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المقدمة
 كــ� كان متوقّعــا مثـّـل شــهر افريــل 2020، الــذي عــاش فيــه التونســيون فــ�ة غلق
 كّ� �غلــب ا�نشــطة ا�قتصاديــة والحيــاة العامــة بســبب الحجــر الصحــي
الــذي اقرتــه الســلطات بدايــة مــن 22 مــارس واســتمر ا� نهايــة  الشــامل 
ــهر ــ�ل الش ــي خ ــراك ا�جت�ع ــق الح ــة لنس ــودة قوي ــة لع ــل، مقّدم ــهر افري  ش
ــد ــة الرص ــ¢ حصيل ــة. وتش ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي ــم ا�زم ــبب تفاق ــا¦ بس  الت
§ زيــادة  ا�   2020 مــاي  بشــهر  الخاصــة  التونــ©  ا�جت�عــي   للمرصــد 
 عــدد ا�حتجاجــات فاقــت نســبتها 100 با»ئــة § مقارنــة بحصيلــة ا�حتجاجــات

افريل خ�ل شهر 

1

 وقــد ترافــق شــهر مــاي مــع العــودة التدريجيــة لنســق الحيــاة ا�قتصاديــة وفقــا
ــاي واســتمر ــن 4 م ــة م ــة بداي ــه الحكوم ــي موجــه اقرت  �ســ�اتيجية حجــر صّح
ــي ــراك ا�جت�ع ــق الح ــادة § نس ــهدت زي ــودة ش ــذه الع ــاي. ه ــهر م ــة ش  طيل
 جــّراء التداعيــات القاســية التــي خلفهــا الغلــق الــكّ� بســبب جائحــة كورونــا §
ــث ــع النســيج والقطــاع الســياحي حي ــا مصان ــات و§ مقدمته ــن القطاع ــدد م  ع
 ¼ يتحصــل الكثــ¢ مــن عــ�ل ا»صانــع والنــزل عــº مســتحقاتهم ا»اليــة لشــهرْي
 مــارس وافريــل ودخلــوا § تحــركات احتجاجيــة وفقــا »ــا تــم ترصــده مــن

احتجاجات

طلبــا ل�حتجــاج  عودتهــا  ا�جت�عيــة  الحــركات  مــن  العديــد  أعلنــت   كــ� 
 للتشــغيل وا�نتــداب بالتزامــن مــع العــودة التدريجيــة للنشــاط ا�قتصــادي.
ا�زمــة  § جديــدة  بتعقيــدات  العــودة  لهــذه  العــام  ا»نــاخ  اتســم   وقــد 
ــادي § ــو ا�قتص ــق النم ــع نس ــات ب�اج ــط توقع ــة وس ــة وا�جت�عي  ا�قتصادي
وســط وكذلــك  الجــاري  العــام  خــ�ل  با»ئــة   4 دون  مــا  ا�   البــ�د 
 توتــر ا»نــاخ الســياÆ وعــودة منــاخ خطــاب الكراهيــة والعنــف وصــو� ا�
"Æــ¢ النظــام الســيا ــان" و"تغي «Èــل 2" وا� "حــل ال ــوة ا� "اعتصــام رحي  الدع
ــع ــ© م ــه الرئي ــبوك مÉح ــع فايس ــية كان موق ــة سياس ــراك ذو خلفي ــو ح  وه

نهاية شــهر ماي

.

.

.



ــا ــت § اغلبه ــد تعلق ــاي فق ــهر م ــة ش ــة طيل ــب ا»رفوع ــبة ا� ا»طال ــا بالنس  اّم
واقعيــة إجــراءات  بتفعيــل  وكذلــك  ا�ساســية  الخدمــات  وتوفــ¢   بالعطــش 
ــاع ــل وقط ــال النق ــون § مج ــا العامل ــي تكبده ــائر الت ــم الخس ــتجيب لحج  تس
 ا»قاهــي وغ¢هــا مــن القطاعــات ا»تــÍرة جــراء الغلــق الــك� بســبب الجائحــة
 خاصــة وان ا»ســاعدات ا�جت�عيــة ا»علــن عنهــا "¼ تكــن شــفافة بالقــدر
ــب ــب مطل ــÎ. و¼ يغ ــعارات ا»حتج ــا لش ــاوزات" وفق ــا تج ــت فيه ــكا§ وكان  ال
ــول ــة ودخ ــة ا�قتصادي ــق ا�زم ــم عم ــاي رغ ــهر م ــركات ش ــن تح ــغيل ع  التش
 البــ�د مرحلــة ركــود اقتصــادي يصعــب فيــه الحديــث عــن خلــق مواطــن شــغل

