توزعت كالتالي: 3 حاالت ومحاوالت انتحار في تونس وحالتْي 
انتحار او محاولتھ في القصرین وحالة او محاولة انتحار في كل من بنزرت ومدنین ونابل وجندوبة واریانة وسوسة.

وتقدر نسبة االناث 45.5 بالمئة من مجموع الضحایا فیما تمثل الفئة العمریة 16 25- سنة حوالي 45 ٪  من ضحایا 
الحاالت المرصودة  (5 ضحایا). 

االنتحار وحماوالت االنتحار

11

أریانة1 0 بن عروس

بنزرت1 3 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل1 0 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف0 1 سوسة

صفاقس0 0 المنستیر

المھدیة0 0 سیدي بوزید

القصرین2 0 القیروان

تطاوین0 0 قابس

مدنین1 0 توزر

قبلي0 0 قفصة
65 11

االنتحار
حسب الجنس

13
20212020

13
10

19

8915
9 1430

9
11

25
18
15

36
24

11

فیفري
جانفي

أفریل
مارس

ماي
جوان

جویلیة 

فیفري
جانفي

أفریل
مارس

ماي
جوان

جویلیة 

االنتحار وحماوالت االنتحار

االنتحار وحماوالت االنتحار
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ومثل االنتحار شنقا ابرز أشكال االنتحار المرصودة وذلك بنسبة 45 ٪  یلیھ االنتحار بالقاء النفس بنسبة 36.4 بالمئة  ثم 
تناول مادة سامة بنسبة ٪18.2 . ویظل كل شكل من ھذه االشكال عنف ضد الذات وخطوة في ایذاء النفس واالنتحار. 

والمتامل في خارطة االنتحار یالحظ تغیرا في الخارطة حیث لم تعد القیروان مسرحا رئیسیا لالنتحار ومحاولتھ 

45,5%
شنقا

18,2%
%36,4مواد سامة

رمي النفس

االنتحار وحماوالت االنتحار
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الى  2021 وما سجلتھ من تصاعد في منسوبھ ومیلوھا  العنف خالل شھر جویلیة  رصد ومتابعة وتشخیص حاالت 
السیاسي  االستقرار  عدم  وحالة  واالجتماعي  االقتصادي  واقعھا  على  فصلھا  یمكن  ال  التمسرح  الى  واحیانا  الوحشیة 
وخطورة الوضع الصحي، فكلھا مجتمعة انتجت احداث عنف على شاكلة فقؤ زوج لعین زوجتھ او تعنیف ابن المھ او 
فصل زوجة اللة مولد االكسجین عن زوجھا تحت مسمى االنتقام والتقزیم والتقلیل من القیمة، ھذا دون ان ننسى حاالت 
االغتصاب الجماعي لفتاة في ال 12 من عمرھا او اعتداء الجار على ابن جاره الذي مازال طفال دون ال 15 من عمره 

او حجم الخالفات والشجار الي ینتھي اما باصابات حادة او بحالة وفاة او اكثر..

سیاسیا :
بین  فیما  والتقزیم  والشتم  السب  وتبادل  المناكفات  السیاسي ومناخ  التجاذب  و  السیاسي  االستقرار  تواصلت حالة عدم 
الفرقاء السیاسیین خالل شھر جویلیة مع ما یحملھ من ضغط نفسي على التونسیین وترسیخ لحالة عدم الرضا والغضب 
العام.. ویمكن القول ان الوضع وصل ذروتھ مع نھایة الشھر وتحدیدا یوم 25 جویلیة 2021. یوم شھد احتجاجات عنیفة 
ترافقت بعملیات خلع وحرق واتالف لمقرات  حزب حركة النھضة تقریبا في اكثر من 14 جھة من والیات الجمھوریة 
باشد  تتوعدھم  النھضة  قیادات في حركة  قبل  للمحتجین من  الیوم سلسلة من تصریحات مھددة  الوقت سجل  في نفس 
الحساب والمتابعة. لینتھي الیوم بإصدار رئیس الجمھوریة لقراراتھ االستثنائیة طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي في 
حركة غیرت وقلبت المشھد السیاسي راسا على عقب، جمدت البرلمان وعزلت رئاسة الحكومة ویمكن القول انھ كان لھا 

الوقع اإلیجابي لدى شریحة عریضة من التونسیین این رحبوا بھا واحتفلوا العالنھا في الشوارع.

عنف جماعي عنف فردي
41,9% 58,1 %

 تقرير العنف لشهر جويلية

71%
9,7%

إجرامي
النسبةالقطاع

عنف في الفضاء العام
12,9% سیاسي
3,2% إقتصادي
3,2% إحتجاجي

إجرامي
عنف في الفضاء العام

سیاسي
إقتصادي
إحتجاجي

 تقرير العنف لشهر جويلية
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صحیا:
العمومیة.  الصحة  لمنظومة  كبرى  صحیة  خیبة  واجھوا  قد   ،2021 جویلیة  شھر  خالل  التونسیون  ان  القول  یمكن 
فباالرتفاع الواضح لعدد اإلصابات واالنتشار الواسع للفیروس كوفید 19 بطفراتھ المختلفة وخطورتھا المتفاوتھ. كان 
التونسیون یقفون امامھا دون تلقیح ودون اكسجین كاف لعدد المصابین الیومي ممن تتعكر حاالتھم ودون اسرة انعاش 

كافیة.. شھر وصلت فیھ ارصدة المستشفیات العمومیة من الكسجین في اكثر من مناسبة الى الصفر.
وضع ولد حالة من االحتقان والغضب والشعور بالغبن لدى جزؤ كبیر من التونسیین، اتضح وخرج الى السطح في 

احتجاجات واحداث عنف داخل المستشفیات وعلى الطواقم الطبیة وشبھ الطبیة في اكثر من مناسبة.
 

اقتصادیا واجتماعیا:
المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة التي سجلھا شھر جویلیة كانت اكثر سلیبا على االطالق مقارنة ببقیة اشھر السنة التي 
تخلي  مقابل  المتوحش..  اللبرالي  وراسالمال  والفساد  االحتكار  لوبیات  وسیطرة  األسعار  حجم  تضاعف  این  سبقتھ. 
مؤسسات الدولة لدورھا الرقابي والتعدیلي والحمائي ما جعل الجمیع یتطاول على الجمیع،  لیشعر المواطن الذي یعیش 
 ) لجائحة صحیة  اقتصادیة حادة  تداعیات  ویواجھ  اكثر من سنة ونصف  منذ  او شامل  تجول جزئي  على وقع حظر 
مؤسسات صغرى أغلقت ومقاھي افلست وحرف اضمحلت وعمال تم تسریحھم بفعل إجراءات الحجر الصحي، مقابل 
السماح بالعمل الصحاب النزل وتمكین میسوري الحال من التنقل باعتماد حجز في احد النزل)  انھ الوحید بصدد دفع 
ثمن االزمة وانھ یعیش في واقع اقتصادي واجتماعي مبني على التمییز وعدم االنصاف وغیاب العدالة االجتماعیة وتخلي 

كلي للدولة عنھ.

اما فیما یتعلق بالعنف االسري وما یشھده منذ بدایة الجائحة من تضاعف دوري ومنحى اجرامي بشع، فیمكن تفسیر جانب 
منھ بما تشھده الساحة السیاسیة وقبة البرلمان من احداث عنف ضد النساء والرجال یقابلھ افالت واضح من العقاب وعدم 

محاسبة. في شرعنھ ضمنیة الشكال العنف باختالفھا وخاصة منھ الجسدي واللفظي.  
 

32,3%
16,6%
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3,2% فضاء اعالمي
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امنیا
المؤسسة األمنیة التي من المفروض ان تكون مؤسسة جمھوریة تسھر على حمایة وامن المواطن ولیس لتعنیفھ او قمعھ 
في مقابل حمایة من ھم في مواقع القرار السیاسي. كانت مرة أخرى في مقدمة الجھات التي زادت في تضییق الخناق 
القمع  لذلك حیث خلف سلوك  األبرز  المحطة  كان  25 جویلیة  یوم  ولعل  العنف..  نحو مربع  التونسیین ودفعھم  على 
والتضییق الذي مورس یومھا من قبل البولیس في اكثر من جھة احداث عنف ومواجھات ورشق بالحجارة بینھم وبین 

المواطنین تم خاللھا استعمال الغاز المسیل للدموع وسجلت ایقافات.

 
تقدم  المؤشرات الصحیة این سجلت  الذي حملھ یوم 25 جویلیة 2021، تبعھ تحسن في  السیاسي  التغییر  ولالشارة، 
واضح في نسق التلقیح، كما عرفت الفترة رفع لشعارات تدعم تطبیق القانون والقطع مع سیاسة اإلفالت من العقاب 
السابقة ورغم ان التغییر الحاصل لم یحمل معھ الى غایة االن أي مستجدات اقتصادیة واجتماعیة من شانھ تحسین وضع 
المواطن وتخفیف من ھشاشتھ، فقد خلف ( التغییر السیاسي) نوع من الراحة لدى عموم التونسیین وھو ما من شانھ ان 

یخفف من سلوك العنف والشعور العام بالغضب وعدم الرضا لدیھم.

وھذه الھدنة االجتماعیة تبقى ھدنة ظرفیة، وفرصة أخیرة للمسار الدیمقراطي، یترقب فیھا المواطن التونسي قرارات 
وانجازات سریعة وقصیرة المدى تحسن من وضعھ االقتصادي واالجتماعي في انتظار برامج ورؤیة واضحة طویلة 

المدى تكون قادرة على تغییر منوال التنمیة الذي اثبت فشلھ.
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اخلامتة

في المحصلة یقف االحتقان االجتماعي عند نقطة تحول رئیسیة عنوانھا 25 جویلیة الذي عال فیھ سقف االنتظارات 
والترقب. وھنا یكمن خطر المرحلة فان لم یكن لدى رئیس الجمھوریة استراتیجیة واضحة ووضع تصورات ناجعة 
للخروج من االزمة االقتصادیة واالجتماعیة باجراءات عاجلة وأخرى بعیدة المدى فان االحتقان االجتماعي سیاخذ طریق 
التصعید. ولئن یبدو الرئیس مستوعبا للحظة من خالل دعوتھ للتخفیض في األسعار وللقطع مع االحتكار ودعوتھ لعودة 
نشاط الفسفاط الذي یمثل عمودا فقریا لالقتصاد اال ان ھذه اإلجراءات ال یمكنھ ان تضعي انتعاشة او تكون قطعیة في 
الخروج من حالة الفقر والتھمیش والخصاصة والقطع مع الفساد والمحسوبیة واالقتصاد الموازي. كما انزلق الرئیس ما 

بعد 25 جویلیة في وصم وتشویھ الحراك االجتماعي وھو یؤكد ان احتجاجات الحوض المنجمي مدفوعة الثمن.

ویقف الرئیس والبالد امام أسابیع قادمة صعبة وحاسمة ستشھد فیھا البالد حركیة من خالل العودة المدرسیة والزراعیة 
بمختلف اشكالیاتھم تلیھا العودة السیاسیة والتي ستكون معطلة بعد تجمید البرلمان وفقا للفصل 80 باإلضافة الى بدایة 
تسریح عمال القطاع السیاحي بدایة من شھر سبتمبر القادم وبالتالي یتجھ الوضع االجتماعي نحو احتقان جدید ستزیده 

الضبابیة في المشھد السیاسي وغیاب خطة الطریق احتقانا.