جديدة
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 ومــن ال�فــت للنظر § احتجاجات شــهر ماي 2020 ان ا�حتجاجات العشــوائية أي
ا�حتجاجــات أنــواع  ابــرز  مثّلــت  العنــف  مــن  نوعــا  يشــوبها  التــي   تلــك 
 ا»رصــودة بنســبة فاقــت 50 با»ئــة وهــذا العنــف � يُرتكــب بالــÍورة ضــد الجهة
 ا»عنيــة با�حتجــاج بــل فيــه أيضــا عنــف مســلط عــº الــذات مــن ذلــك تســجيل
 عــدد مــن محــاو�ت ا�نتحــار حرقــا، كشــكل احتجاجــي، خاصــة § صفــوف
مــن وÓكينهــم  ا�جت�عيــة  وضعياتهــم  لتســوية  طلبــا  ا»قاهــي   عــ�ل 

ا»ســاعدات التي اقرتها الحكومة

.

.



ــك ــ� اســتÔف ذل ــذرا، ك ــاي من ــهر م ــي خــ�ل ش ــراك ا�جت�ع ــاد زخــم الح  ع
ــح انفجــار اجت�عــي ــة، �Öم ــة وا�جت�عي ــوق ا�قتصادي ــ© للحق ــدى التون  ا»نت
 واســع قــد يكــون خــ�ل ا�ســابيع القادمــة او ا�شــهر القادمــة تفاعــ� مــع
ــا والتــي محقــت ا�Ùف مــن مواطــن الشــغل والحقــت  تداعيــات جائحــة كورون
ــاب التشــغيل بســبب خســائر ــÎ وســّدت ب  أصحابهــا بصفــوف العاطلــÎ وا»عطّل

النمــو ا�قتصــادي ا»توقعة وتفاقم ازمة ا»اليــة العمومية
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الحركات االحتجاجیة االجتماعیة خالل شھر ماي

توزع االحتجاجات الجماعیة حسب القطاعات

تربوي

بيئي

صحي

امني

Úقانو

الحق عº ا»اء

ف�حي

نقل

قطاع خاص

 وقــد زاد عــدد ا�حتجاجــات ا�جت�عيــة ا»رصــودة طيلة شــهر مــاي 2020 حصيلة
 ا�حتجاجــات ا»رصــودة خــ�ل افريــل 2020 بنســبة فاقــت 100 با»ئــة إذ بلغ عدد
 احتجاجــت شــهر مــاي 516 تحــركا احتجاجيــا اكــÝ مــن نصفهــا كانــت تحــركات
احتجاجيــة عشــوائية فيــ� بلغ عدد احتجاجات شــهر افريل 254 تحــركا احتجاجيا

.

.
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ــا ــّكل جهوي ــادة التش ــدد إع ــي بص ــراك ا�جت�ع ــة الح ــظ ان خارط ــن ا»�ح  وم
ــا ــّكل بدوره ــادة التش ــ¢ وإع ــدد التغي ــي بص ــراك ا�جت�ع ــة الح ــ� ان طبيع  ك
ــرى § ــن الق ــ¢ م ــة § الكث ــة نوعي ــركات احتجاجي ــا لتح ــر رصدن ــك نذك ــن ذل  م
ــبب ــد بس ــة ُعَم ــة بإقال ــة فا»طالب ــا حقوقي ــت خلفيته ــق كان ــن ا»ناط ــدد م  ع
ــوق ــل حق ــة بتفعي ــا مطالب ــة فيه ــادل للمســاعدات ا�جت�عي ــع الع ــدم التوزي  ع
ــا ــة أيض ــق وا»طالب ــذه ا»ناط ــÈوز § ه ــدد ال ــد بص ــهد جدي ــي مش ــة وه  مدنيّ
اُْعتُِقــ�َ عــº خلفيــة تدوينــة § موقــع فايســبوك، §  ،Îاح شــابã بإطــ�ق 
 منطقــة التوانســية بــاو�د براهيــم مــن عــ�دة الهيÔيــة Öعتمديــة ســيدي

 ومــن ا»�حــظ أيضــا ان طبيعــة الحــراك ا�جت�عــي § و�يــة القــ¢وان تطــورت
äليصبــح حــراكا منظ� وبعيــد كل البعد عن أي نزعة نحو ا�حتجاج العشــوا

توزع الحركات االحتجاجیة االجتماعیة حسب الوالیـات

.بوزيــد الغربية فيه دفاع عــن حريّة التعب¢

.