 تقرير جويلية 172021

شھدت معتمدیة الردیف في اآلونة األخیرة ارتفاعا حادا وغیر مسبوق في حاالت اإلصابة بوباء كورونا إضافة إلى 
تسجیل معدالت قیاسیة في الوفیات جراء انتشار الفیروس. ھذا التفشي فرض اإلعالن عن إجراءات جدیدة للحد من نقل 
العدوى وتقلیل خطر اإلصابة لدى المواطنین، إجراءات شملت الدعوة إلى االلتزام بقرارات لجنة مجابھة فیروس كورونا 
وحّث المواطنین على تلقي التلقیح. واعتبارا وأن المجتمع المدني یعد شریكا فاعال یعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة 
وقطاع األعمال، وحیث أن معاضدة مجھود الدولة خالل األزمات صحیة كانت أم اجتماعیة ھو أمرا جوھریا في عمل 
جمعیة المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة وحرصا منھا على القیام بدورھا التحسیسي والّتوعوي كمنظمة 
غیر حكومیة فقد كان للجمعیة دورا بارزا في تعزیز مجھود الدولة بمنطقة الردیف من أجل التعافي من فیروس كورونا.  

المنتدى التونسي یعود إلى الواجھة مع أزمة كورونا 

یقف فرع المنتدى التونسي بالردیف في صفوف من یكافحون الوباء، إذ لم یّدخر أي جھد  لتخفیف عبئ األزمة الصحیة 
التي تمر بھا المنطقة من خالل دعم مجھود المؤسسات الصحیة وتحسین خدماتھا خاصة عبر توعیة المواطنین حول 
خطورة ھذا الوباء وطرق الوقایة منھ وأیضا حثھم على االنخراط في منظومة التلقیح. مجھود یعكس حرص الجمعیة 
على تطبیق القیم واألھداف الرئیسیة التي ترتكز علیھا وتفعیل دورھا ألتشاركي جنبا إلى جنب مع بقیة مؤسسات وھیاكل 

الدولة. 

 أزمة كورونا بالرديف

املنتدى التونسي يف الصفوف األمامية  ملواجهة اجلائحة

 متطوعو المنتدى التونسي بمركز التلقیح بالردیف

رحاب مربوكي
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ویسھم متطوعو المنتدى في التصدي للجائحة عبر المشاركة في الحملة التي انطلقت منذ بدایة شھر جویلیة في إطار عمل 
"اللجنة المحلیة للتشجیع على التلقیح بالردیف "  المتكونة من البلدیة والمنتدى التونسي واالتحاد المحلي للشغل وفرع 
الكشافة التونسیة والھادفة إلى حث المواطنین على اإلقبال على التلقیح وتسجیل اكبر عدد ممكن منھم في منظومة التلقیح 
بعد ما عرفتھ المنطقة من عزوف جماعي عن تلقي الجرعات المضادة للفیروس. وقد تم تسجیل 421 شخصا في الفترة 
الممتدة بین 7 و20 جویلیة إضافة إلى تنظیم الصفوف بمركز التلقیح لدى إجراء 657 تلقیحا یومي 9 و10 جویلیة 
وتوزیع أدوات الحمایة والتعقیم مثل الكمامات والمطھر وكذلك العمل على اإلحاطة النفسیة خاصة لكبار السن من أجل 
رفع معنویاتھم وتحقیق جو من األریحیة وھو ما تحقق عبر ممارسة آلیة التواصل المباشر مع الوافدین على مركز التلقیح. 
ولم تقتصر الحملة على مركز مدینة الردیف فقط بل شملت المناطق الریفیة حیث تم تسجیل 23 شخصا بمنطقة السقدود 

یوم 21 جویلیة و20 شخصا بعمادة تبدیت یوم 23 جویلیة. 

 أزمة كورونا بالرديف

تسجیل المواطنین بمنظومة التلقیح بمقر بلدیة الردیف

حملة تسجیل المواطنین بمنطقة تبدیت
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توزیع المھام 

عملیة التسجیل تركزت بمقر بلدیة الردیف بالتنسیق مع أعوان البلدیة واالتحاد المحلي للشغل حیث یعمل المتطوعون 
على استقبال المواطنین وتسجیلھم بمنظومة "ایفاكس" من اجل المساھمة في زیادة نسبة الوعي المجتمعي بأھمیة التلقیح 
وتعزیز الثقة في اللقاحات من خالل حمالت تواصل مباشرة مع المواطنین تتخذ من الحقائق أساسا لھا وھذا ما یساھم في  
یعمل  كما  الناس.  من  عدد  أكثر  إنقاذ  سبیل  في  تبذلھا  التي   مجھوداتھا  ومعاضدة  الصحیة  المؤسسات  عمل  تسھیل 
المتطوعون على دعوة المواطنین إلى  إتباع اإلجراءات البسیطة التي ثبتت نجاعتھا من أجل الحفاظ على الصحة، أال 
وھي ارتداء األقنعة والتباعد الجسدي وتجنب الحشود إیمانا من الجمعیة بأنھ ال مجال لھزیمة الفیروس إال بوحدة الصف 
بالردیف  التونسي  المنتدى  المتفق علیھا. وفي ھذا اإلطار یعتبر رئیس فرع  المجھودات وتطبیق اإلجراءات  وتضافر 
طارق حالیمي أن دور الجمعیة ال یقتصر على االنخراط في االحتجاجات المناھضة لسیاسة الدولة أو الصدامات بین 
المواطنین والدولة فحسب وإنما یتجاوز ذلك لیتجلى عبر معاضدة مجھود المؤسسات في مواجھة األزمات مھما كانت 
طبیعتھا. ویضیف "انطلقت حملة المنتدى التونسي تزامنا مع بعث مركز التلقیح بدار الشباب بالردیف بسبب تفشي الوباء 
بالمنطقة وكان ھدفنا األساسي من ھذه الحملة ھو كسب المناعة الجماعیة التي ال تتحقق إال بالتلقیح" واعتبر أن دور 
المنتدى في ھذه األزمة الصحیة ھو تحسیسي توعوي باألساس حیث سعى متطوعوه وھم من الطلبة والعاطلین عن العمل 
ذكورا وإناثا إلى تحفیز المواطنین وتشجیعھم على التلقیح. وأضاف بأن "ھدف المنتدى التونسي في ھذا اإلطار إلى جانب 
تسھیل عمل المؤسسات الصحیة وتخفیف حدة انتشار الوباء ھو نشر قیم ومبادئ لدى الناشئة خاصة فئة الشباب عبر البعد 

عن عقلیة التواكل والوعي بضرورة توحید الصفوف في التصدي لألزمات".   