ــدد ــث ع ــن حي ــدارة م ــة الص ــن مرتب ــ¢وان ع ــة الق ــع و�ي ــرى ت�اج ــرة أخ  م
 التحــركات ا�حتجاجيــة ا»رصــودة ومــرة أخــرى أيضــا تتصــّدر و�يــة ســيدي
التــوا¦  ºعــ  Úالثــا للشــهر  احتجاجــا   Ýا�كــ ا»ناطــق  طليعــة   بوزيــد 
احتجاجيــا تحــركا   516 مجمــوع  مــن  احتجاجيــا  تحــركا   بـــ188 
ــجلت § ســيدي ــث ا�حتجاجــات ُس ــاي أي ان حــوا¦ ثل ــة شــهر م  مرصــود طيل

لوحدها بوزيد 
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عفويةمنظمة

    طبیعة االحتجاجات الجماعیة خالل شھر ماي 2020

اقتصاديــة خلفيــة  ذات  الجهــة   § ا»رصــودة  ا�حتجاجــات  اغلــب   وكانــت 
ــذي شــهد ــاÆ وال ــا نذكــر احتجاجــات عــ�ل الفســفاط § ا»كن ــة منه  واجت�عي
 حراكهــم تطــورا طيلــة شــهر مــاي مــن خــ�ل قطــع الســكة عــن قطــار قــادم مــن
ــغ ــفاط وتفري ــل الفس ــة لنق ــاحنة خاص ــز ش ــس وحج ــاوي بقاب ــع الكيمي  ا»جم
ــد ورود ــك بع ــة وذل ــس وقفص ــÎ صفاق ــاط ب ــام الرب ــق الع ــحنتها § الطري  ش
ــن ــÝ م ــوع اك ــن مجم ــ�ل م ــن الع ــدد محــدود م ــداب ع ــد بانت ــات تفي  معلوم

160 عام�

.

.



 ومــن ا�حتجاجــات النوعيــة التــي تــم رصدهــا § بوزيــد ترّجــل ث�ثــة مواطنــÎ مــن
ــة ــة الحكوم ــان ورئاس «Èــاه ال ــدام § اتج ــº ا�ق ــ¢ا ع ــة س ــات اçعاق ــة بطاق  حمل
ــوا ــة كان ــÎ الث�ث ــؤ�ء ا»حتج ــان. ه ــة والحرم ــن الخصاص ــم م ــة بانقاذه  للمطالب

Îمسّن
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 كــ� احتجــت حــوا¦ 100 عاملــة § الجهــة تنديــدا بعــدم حصولهــّن عــº أجــور
ــات ــه مطالب ــّن في ــف عمله ــب توق ــع ا� جان ــل § ا»صن ــن العم ــهر م ــة اش  ث�ث

للعمل بالعودة 

 كــ� عاشــت بوزيــد عــº وقــع تحــرك وطنــي للعاملــÎ § مجــال النقــل الخــاص
ــم ــة تخرجه ــراءات حقيقي ــل إج ــا لتفعي ــواج" طلب ــ© و"الل ــيارات التاك ــل س  مث
 مــن دائــرة الخســارة القاســية جــراء التوقــف الــك� عــن العمــل بســبب جائحــة
اســتئناف بوزيــان  Öنــزل   Èديســم  24 حــراك  اعلــن  كــ�   كورونــا. 
Îتحركاتــه طلبــا للتشــغيل. وشــهدت بوزيــد أيضــا احتجاجــات عــدد مــن الف�حــ 
 طلبــا لتفعيــل صنــدوق الجوائــح بســبب الكــوارث التــي لحقــت انشــطتهم