االبتكار في مواجھة الوباء 

مشوار التطوع ال یزال متواصل أثناء شھر أوت القادم حیث ارتأى المنتدى إلى تغییر خطة مواجھة الوباء وذلك عبر 
انتقال المتطوعین إلى المساكن وتركیز خیمات تحسیسیة  داخل األحیاء السكنیة لتحقیق مزید من القرب للمواطنین. 

لئن كان من المؤكد أن الحكومات تقع على عاتقھا مسؤولیة حمایة مواطنیھا إال أن االشتراك في ھذه المسؤولیة بین 
الحكومة والمواطن والمجتمع المدني  من شأنھ أن یساھم في تسریع  التعافي من الفیروس حیث أن دحر ھذا الوباء لن 
االقتصادیة  للحقوق  التونسي  المنتدى  اثبت  وقد  المجتمع،  داخل  الفاعلین  عن  بمعزل  الدولة  قبل  من  تحقیقھ  یتسنى 
واالجتماعیة دوره كمنظمة فاعلة في تخفیف وطأة األزمة الصحیة التي تمر بھا البالد إیمانا منھ بأنھ ال یمكن ھزم الوباء 

إال بوحدة الصف وتضافر الجھود وضخ طاقات التوعیة والتحسیس. 

 أزمة كورونا بالرديف
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أزمة الوظائف الطویلة األمد الیوم ال تتعلق فقط بانھیار مالي أو أحداث ال یمكن التنبؤ بھا مسبقا والتي من شأنھا أن تؤثر 
التكنولوجیا  على   معظمھا  في  القائمة  للمواھب  التصاعدي  بالنسق  اساسا  تتعلق  ولكنھا  األمد،  طویلة  الوظائف  على 

واالبتكار الرقمي، فالتقدم التكنولوجي یكتسح الیوم سوق الشغل بسرعة جنونیة.
وسوف یكون االقتصاد العالمي أكثر توجھاً نحو التكنولوجیا ، وھذا امر جلّي بمرور السنوات.

والیوم أصبح الشباب أكثر فأكثر استقاللیة في اختیار وظائفھم المستقبلیة وھذا یعود لتقدم اللتكنولوجیات الحدیثة، التي 
تسمح لھم ولألجیال القادمة بكسب المال من خالل وظائف افتراضیة عبر اإلنترنت والتي توفر لھم عدید الفرص للربح.

لنبدأ بفھم المعنى الحقیقي لكسب المال على اإلنترنت وما ھو مفھوم ھذا التوجھ الجدید.

مفھوم وطرق كسب المال عبر اإلنترنت!

الكسب عبر اإلنترنت ھو طریقة لتولید المال عبر استخدام اإلنترنت، ویشترط امتالك موقع على اإلنترنت ، والشروع 
في عمل افتراضي على ھذا الموقع، أو التوجھ نحو خیارات أخرى متاحة للكسب عبر اإلنترنت، ھو عمل یتم إنجازه 

خارج اطر المكاتب التقلیدیة.

إن أغلب الطرق الشائعة لكسب المال على اإلنترنت الیوم ھي:

الشباب والتشغيل ومستقبل العمل

الشباب والتشغيل ومستقبل العمل
أسامة بوليلة
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1- التمویل المستقل : وھو الیوم مفھوم شائع للغایة لكسب المال عبر اإلنترنت ذلك انھا تتیح خیارات عدة. فبامكانك 
ایجاد مواقع للعمل تعرض مھام مستقلة بمھارات مختلفة وھذا یتطلب فقط إنشاء حساب وتقدیم طلب للمھمة التي تناسبك، 
من  النوع  ھذا  خالل  من  بك  االتصال  لھم  یتسنى  حتى  المھتمین  للعمالء  ومواھبك  خدماتك  عرض  ایضا  یمكنك 
المتصفحات. ویمكن أن تكون المھارات الذاتیة في مجاالت مختلفة مثل إدارة وسائط اإلعالم االجتماعیة، وتصمیم الویب، 

وصناعة المحتوى، وما إلى ذلك...

المال الذي یمكن أن تكسبھ من التمویل المستقل یعتمد على نوع العمل الذي تقوم بھ فمثال متوسط دخل الكاتب المستقل 
 60-70 المستقل ھو  المبرمج  بینما متوسط  42000 دوالر  یبلغ حوالي  40-30 دوالر مع راتب سنوي  معدلھ بین 

دوالر/في الساعة. وبمرتب سنوي یبلغ حوالي 120000 دوالر. 
وعموما، كلما ازدادت العمل تقنیة كلما ازداد دخل العامل المستقل في ھذا المجال.

أندریا ریجیو، امرأة من كاراكاس، فنزویال، تبلغ من العمر 25 سنة اختارت أن تكون مستقلًة وأن تحصل على أجر من 
اإلنترنت وان تعمل من المنزل وھي اآلن تقدم خدماتھا عن التمویل من خالل موقع إلكتروني للتمویل المستقل یسمى 

FREELANCER.COM، وقالت "االستقاللیة لدیھا أفضل العروض وأعطتني أفضل النتائج".

وقد عاشت أندریا بالفعل الكثیر من اللحظات التي ال تنسى في حیاتھا المھنیة المستقلة ولدیھا كتاب إلكتروني منشور على 
اإلنترنت، وعملت على نصوص أللعاب الفیدیو، وتم توظیفھا للكتابة لمدونة مع أكثر من ملیون قارئ كل شھر.

العدید  قبل  من  استخداما  األكثر  المنصة  الیوم  االجتماعیة  اإلعالم  وسائل  أصبحت   : االجتماعیة  اإلعالم  وسائل   -2
والمقصود بوسائل اإلعالم االجتماعیة أساسا فیسبوك ، إنستغرام ، سنابشات ، تویتر ، وما إلى ذلك... 