الف�حيــة جراء العوامــل الطبيعية

 مواطنÎ، تجار، سائقي ّسيارات ا�جرة، سائقي اللواج

متساكنون، عّ�ل، أطّباء وإطارات شبه طّبية

الفاعلون في الّتحركات

ساحات عامة، مستشفيات، سكك حديدية

 مقرّات قضائية، مقرّات إدارية، مؤسسات تربوية
الشبكات ا�جت�عية

 فضاءات التحركات االحتجاجیة 

 مقرّات معتمديات، مصالح بلدية، وسائل ا�ع�م

 مقرّات و�يات، طرقات، فضاءات عمل

 فّ�حون، سائقي النقل الّريفي، أصحاب الّشهادات العليا 
 معطّلÎ عن العمل

 وتــأê و�يــة تطاويــن § مرتبــة ثانيــة بـــ58 تحــركا احتجاجيــا اغلبهــا احتجاجــات
ــل ــك بتفعي ــة والتشــغيل وذل ــب بالتنمي ــة تطال ــة واجت�عي ــة اقتصادي  ذات خلفي
ــا¦ ــأ أه ــش إذ لج ــد للعط ــع ح ــك لوض ــور وكذل ــاق الكام ــه اتف ــّص علي ــا ن  م
ــاه ــع ا»ي ــتغ�ل وتوزي ــة اس ــيارات íك ــز س ــة ا� حج ــت" بالجه ــة "تونك  منطق
انقطــاع ميــاه  (صونــاد) ا� غايــة موعــد اçفطــار احتجاجــا عــº اســتمرار 

الÔب

.

.

.

.

نشطاء حقوقيّون، أعوان ا�من، طلبة 
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 وتــأê و�يتــْي سوســة والقــ¢وان § مرتبــة ثالثــة بتســجيله� 49 تحــركا احتجاجيــا
 طيلــة شــهر مــاي ُرِفعــْت خ�لهــا مطالــب مختلفــة كانــت § اغلبهــا ذات خلفيــة
 اقتصاديــة واجت�عيــة مــن ذلــك احتجــاج عــ�ل نــزل ســياحي § سوســة تنديــدا
كانــت ســيّد العطــش  ان  ا�  مــارس وافريــل  اجــرْي   ºبعــدم حصولهــم عــ 
 ا»طالــب § احتجاجــات أهــا¦ القــ¢وان وذلــك ســواء بالنســبة لعطــش ا�هــا¦

او عطــش ا»زروعات طيلة شــهر ماي وكانــت تفاصيله كالتا¦

ــي ــة العشــوائية والت ــار العميق ــا لوضــع حــد لîب ــوز طلب  احتجــاج ف�حــة حف
كانــت لها تأث¢ات مباíة عº آبارهم الســطحية

ــون ــة حاجــب العي ــن معتمدي ــل بعــ�دة الÉجــة م  احتجــاج دّوار أو�د دخي
Îمتتالي Îب طيلة أســبوعÔبســبب تــوا¦ انقطاع مياه ال

احتجاج أها¦ الوســ�تية بســبب ا�نقطاعــات ا»تكررة »ياه الÔب

 احتجــاج أهــا¦ منطقــة ا»�لســة مــن عــ�دة ســيدي عــ� بــن ســا¼ Öعتمديــة
الشــبيكة رفضــا �نقطــاع مياه الÔب طيلة 4 أيام دون ســابق اع�م

 احتجــاج أهــا¦ ا»ســاعيد بالقــ¢وان الجنوبيــة وذلــك بغلــق الطريــق الرباطــة
 بــÎ الشــبيكة والقــ¢وان وحــرق العجــ�ت ا»طاطيــة طلبــا لتوفــ¢ ميــاه

الÔب

 احتجــاج أهــا¦ مــرق الليــل Öعتمديــة العــ� وذلــك مــن خــ�ل غلــق الطريــق
واشــعال العجــ�ت ا»طاطية طلبــا لتوف¢ مياه الÔب

ــك بقطــع ا»ســلك الف�حــي ــون وذل ــة الشــواð بحاجــب العي  احتجــاج منطق
بالعــ�دة رفضا للعطش

 احتجــاج أهــا¦ الحشايشــية مــن عــ�دة الÔايطيــة الشــ�لية ببوحجلــة طلبــا
 لربطهــم بشــبكة ميــاه الــÔب بعــد إÓــام مــÔوع الربــط ومــد القنــوات منــذ
 الســنة ا»اضيــة دنــون Óكينهــم مــن عداداتهــم الفرديــة علــ� وان الربــط يهــم

500 شــخص § ا»نطقة

-

-

-

-

-

-

-

-

:

.

.

.

.

.

.

.