وأصبحت ھذه المنصات االفتراضیة مصدرا رئیسیا للدخل بالنسبة للبعض. على الرغم من أن مستخدمي وسائل اإلعالم 
االجتماعیة یمكنھم انشاء منصة افتراضیة تمكنھم من جعل منتجاتھم أو خدماتھم أكثر رواجا في جمیع أنحاء العالم لیتسنى 
لھم بیعھا وتوسیع أعمالھم التجاریة،  ناھیك ان بعض المنصات تدفع امواال للمستخدمین إذا وصلوا إلى عدد معین من 
المتابعین. ونستدل ھنا بمثال شیارا فیراغني وھي من ابرز قصص النجاح في وسائل اإلعالم االجتماعیة فھي امرأة 
إیطالیة تبلغ من العمر 34 سنة وھي الیوم مدونة ذائعة الصیت وواحدة من أكثر المدونات شعبیة على اإلطالق. وقد كانت 
شیارا نكرة وأصبحت الیوم نجمة دولیة، وذلك بمجرد نشر صور بسیطة عن حیاتھا الیومیة وعن السفر والھام الناس، 
لشیارا الیوم أكثر من 16 ملیون متابع في تطبیق إنستغرام ، وھم مستعدون للشراء منھا ألنھم یثقون بتوصیاتھا ونصائحھا 

بخصوص منتجات معینة، وقد تم إدراج شیارا كواحدة من أقوى مؤثري األزیاء في العالم.
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3- الفیدیوات من الممكن أن تكون طریقة عظیمة لتحویل الشغف إلى دخل حیث یقوم المدون بصناعة محتوى في شكل 
فیدیو، یقوم المستخدمون بتسجیل فیدیو ألنفسھم یتحدثون فیھ عن موضوع معین ویشتركون فیھ مع اآلخرین باستخدام 
مواقع وقنوات إعالمیة مثل إنستغرام وفیسبوك ولكن أكثرھا شعبیة ھو الیوتیوب. الذین یعملون من خالل یوتیوب یطلق 
علیھم اسم یوتیوبرز ویصل دخلھم الي المالیین من ویتطلب ھذا فقط إنشاء حساب على تطبیق الیوتیوب والبدء في تنزیل 
مقاطع الفیدیو التي تعرض مواضیع یرغب في مشاھدتھا عدد كبیر من الناس وتجعل قنواتك مشھورة وعدد المشتركین 

فیھا یتزاید، و یتزاید بذلك كسبك. ویستند الدفع الذي یحصل علیھ المرء على نسبة المشاھدة.

في الوقت الحاضر ال یزال بعض الناس غیر مقتنعین بأن شخص ما یمكن أن یصبح غنیا بمجرد استخدام كامیرا اإلنترنت 
وتسجیل أنفسھم وھم بصدد القیام بأشیاء قد تبدو سخیفة بالنسبة للبعض. ونذكر قصة نجاح األخوین باني ورافي فین (30 
و32 عاما) واللذانن ما فتئا یكتبان ویدیران سلسلة "رد فعل" على یوتیوب (مثل "رد فعل األطفال على ھارلم شیك"). 
على الرغم من أنھم كانوا یأملون في البدایة في اقتحام مھرجانات األفالم التقلیدیة ، إال أنھم أصبحوا رائدین في مجال 
الفیدیو على اإلنترنت. ولدیھم اآلن 8.2 ملیون مشترك ، مع أكثر من 1.6 ملیار مشاھدة للفیدیوات. یزودھما ھذا النجاح 

بحوالي 000 849 دوالر وبمعدل 7.1 ملیون دوالر سنویا.

4-الریاضة االلكترونیة وھي شكل جدید من أشكال الریاضة باستخدام أجھزة الكمبیوتر أو الھواتف الذكیة حیث یلعب 
المستخدمون ألعاب الكمبیوتر ضد أشخاص آخرین على اإلنترنت ندعوھم بالالعبین "GAMERS"  وكثیرا ما یلعبون 
شاشة  على  أو  مباشرة  االلعاب  ویحضرون  العالم  أنحاء  جمیع  من  المشجعین  من  المالیین  ویتابعھم  المال.  أجل  من 
التلفزیون أو على شبكة اإلنترنت ویمكن أن یكون ذلك من خالل خدمات البث الذي ھو نظام یمّكن المشاھدین من مشاھدة 

 "TWITCH" العبیھم المفضلین وھم یلعبون على الھواء مباشرة، واحدة من أكثر منصات البث شعبیة ھي تویتش
إذا كنت من محبي اللعب، المشاھدة، أو مناقشة ألعاب الفیدیو، ھذه بعض الطرق التي تمكنك من تحویل ھذا الشغف إلى 
دخل! والطریقة األولى واألكثر كفاءة التي یمكن أن تدر علیك الكثیر من المال ھي بناء فریق محترف والبدء في المنافسة 
في مختلف المسابقات ، یمكن للالعبین أن یكسبوا من 30000 دوالر إلى 50000 دوالر سنویا، باإلضافة إلى صفقات 
رعایة وجوائز نقدیة للفوز بالمسابقة. ھناك طریقة شھیرة أخرى یستخدمھا الالعبین لجني المال عن طریق البث المباشر 

اللعبة بینما ھم بصدد اللعب على منصات بث مباشر وھذه المنصة ستدفع  لھم مقابل وصولھم لعدد ھام من المتابعین.

من ھو (جادان أشمان) ؟ 

جادان أشمان شاب عمره 16 عاما من المملكة المتحدة، أشمان ھو أصغر ملیونیر ریاضات الكترونیة في التاریخ، بدأ 
بلعب ألعاب الفیدیو مع عمھ الذي تعلم منھ تقدیر واستخدام الضوابط ، في البدایة ، كانت أم آشمان تعارض لعبھ ألعاب 
الفیدیو ألنھا بالنسبة لھا مضیعة للوقت ومن األفضل تكریس وقتھ لشيء قّیم اال ان آشمان قرر أن یثبت لوالدتھ أنھا 
مخطئة، وشارك في كأس العالم أللعاب الفیدیو في عام 2019 الذي عقد في نیویورك وأثبت فعال ان والدتھ كانت على 
العالم في لعبة تدعى "فورتنایت"”FORTNITE“  وحقق جائزة نقدیة قدرھا  الثاني في كأس  خطأ باحتاللھ المركز 
2.25 ملیون دوالرتقاسمھا مع شریكھ الھولندي في األلعاب، مما جعلھ أصغر ملیونیر ریاضات الكترونیة. قال: "لقد 

أثبتت المي أنني لم أكن أھدر الساعات كل یوم في غرفة نومي ألعب بدال من أداء واجباتي المدرسیة".