.
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ــ¢ ــ¢ة س ــم § مس ــوز وانط�قه ــة حف ــة Öعتمدي ــÎ الكدي ــباب ع ــاج ش  احتج
عــº ا�قــدام § اتجاه قñ قرطاج رفضــا للعطش والفقر والبطالــة والتهميش

احتجــاج عــº غياب مياه الÔب منذ 10 ســنوات § معتمديــة عمر بوحجلة 

احتجــاج أها¦ منطقــة الدخيلة بالســبيخة رفضا للعطش

احتجــاج أها¦ جهينــة الجنوبية § بوحجلــة رفضا للعطش

ــدم ــدة لع ــة العم ــة بإقال ــد ببوحجل ــò حم ــا¦ ب ــب أه ــا طال ــ¢وان أيض  و§ الق
ºــ ــاب ع ــدم ش ــاعدة واق ــة با»س ــات الخصوصي ــن ذوي ا�حتياج ــدد م ــع ع  Óت
ــة ــة ا»ســاعدة ا�جت�عي ــº منح ــه ع ــدم حصول ــº ع ــا ع ــه احتجاج  خياطــة فم

 وا»قــدرة قيمتها بـ200 دينار »ســتحقيها

 واحتــج العاملــÎ § مقاطــع الحجــارة بســبب تعرضهــم للتÉيــح مــن قبــل
íكة الشــ�ل للنقــل دون حصولهم عº مســتحقاتهم ا»الية

 و¼ تنتــه ازمــة فقــدان مــادة الســميد مــن الجهــة اذ دخــل ســكان منطقــة
 الحوفيــة بحفــوز § تحــرك احتجاجــي طلبــا لتوفــ¢ مــادة الســميد. كــ� �
 يتوقــف غيــاب الخدمــات ا�ساســية § الجهــة عنــد غيــاب ميــاه الــÔب ونقــص
 الخدمــات الصحيــة ا�ساســية بــل إّن بعــض ا�حتجاجــات التــي تــم رصدهــا
ــة ــة Öعتمدي ــارة عــº غــرار احتجــاج أهــا¦ القوادري  كانــت تطالــب بتوفــ¢ ا�ن
معتمديــة مــن  الرمضانيــة  Öنطقــة  بوســتة  أو�د  منطقــة  وأهــا¦   الشــبيكة 

بوحجلة

-

-

-

-

 ومــن ا»�حــظ أيضــا عــودة زخــم الحــراك ا�جت�عــي § و�يتــْي جندوبــة
ــ�ل ــا خ ــÝ غضب ــق ا�ك ــع ا�ول للمناط ــان § ا»رب ــت الجهت ــن إذ كان  والقñي
 ســنوات 2014 و2015 لت�اجــع مكانتهــ� �حقــا وهاهــ� يعــودان بـــ9 تحــركات
 احتجاجيــة § جندوبــة (اغلبهــا تعلــق بأزمــة العطــش وغيــاب ميــاه الــري وســوء
§ احتجاجيــا  تحــركا  وبـــ17  الف�حــي)  ا»نتــوج  مــن  الفائــض   §  التــñف 
ºليــة 16 طلبــا للحصــول عÙبا Îيــن نذكــر منهــا احتجاجــات ا»نتفعــñو�يــة الق 

.

.

.

.

.

.

.
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ــ© ــيارات التاك ــاب س ــي وأصح ــ�ل ا»قاه ــات ع ــة واحتجاج ــتحقاتهم ا»الي  مس
 واللــواج واحتجاجــات أهــا¦ خنقــة الجازيــة بحــاÆ الفريــد (تضم 5 آ�ف ســاكن)
تحركاتهــا حّقــي"  ا�نتــداب  "تنســيقية  اســتئناف  وإعــ�ن  للعطــش   رفضــا 

للمطالبة بالتشــغيل

ــدد ا�حتجاجــات ــث ع ــن حي ــة خامســة م ــأê § مرتب ــي ت ــة قفصــة الت  و§ و�ي
 ا�جت�عيــة ا»رصــودة توقــف انتــاج الفســفاط بشــكل شــبه ك� § الحــوض

ا»نجمي بســبب عودة ا�حتجاج طلبا للتشــغيل § فســفاط قفصة

 ويــأê الوســط الغــرõ § مقدمــة ا�قاليم ا�كــÝ احتجاجا بتســجيله حوا¦ 49 با»ئة
ــي ــط الÔق ــه الوس ــاي يلي ــهر م ــ�ل ش ــودة خ ــركات ا»رص ــوع التح ــن مجم  م
ثــم احتجاجيــا  تحــركا  بـــ71  الÔقــي  الجنــوب  ثــّم  احتجاجيــا  تحــركا   بـــ77 
 الشــ�ل الÔقــي بـــ 46 تحــركا احتجاجيــا والجنــوب الغــرõ بـــ44 تحــركا احتجاجيا

والشــ�ل الغرõ بـ24 تحــركا احتجاجيا

خریطة االحتجاجات حسب األقالیم التنمویة

 كــ� بلــغ عــدد التحــركات ا�حتجاجية العشــوائية 267 تحــركا احتجاجيا 140 تحركا
عشــوائيا احتجاجيــا  تحــركا  و52  لوحدهــا  بوزيــد  ســيدي   § ُســّجلت   منهــا 
 ُســّجل § تطاويــن وايضــا § سوســة (34 تحــرك احتجاجــي عشــواä) و§ قفصــة (9
 تحــركات احتجاجيــة عشــوائية). وهــي احتجاجــات قابلــة ل�نــز�ق نحــو العنــف

او يشــوبها نوع من العنف

.

.

.

.
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عشوائية
عشوائية غ¢ 

 ومثلــت الوقفــات ا�حتجاجيــة ابــرز اشــكال ا�حتجاجــات ا»رصــودة (26 با»ئــة)
ــات (6 ــق الطرق ــا غل ــة منه ــكال مختلف ــه اش ــة) تلي ــام (26 با»ئ ــك ا�عتص  وكذل

با»ئة) وا�öاب (7.4 با»ئة) واحتجاز شــخص او وســيلة نقل (9 با»ئة

أھم آلیات اإلحتجاج
اعتصام

إحتجاجية وقفة 

حمل الشــارة الحمراء

احتجاز شــخص/ وسيلة نقل

إöاب

الطرقات غلق 

أخرى آليات 

.(



حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

ــا ــي رفض ــكل احتجاج ــاءت § ش ــه ج ــد ب ــار والتهدي ــاو�ت ا�نتح ــن مح ــ¢ م  الكث
 لــ�دي الوضــع ا�قتصــادي وا�جت�عــي مثــل محــاو�ت انتحــار بعــض عــ�ل ا»قاهــي
 وقــد بلــغ عــدد حــا�ت ومحــاو�ت ا�نتحــار ا»رصــودة طيلــة شــهر مــاي 36
 انتحــارا وتــأê جندوبــة § مرتبــة أو� بـــ10 حــا�ت تليهــا القــ¢وان بـــ8 حــا�ت ثــم
 القñيــن 3 حــا�ت ومدنــÎ ونابــل وقبــ� وا»هديــة ومدنــÎ وصفاقــس بحالتــÎ لكل
ــة واحــدة § كل مــن بــن عــروس وتونــس وســليانة وســيدي بوزيــد ــة ثــم حال  و�ي

وقفصة

11

توزع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الوالیات

.



اإلنتحار حسب الفئة العمریة خالل شھر ماي

12

أقل من 15 سنة

من16ا25�ٕ

من26ا35�ٕ

من36ا45�ٕ

من46ا60�ٕ

أكÝ من 60 سنة

إناث

ذكور

اناث10ذكور26

اإلنتحار حسب الجنس ماي 2020

 مثـّـل الذكــور اغلــب ضحايــا هــذه الحــا�ت بنســبة 72 با»ئــة وذلك Öجمــوع 26 حالة
 وا�ناث 10 حا�ت. ك� مثّلت الفئة العمرية 45-36 ســنة وا�طفال دون ســن 15 عاما
 ا�كÝ اقداما عº ا�نتحار ومحاولته وذلك بنسبة 28 با»ئة تليهم الفئة العمرية 26-35
 ســنة بنســبة 22 با»ئــة. كــ� تــم رصد حالة انتحار »ســن § صفاقس يبلغ 77 ســنة من

.العمر



 كــ� مثـّـل ا�نتحــار شــنقا ابــرز أســاليب ا�نتحــار ومحاولتــه بنســبة تفــوق 33 با»ئــة
 وا�نتحــار حرقــا بنســبة 50 با»ئــة وهــو الشــكل الــذي ارتبــط بالحــراك ا�حتجاجــي
 حيــث يهــدد غاضبــون بحــرق انفســهم طلبــا لتنفيــذ مطالبهــم القاضيــة با»ســاعدة
 عــº تجــاوز ا�زمــة ا�جت�عيــة التــي ا»ــت بهــم جــرّاء الجائحــة وتعطـّـل انشــطتهم.
النفــس والقــاء  با»ئــة)   5.6) ســامة  مــواد  تنــاول   Èعــ ا�نتحــار   وكذلــك 