الشباب والتشغيل ومستقبل العمل



 تقرير جويلية 232021

5-التدوین: یتكون من الكتابة والتصویر الفوتوغرافي وغیرھم من األشیاء التي تود نشرھا على اإلنترنت، وھي فرصة 
لمن یتمتعون بمھارات واللغة والكتابة وبامكانھم تسخیر مھاراتھم لكسب الكثیر من المال. نذكر مثال المدونة ھوفینغتون 
التي أسستھا أریانا ھوفینغتون وھي امرأة تبلغ من العمر 71 عاما، وقامت باضافة منصة لبث األخبار في مدونتھا، الیوم 
2.5 ملیون دوالر تأتي من ھذه المدونة في الشھر والمصدر الرئیسي للدخل ھو األجر الذي تتقاضاه مقابل كل متابع 

لتدویناتھا.

6-تجارة العملة االلكترونیة: العملة االلكترونیة مثل الدوالر ، الیورو ، وغیرھم. ولكنھا لیست حقیقیة وغیر ملموسة، 
لقد أطلق علیھا اسم العملة االلكترونیة نظرا انھا مرتبطة بشبكة موزعة على عدد كبیر من الحواسیب. أول تشفیر كان 
اختالف  االلكترونیة مع  للعمالت  البدائل  ھناك اآلالف من  الیوم  قیمة.  األكثر شعبیة واألكثر  یزال  الذي ال  البیتكوین 
الوظائف والمواصفات، والمغزى من ھذا ھو أن أي شخص یمكن أن یشتري ویبیع عمالت الكترونیة من خالل منصات 

مصنوعة لالتجار تسمى BLOCKHAIN ، یمكن للتاجر تولید الكثیر من المال من خالل ھذه التجارة االلكترونیة.
ھكذا أصبح الطالب البسیط ملیونیراً!

في عالم یشھد ثورة في مجال التسویق والتجارة والعمل عن بعد، فإن عملیات العملة االلكترونیة تمثل عرض مغري 
للشركات الكبرى على نحو متزاید ، وبفضل التطور السریع الذي یشھده ھذا العالم یصنع العدید من التجار الشبان ثروة 
كبیرة من خاللھ.  العالم مليء بالملیونیرات، ولكل واحد قصتھ الفریدة وھذه قصة كوبر توریلیا شاب ال25 عاما من 
الوالیات المتحدة األمریكیة، لوس أنجلوس، الذي بدأ االستثمار في العملة االلكترونیة منذ أربع سنوات وفي سن صغیرة.

 في عام 2017، وجد توریلیا نفسھ محاصر في البیتكوین وضغط كریبتو. ورأت شركة BTC نفسھا في ارتفاع إلى ما 
كان آنذاك أكبر سعر لھا یصل إلى حوالي 000 20 دوالر للعملة الواحدة. في ذلك الوقت ظن توریلیا أنھ سیخاطر 
ببضعة مئات من الدوالرات التي كان یوفرھا. و قال في احدى المقابالت "لم تكن امواال كثیرة على اإلطالق، في تلك 
المرحلة كنت ال ازال في الكلیة اعمل بعض الوظائف الجانبیة و كنت أضع بضع مئات من الدوالرات ھنا وھناك ". قبل 
أن یصبح غنیاً من خالل العمالت االلكترونیة في عام 2018 تحطمت البیتكوین وفقدت ما یقارب من 70 ٪ من قیمتھا، 
اال ان توریلیا قرر أن یستمر بال انقطاع في استثماراتھ بینما كان البقیة عازفین عن تجارة البیتكون واعتبروھا تجارة 
فاشلة لیصبح بعد ذلك توریلیا غنیا وھو اآلن یتباھى بثروات طائلة. منذ أن بدأ نجاحھ، تمكن من سداد معظم دیونھ 

الطالبیة ، كما ألھم والدیھ لبدء االستثمار في العمالت االلكترونیة أیضا.

اإلیجابیات
الكسب عبر اإلنترنت یوفر لكم فرصا ال نھایة لھا ، یمكنك الیوم كسب المال عن طریق النقر ببساطة و مشاركة مواضیع 
لك  تسمح  التي  اإلنترنت  شبكة  على  العمل  مرونة  في  تتمثل  أخرى  میزة  وھناك   ، االجتماعیة  اإلعالم  وسائل  على 
باالستقالل وعدم وجود التزام بأن تتبع شخصا ما او جدوال زمنیا ما، یمكنك تنظیم عملك بنفسك ، وسوف تكون رئیسا 
لنفسك أیضا مع إمكانیة العمل حیثما ومتى ترید. والشيء اآلخر الذي یمكن اعتباره میزة ھو أن العمل عبر اإلنترنت ال 
یتطلب استثمار مبلغ كبیر من المال ففي البدایة لن تحتاج إال إلى حاسوب واتصال باإلنترنت یمكن إیجادھما في كل بیت 
في الوقت الحاضر ، ویمكنك تعیین مكان عمل في منزلك وتحویلھ إلى مكتب منزل رائع. أیضا ، لیس من الضروري 
أن تكون خبیرا أو أن تكون لدیھ شھادات لكسب المال على اإلنترنت ، فقط یتطلب بعض المعرفة األساسیة والوقت 

وبعض المواھب.
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السلبیات
التواصل  انعدام  إلى  بالبعض  تفاعل، وقد یؤدي ذلك  بمفردك وبدون  بمھامك  القیام  إلى  اإلنترنت سیقودك  العمل عبر 
االجتماعي والشعور بالوحدة والعزلة، وھناك أمر آخر في الوقت الحاضر ھو أن ھناك العدید من المواقع اإللكترونیة 
المزورة أو الحیل والقرصنة، علیك أن تكون حذرا وتتفطن لھم كي ال ینتھي بك المطاف إلى خسارة المال ال كسبھ. 
وباإلضافة إلى ذلك ، فإن المشكلة الكبیرة التي تحول دون كسب المال عبر اإلنترنت -وھذا أمر شائع جدا في البلدان غیر 
النامیة- ھي مشكلة القانون الذي یحظر ھذا النوع من األعمال أو ال ییسره بسبب البیروقراطیة، وال سیما في عملیة تلقي 
االجر بعد تقدیم الخدمات، وھذا بسبب عدم وجود طرق الدفع اإللكتروني مثل بیبال، سكریل ، وغیرھم.. وھذه ھي حالة 

تونس.

ھل تونس مستعدة الیوم لثورة الوظائف على اإلنترنت والتقنیات الجدیدة؟
في عام 2021 وال تزال السلطات التونسیة تمنع التونسیین من أن الدفع االلكتروني، كدفع اشتراك نیتفلیكس بالدوالر أو 
الیورو او باستخدام PAYPAL, AMAZON, AIRBNB, DRONE, UBER, MINING, ، التمویل الجماعي 
، البطاقة الدولیة وغیرھم.. بینما بدأت بلدان أخرى حول العالم في التفكیر لخلق تكنولوجیات جدیدة تقدم خدمات أفضل 

من تلك.
ولسوء الحظ ، اعتقل مؤخرا في تونس مراھق یدعى حسام بوقرة یبلغ من العمر 17 عاما لمجرد استخدامھ لعمالت 
الكترونیة في صفقات عبر اإلنترنت ، ویبّین ھذا االعتقال جھل السلطات التونسیة التام على الرغم من ان جني األموال 
عن طریق اإلنترنت باستخدام التكنولوجیات الجدیدة مثل العمالت االلكترونیة امر رائج اال ان سلطاتنا المحلیة لم تدرك 
بعد مزایاھا وما توفره ھذه العمالت من مزایا مثل البیتكوین التي تسمح بإجراء المعامالت المالیة بأمان، ویمكن تعقبھا 

وبتكلفة منخفضة عندما نتحدث عن التعدین.

ولم یتم إلقاء القبض على حسام بوقرة بسبب جریمة ارُتكبت، ولكن بسبب الغیاب التام للقانون المتعلق باستخدام العمالت 
االلكترونیة في تونس، وھذا مماثل لحالة الطائرات بدون طیار  DRONEالتي تصادرھا الجمارك من المسافرین فور 
وصولھم إلى المطار، واتھمت الشرطة حسام بغسل األموال ألنھم لم یتمكنوا من فھم المصدر األصلي لھذه األموال 

والعثور علیھ.

والمشكلة الرئیسیة ھنا ھي عدم وجود قانون محدد في تونس ینظم استخدام الترمیز وأسالیب الدفع األخرى. وتعترف 
البنوك األكثر ھیمنة في العالم بالعملة االفتراضیة للبیتكوین وغیرھا من العمالت االلكترونیة التي ظھرت مؤخراً مثل 
اإلیثریوم ، وھي متواجدة وتدرج في مجال المعامالت الدولیة. وھذه العمالت متداولة بحریة تامة، ویمكن التعامل بھا، 

ومعترف بھا في جمیع أنحاء العالم وانما لیس في تونس.

• كیف یمكن للعمالت االلكترونیة أن تساھم في تعزیز اقتصاد البلدان النامیة؟
العمالت االكترونیة تساھم في تعزیز اقتصاد البلدان النامیة عن طریق الحد من الفساد وتعزیز الشفافیة وسنغافورة ھي 
أفضل مثال على بلد ازدھر بعد حمالت ناجحة ضد فساد ، وشجعت سنغافورة على تھیئة بیئة مستدامة وجذابة لالستثمار 
األجنبي المباشر والتنمیة االقتصادیة مما أدى إلى الحد من ارتفاع معدالت البطالة وفي نھایة المطاف إلى تراجع نسبة 

الفقر.
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ویمكن أن تكون تكنولوجیا "االقتصاد غیر النقدي" التي توفرھا العملة االلكترونیة وسیلة فعالة لتحسین اقتصاد البلدان 
النامیة والحد من الفساد من خالل عدة أسالیب توفرھا لمكافحة الفساد ، وتستطیع الحكومات اآلن أن تتحكم في كیفیة إنفاق 
أن  تقول  أمریكیة في واشنطن  أبحاث  ، وھي مجموعة  النقدي  االقتصاد غیر  لمؤسسة  وفًقا  تنفقھا علیھ.  األموال وما 
التكنولوجیا الحاسوبیة یمكن أن تقضي على الفساد لمدة 15 شھًرا بمجرد لمسة زر. كما تكفل العملة االلكترونیة الشفافیة 
من خالل سمات التتبع الخاصة بھا وفي معالجة البیانات. وتتیح العملة االلكترونیة زیادة أمن البیانات ، في حین أن تعقب 
المعامالت یجعلھا متاحة للعلن ویمكن البحث فیھا. وال یوجد مستخدم غامض أو مجھول الھویة، وبما أنھ یتم تعقب كل 

معاملة یمكن منع الفساد وإثراء الشفافیة. 

رسوم  بتخفیض  المعامالت  في  والمال  الوقت  ربح  في  میزة  االلكترونیة  للعملة  فإن   ، أعاله  ذكر  ما  إلى  وباإلضافة 
التحویالت ، وھو عرض مثیر لالھتمام مقارنة بالخدمات المصرفیة التقلیدیة.