(11.1 با»ئة

طریقة اإلنتحار الموظفة خالل شھر ماي 2020

اçنتحار شنقا

اçنتحار حرقا

اçنتحار Öواد سامة

رمي النفس

الحجم

12

18

4

2

36 ا»جموع

13

.(

أكثر من 60 سنةمن 46 إلى 60من 36 إلى 45من 26 إلى 35من 16 إلى 25أقل من 15 سنة

10381041



تقریر العنف

 ¼ ي�اجــع منســوب العنــف خ�ل شــهر مــاي 2020، رغــم مرورنا § اطــار ازمة ف¢وس
 كوفيــد 19 التــي Óــر بهــا البــ�د منــذ شــهر مــارس ا»ــاú، من مرحلــة الحجــر الصحي
 العــام ا� مرحلــة الحجــر الصحــي ا»وجــه الــذي ûكــن القــول ان معــه قــد عــادت

الحياة ا� نسقها شبه الطبيعي

14

 وتــاê نتائــج عمــل فريــق ا»رصــد ا�جت�عــي التونــ© با»نتــدى التونــ© للحقــوق
ــا ــ¢ منه ــزء كب ــم § ج ــف لت�ج ــداث العن ــم اح ــ� يه ــة في ــة وا�جت�عي  ا�قتصادي
 تداعيــات واثــار ا�زمــة ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة عــº التونــ© حيــث تؤكــد ا�رقــام

تواصل للعنف ا�جرامي والعنف ا�ãي والعنف الجن©

ــل العنــف § طابعــه ا�جرامــي Öــا ــات الخاصــة بشــهر مــاي مث  وحســب اçحصائي
ــل.. اكــÝ مــن 55% ــم تعنيــف وقت ــداءات متعمــدة جرائ ــراكاج واعت ــة وب  هــو ãق
ــة ــن جمل ــة م ــل ا»تكون ــة العم ــودة § عين ــف ا»رص ــداث العن ــوع أح ــن مجم  م
ºا»تداولــة عــ ا�لك�ونيــة واçخبــار  وا»واقــع  اليوميــة وا�ســبوعية   الصحــف 

صفحات التواصل ا�جت�عي

 § حــÎ يــاê العنــف § شــكله ا�نفعــا¦ Öــا هــو ردة فعــل غــ¢ محســوبة، § ا»رتبــة
ذلــك  § يليهــا  ا»رصــود  العنــف  جملــة  مــن  ال22%  حــوا¦  ليمثــل   الثانيــة 

العنف ا�ãي الذي مثل حوا¦ %20 من حجم العنف ا»رصود

 وعــº غــرار ا�شــهر الســابقة مثــل العنــف الجنــ© ابــرز اشــكال العنــف ا»رصــود
 وكان § حــدود ال%15 مــن مجمــوع احــداث العنــف ا»ســجلة خــ�ل شــهر

ماي 2020

 ومثــل الفضــاء الســكني ا»جــال ا�ول الــذي ســجل الجــزء ا�هــم مــن العنــف
ــور ــات، وكان الذك ــام والطرق ــك الفضــاء الع ــه § ذل ــاي يلي  ا»رصــود خــ�ل شــهر م
ــون بنســبة %85 مــن احــداث العنــف ا»ســجل خــ�ل الشــهر §  مســؤولون ومعني

حÎ كان %5 § صفوف ا�ناث والبقية جاء § شكل عنف مختلط

..

.

.

.

.

.
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اناث 5%

%85ذكور

مختلط10% المعتدي
حسب 
الجنس 

Îوتقريبــا توزعــت حــا�ت العنف التي شــهدها شــهر مــاي 2020 بطريقة متســاوية ب 
 العنــف § شــكله الفــردي والعنــف § شــكله الج�عــي وتحتــل و�يــة سوســة ا»رتبــة
Ýا�و� § حــا�ت العنــف ا»رصــود خــ�ل شــهر مــاي 2020 بانفرادهــا بحــوا¦ ا�كــ 

1 2 3 4

العــام لحــا�ت ا»جمــوع   مــن %15 مــن 
و�يــة ذلــك   § يليهــا  ا»ســجلة   العنــف 
 الق¢وان التي شهدت تقريبا %14 من ا»جموع
مــن كل   êلتــأ ا»ســجل  للعنــف   العــام 
ــة بنســبة ــة ثالث ــن وا»نســت¢ § مرتب  القñي
 %8 يليهــم § ذلــك كل مــن و�يــة تونــس
 العاصمــة وو�يــة قفصــة بنســبة § حــدود ال
ــة ــة وو�ي ــة ا»هدي ــاê و�ي ــم ت ــا ث  %7 تقريب

نابل بنسبة § حدود ال6%

العنف حسب الوالیات

.
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ºعلــم ا�جتــ�ع عــ § Îوحســب الكتابــات وا»قاربــات الصــادرة عــن الباحثــ 
ــي ــا ه Ö ــة ــة ا�قتصادي ــان ا�زم ــواء، ف ــد الس ــº ح ــدو¦ ع ــي وال ــتوى الوطن  ا»س
 تراجــع § مســتويات النمــو والدخــل الفــردي وارتفــاع § معــد�ت البطالــة و§ نســب
ــباب ــرار الش ــº غ ــا، ع ــة لتداعياته ــÝ عرض ــات ا�ك ــدى الفئ ــبب ل ــر، ستتس  الفق
 العاطــل عــن العمــل أو ذوي التعليــم ا»نخفــض أو الفئــات ا�كــÝ هشاشــة اقتصاديــا

واجت�عيا، § انخفاض واضح § مستويات مداخيلها

Îومــع تزايــد الضغــوط ا�قتصاديــة يتوقــع باحثــي علــم ا�جتــ�ع ان يتولــد ميــل بــ 
ــى وان ¼ ــة وحت ــ¢ القانوني ــة او غ ــ¢ الÔعي ــلوكيات غ ــف والس ــو العن ــراد نح  ا�ف
 يكــون تأثــ¢ ا�زمــة ا�قتصاديــة عــº الجرûــة آنيــا Öعنــى أن اتســاع نطــاق الجرûــة
ــوط ــة للضغ ûــكاب الجر ــة �رت ــÝ عرض ــات ا�ك ــتجيب الفئ ــى تس ــا حت ــذ وقت  يأخ
 ا�قتصاديــة فانــه مــن الطبيعــي ان تعــرف فــ�ة الحجــر الصحــي الشــامل او ا»وجــه،

ارتفاعا § منسوب العنف ا�ãي والعنف ا�جرامي والعنف الع�ئقي

 وهــو واقــع يتوقــع ان يتواصــل »ــا بعــد فــ�ة الحجــر الصحــي ومرتبــط اساســا Öــدى
ــات ــف الفئ ــº مختل ــا ع ــيكون له ــي س ــ¢ات الت ــة والتأث ــة ا�قتصادي ــل ا�زم  تواص
ــم ــ�ض عل ــة يف ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي ــتتعمق ا�زم ــا س ــدر م ــة وبق  ا�جت�عي
 ا�جتــ�ع أن يرتفــع مســتوى الجرûــة وتتســع رقعتــه، ولذلــك ومــن الناحيــة النظريــة
 يتوقــع ان تســجل الفــ�ة القادمــة ارتفاعــا § معــد�ت الجرûــة Öختلــف تشــك�تها
ــف ــا¦ والعن ــي ا�نفع ــف الع�ئق ــ� والعن ــف ا�ãي العائ ــف ا�جرامــي والعن  العن

الجن©

46% 54%

عنف جماعي عنف فردي

حاالت العنف

.

...

..
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Æالسيا
ا�ãي
الجن©
اçداري

اçجرامي
الع�ئقي

ا�مني
ا�جت�عي
ا�قتصادي

ا�حتجاجي
ا�نفعا¦
الصحي

العنñي
ال�بوي
الديني

úالريا
Úالقانو

êا»ؤسسا
ا»روري
النف©

Úا�لك�و
الجندري

طرقات
فضاءات نقل عمومي

مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل

فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن

سجون واص�حيات
مقرات امنية

فضاءات قضائية
فضاءات دينية

فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية

فضاءات اف�اضية

فضاءات ممارسة العنف

أحجام أشكال العنف المرصودة



خاتمة

ــة ا�ســابيع وا�شــهر ــا طيل ــدو الوضــع ا�جت�عــي مطمئن ــة � يب  § ا»حصل
 القادمــة وهــو مرتبــط Öــدى تطــور ا�زمــة ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة §
 البــ�د وÖــدى فاعليــة اســ�اتيجية الحكومــة ل�نعــاش واçصــ�ح مــن اجــل

تجاوز هذه ا�زمة

ــاء ــورات بانته ــن التط ــد م ــº مزي ــا ع ــي منفتح ــع ا�جت�ع ــل الوض  ويظ
ــات ــل القطاع ــائر § مجم ــم الخس ــاح حج ــه واتض ــي ا»وج ــر الصّح  الحج
ــة ــاة ا�قتصادي ــدة شــهر ونصــف للحي ــكّ� » ــ�ق ال ــة جــراء ا�غ  ا�قتصادي

والحياة § مواجهــة جائحة كورونا

18
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