ھل یمكن لتكنولوجیا االقتصاد غیر النقدي أن تكون حال لتعزیز االقتصاد في تونس ؟

ووفقا لما ذكره ھشام سیفا، المدیر العام لبنك التجاري في تونس، فإن تكنولوجیا االقتصاد غیر النقدي موضوع جدیر 
باالھتمام وترتكز علیھ جمیع المصارف في جمیع أنحاء العالم، ویمكنھا أن تساعد فعال في تنمیة التجارة في أفریقیا، وھذا 
فان  المزایا  إلى ھذه  التسلیم والتكالیف. إضافة  بمواعد  یتعلق  فیما  الوسطاء وبالتالي یحقق مكاسب  یقلل من  أن  یمكن 
مشاركة المصارف المركزیة األفریقیة في تكنولوجیا االقتصاد غیر النقدي من شأنھا ان تعزز الثقة وتضمن االمتثال 

ألنظمة صرف العمالت األجنبیة.

یزال  ال  االلكترونیة  العملة  وإنشاء  تونس  في  النقدي  غیر  االقتصاد  تكنولوجیا  استخدام  أن  سیفا  ھشام  السید  أضاف 
تتوقف فھو یعد موضوعا  معقد ولھ سلبیاتھ  لم  الموضوع  المركزي وأن دراسة ھذا  للبنك  بالنسبة  موضوعا ذا جلل 

وایجابیاتھ.

وأضاف انھ في تونس والبلدان األفریقیة عموما، ومع ھشاشة موازین االقتصاد الكلي واألوضاع االقتصادیة المختلف، 
لیس من المھم بالضرورة الدخول بموارد كبیرة، ولكن یجب دمجھا ببطء ویقین.

اما على الصعید الرقمي، فال بد من إدماج الخدمات والتقنیات الجدیدة إذا أردنا تحسین نوعیة الخدمات وتعزیز رضا 
العمالء. وكلھا تكفل االمتثال للجوانب التنظیمیة. 

وكلما زاد انفتاحنا فیما یتعلق بالتكنولوجیا ونظم المعلومات، كلما زادت المخاطر تأثیر النظام خصائصھ  مما یتطلب 
المزید من الیقظة. إن اإلبداع التكنولوجي ھو مادة خام إلتاحة الفرص المتاحة في تونس، ولكنھ أیضا موضوع مخاطرة، 

والذكاء یكمن في الجمع بین االثنین.
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األخبار الجیدة!

وبعد ضغط وسائط اإلعالم المحلیة والمجتمع المدني الذي دعا إلى تحریر القاصر البالغ من العمر 17 عاما والذي ألقي 
المالیة  بدأ وزیر  اإلنترنت.  الكترونیة التمام صفقة على  استخدامھ عمالت  لمجرد  البدایة  في  ذكرنا  كما  القبض  علیھ 
القانون فیما یتعلق باستخدام العمالت األجنبیة ألن ھذا الحادث تسبب في سخط  التفكیر في تعدیل  التونسي  والبرلمان 
المجتمع التونسي، و نقد الذع لالعتقال المبني على عدم الوضوح والشفافیة في تونس. واألخبار الجیدة التي جاءت إبان 
ھذه الحادثة ان البرلمان التونسي وافق في 12 جویلیة 2021 على قانون إنعاش اقتصادي یمّكن الناس من فتح العمالت 
األجنبیة ألول مرة ویسمح كذلك للشركات واألفراد باالتفاق على تسویة مالیة النتھاكات المبادالت األجنبیة. وسوف تعمل 
ھذه البدایة على تمكین مستخدمي األعمال التجاریة على اإلنترنت مثل مطوري تكنولوجیا المعلومات ، وصناع المحتوى 
، والفنانین ، وكل المستقلین إلى الحد الذي یمكنھم من الحصول على دفوعاتھم من الخارج بالعملة االلكترونیة أو الشراء 

من الخارج.

ومن اآلن فصاعدا ، وبموجب المادة 11 من قانون اإلنعاش االقتصادي ، یحق للتونسیین االحتفاظ بحسابات العملة، مما 
یتیح لھم إمكانیة الشراء عن طریق اإلنترنت وكذلك من الدفع بالعملة األجنبیة. ومن الممكن تمویل ھذه الحسابات من 
معامالت مع أشخاص أو شركات عن طریق شركة مساھمة نھائیة بنسبة 10 في المائة محسوبة على أساس المبالغ 
المودعة. باإلضافة إلى أن وزیر المالیة أدخل ھذه التعدیالت لتمكین االشخاص المقیمین في الخارج دون الحصول على 
البلد المقیمین من الحصول على حسابات داخل العقارات والممتلكات المنقولة والعمالت األجنبیة. كما یمكنھم  جنسیة 
تمویل الحسابات بالعمالت األجنبیة أو بالدنانیرالتونسیة بالمبالغ المودعة في ھذه الحسابات لتغطیة نفقاتھا خارج تونس 

وإعادة تشكیل حساباتھا بالعمالت األجنبیة.

وفي نھایة المطاف، تعاني تونس من ارتفاع معدل البطالة، وال سیما الشباب، القطاع العام مليء بالفعل بالموظفین وال 
یمكنھ اضافة المزید لھذا السبب ینبغي على الحكومة أن تشجع الشباب واألجیال الصاعدة على البدء في االستثمار على 
شبكة اإلنترنت وتوضیف مواھبھم لكسب المال، وھذا لن یحدث بالخطابات الرنانة والوعود الزائفة، بل باتخاذ إجراءات 
فعلیة وتیسیر عملھم وحل مشاكلھم والعقبات التي تواجھھم في مشكلة الدفع على اإلنترنت. وینبغي للحكومة أیضا أن 
تعترف بأن ھذا النوع من األعمال ھو عمل رسمي ألنھ یمكن أن یكون حال جیدا للحد من البطالة، وھناك أیضا عامل 
آخر ھام ومن شأنھ التأثیر على عملنا في المستقبل ھو جائحة الكورونا التي اضطرت معظم الناس للعمل من منزلھم 
وأصبح الحصول على وظیفة أصعب من ذي قبل، ولذلك من األفضل البدء بالتفكیر في إنشاء أعمالك الخاصة من خالل 

اإلنترنت.
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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.

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية


