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لم یكن للقاء رئیس الحكومة األخیر برئیس الجمھوریة، أي تاثیر یذكر على المناخ السیاسي العام، ولم یخفف ولو 
نسبیا من حجم القطیعة وعدم التنسیق غیر المسبوقة بین راسي السلطة الذي أجبرت البالد على تحملھ والتعامل معھ 

منذ اكثر من ثمانیة اشھر...

وامام ضعف الدولة وارتباكھا وتواصل منحى االرتجالیة والفوضى في اتخاذ القرارات وغیاب كل رؤیة واضحة 
لمعالجة او التخفیف من وطأة تداعیات انتشار فیروس كوفید 19، تعمق اكثر حجم االزمة المترتبة عن الجائحة 
الصحیة لتشمل فئات أوسع وتكون تجلیاتھا اكثر حدة وعنفا خالل شھر ماي 2021 كان عنوانھا األبرز التمرد 
التجار  رفض  حیث  الفطر  عید  أسبوع  خالل  الحكومة  قبل  من  المعلنة  واإلجراءات  القرارات  على  والعصیان 
والعاملین في المقاھي والمطاعم وحتى المواطنین التقید بالحجر الصحي الشامل او بتوقیت حظر الجوالن لیجبر 

رئیس الحكومة للخروج مرة ثانیة وتعدیل قراراتھ.

فسیاسیا، مازلنا نعیش على وقع مناخ سیاسي متأزم، خلف فقدان ثقة في كل المسؤولین السیاسیین باختالف مناصبھم 
السیاسیین  اھتمامات  وبین  ومشاكلھ  وحاجیاتھ  وانتظاراتھ  التونسي  المواطن  بین  الفاصلة  الھوة  حجم  من  ووسع 

وخصوماتھم وحساباتھم الضیقة..

فیروس كورونا  إستراتیجیة واضحة في مكافحتھا النتشار  التونسیة  الحكومة  الیوم  الى غایة  تقدم  لم  أما صحیا، 
المستجد وال لحمالت التالقیح التي مازالت دون المأمول. األمر الذي جعل عدد من الجھات ـ األقل حظا ـ  تعرف 
نسق عالي للغایة في انتشار العدوى ( %50 من التحالیل المنجزة في القیروان إیجابیة ) نسب عالیة في الوفایات 
في  ونقص  خانقة،  مالیة  وأزمة  نقائص  من  االستشفائیة  المؤسسات  تعانیھ  ما  وأمام    ( المصابین  من   6.5%)
التجھیزات واإلطارات الطبیة وشبھ الطبیة یتوقع المختصون في حال لم توجھ الحكومة دعمھا المادي واھتماماتھا 

للوضع الصحي، ان اآلتي أصعب.

العمومیة  المالیة  التصرف في  بینھما، فكان سوء  الفصل  اللذان ال یمكن  للجانب االقتصادي واجتماعي  وبالنسبة 
وتأخر صرف الجریات واألجور.. وتوجھ الحكومة نحو الترفیع في أسعار المواد األساسیة مع االنطالق في الرفع 
الجزئي في الدعم، عناصر الضرب القاضیة لفئة عریضة من التونسیین. فلم یعد مشكل التفقیر مطروح على الفئات 
االجتماعیة الھشة أو العائالت المعوزة فقط بل شمل عمق األزمة اإلجراء والمتقاعدین الفئة المتوسطة من المجتمع 
نظرتنا  بناء  في  اعتمادھا  یتم  التي  العناصر  نفس  وھي  االجتماعي.   األمان  صمام  تعتبر  كان  والتي  التونسي 
االستشرافیة داخل المرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، والتي تجعلنا 
شبھ متأكدین ان الفترة القادمة بقدر ما ستعرف موجة جدیدة من التحركات االحتجاجیة االجتماعیة وبروز لتحركات 
العطش ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب، ستكون اطار عاما ومناخا سیاسیا وصحیا واقتصادیا واجتماعیا.. 
طاردا للشباب التونسي ودافعا لھم محفزا للمغادرة والبحث عن بدیل أفضل سیكون اما عبر الھجرة غیر النظامیة 

او في إطار ھجرة األدمغة والكوادر..
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التحركات االحتجاجیة ونسق  قد عرف شھر ماي بدوره تطورا ملحوظا في حجم 
المطلبیة االجتماعیة، حیث قفزت الحصیلة بنحو ال25 % مقارنة بالشھر الذي سبقھ 
فتطور عدد االحتجاجات من 841 تحركا خالل شھر افریل الى 1155 تحركا خالل 

شھر ماي 2021.

ولم تتغیر في األصل خارطة االحتجاجات كثیرا خالل شھر ماي 2021، 
فمازالت والیة قفصة تحتل المرتبة األولى في ترتیب المناطق األكثر احتجاجا 
مسجلة 242 أي أكثر من  20 % من مجموع التحركات التي عرفھا الشھر 
یلیھا في ذلك تونس العاصمة ، 186 تحركا، باعتبارھا مركز القرار ومقر 
السیادة والتي تضطر اغلب التحركات إلى االنتقال إلیھا خالل مسار الضغط 
لتحقیق مطالبھا. أما المرتبة الثالثة فتكون لوالیة قابس ب 89 تحركا یلیھا في 
ذلك والیة سوسة ب 75 تحركا وھي فاعل جدید لم یكن یعرف نفس منسوب 
التحركات واالحتجاجات في السنوات السابقة  وتأتي المرتبة الخامسة مناصفة 

بین القیروان وتطاوین..

ونسبیا خالل شھر ماي وعلى خالف األشھر السابقة، اتسم توزیع التحركات 
االحتجاجیة على المستوى الوطني، ان صح التعبیر، بنوع من "اإلنصاف" 
ونظیره  الشرقي  الخارطة  شق  بین  االحتجاجات  حجم  تقریبا  تساوت  این 
الغربي ویعود ذلك حسب مالحظة فریق عمل المرصد االجتماعي التونسي 
الى اشتراك مختلف التونسیین الیوم نفس المشاكل والھموم فلم تعد الھشاشة 
االقتصادیة او المشاكل الصحیة او االجتماعیة او نقائص البنیة التحتیة حكرا 

على الجھات الغربیة للبالد.
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أریانة36 1 بن عروس

بنزرت17 186 تونس

زغوان0 35 منوبة

نابل30 40 باجة

جندوبة2 33 سلیانة

الكاف20 75 سوسة

صفاقس53 4 المنستیر

المھدیة6 39 سیدي بوزید

القصرین9 68 القیروان

تطاوین68 89 قابس

مدنین60 6 توزر

قبلي36 242 قفصة

احتجاجات شهر ماي

احتجاجات شهر ماي

ماي
ماي

2021
2020
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516

الشمال الشرقي305 95 الشمال الغربي

الوسط الشرقي138 116 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي217 284 الجنوب الغربي



تحركا   496 نحو  مثل  الذي  المنظم  االحتجاج  بین  الشھر  خالل  تحركاتھم  في  االجتماعیون  الفاعلون  ورواح 
واالحتجاج العفوي التلقائي الذي كان في حدود ال 659 تحركا احتجاجیا.

وفي المجمل عمد المحتجون الى التحرك في إطار االحتجاجات العشوائیة التصعیدیة، أین تم تسجیل 933 تحركا 
عشوائیا خالل شھر ماي 2021، مقابل 222 احتجاج غیر عشوائي.
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659

تلقائیة

أریانة35 1 بن عروس

بنزرت15 40 تونس

زغوان0 34 منوبة

نابل28 8 باجة

جندوبة1 30 سلیانة

الكاف20 73 سوسة

صفاقس7 1 المنستیر

المھدیة2 6 سیدي بوزید

القصرین7 64 القیروان

تطاوین36 37 قابس

مدنین15 4 توزر

قبلي34 161 قفصة

أریانة1 0 بن عروس

بنزرت2 146 تونس

زغوان0 1 منوبة

نابل2 32 باجة

جندوبة1 3 سلیانة

الكاف0 2 سوسة

صفاقس46 3 المنستیر

المھدیة4 33 سیدي بوزید

القصرین2 4 القیروان

تطاوین32 52 قابس

مدنین45 2 توزر

قبلي2 81 قفصة

1155 19,2%

222

غیر عشوائیة
80,8%

933

عشوائیة

أریانة31 0 بن عروس

بنزرت0 168 تونس

زغوان0 32 منوبة

نابل24 34 باجة

جندوبة0 29 سلیانة

الكاف15 63 سوسة

صفاقس43 0 المنستیر

المھدیة0 33 سیدي بوزید

القصرین2 46 القیروان

تطاوین62 59 قابس

مدنین53 2 توزر

قبلي31 206 قفصة

أریانة5 1 بن عروس

بنزرت17 18 تونس

زغوان0 3 منوبة

نابل6 6 باجة

جندوبة2 4 سلیانة

الكاف5 12 سوسة

صفاقس10 4 المنستیر

المھدیة6 6 سیدي بوزید

القصرین7 22 القیروان

تطاوین6 30 قابس

مدنین7 4 توزر

قبلي5 36 قفصة

احتجاجات شهر ماي



وفي العموم جاءت غالبیة التحركات في شكل اعتصامات، این سجل الشھر نحو 577 یوم اعتصام، وھي الیة بدا 
الفاعلون االجتماعیون لما تتسم بھ من بعد تنظیمي وما تفرضھ من ضغط عالي على الطرف الرسمي  یعتمدھا 

ودیمومة تدفع نحو اجبارھا على التفاعل مع المطالب المرفوعة.

اكثر من نصف  این حملت  اجتماعیا،  اقتصادیا  بعدا  في مجملھا  التحركات  اتخذت  السابقة  األشھر  وعلى غرار 
التحركات االحتجاجیة اشھدھا شھر ماي %55 مطالب اجتماعیة او اقتصادیة، وشملت باألساس قطاعات عمومیة، 
%45، مقابل 15 % فقط للقطاع الخاص وتتجھ بقیة المطالب بطریقة متقاربة بین القطاع البیئي والقطاع القانوني 

( %10) والقطاع التربوي ( %7) والقطاع الصحي (%8) والحق في الماء ( 6%)..
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43%
22%
8%
24%
2%

اجتماعي
النسبةالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
مؤسساتیة خاصة

5% سیا سي

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

مؤسساتیة خاصة
سیاسي

% 7تربوي
بیئي
صحي

10 %
8 %

امني
قانوني

1 %
10 %

% 6الحق على الماء
% 1ریاضي

% 1فالحي
% 1نقل

% 15قطاع خاص
% 45قطاع عمومي

النسبةالقطاع تربوي

بیئي
صحي
امني

قانوني

الحق على الماء
ریاضي

فالحي
نقل

قطاع خاص
قطاع عمومي
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الیات التحركات االحتجاجیة
یوم اعتصام 577

50%
یوم اعتصام

10,9%
وقفة إحتجاجیة

18%
یوم إضراب

5,6%
یوم غلق

مّقرات عمل

3,2%
احتقان 

1,5%
نداء عبر

وسائل االعالم

2,5%
یوم مقاطعة
اإلمتحانات

2,3%
غلق الطرقات



ومثلت فضاءات العمل والمؤسسات اإلداریة والتعلیمیة االطار األول الذي شھد تحركات احتجاجیة خالل شھر ماي 
2021، یلیھ في ذلك الفضاء العام من طرقات وفضاء افتراضي ـ غیر مرئي ـ على حد السواء. یلیھم في ذلك 

مقرات اإلنتاج ومقرات البلدیات والوالیات.

االجتماعیة  التحركات  من  األكبر  السواد  ان  ماي  شھر  خالل  االجتماعیة  للفاعلین  الجندریة  القراءة  وتكشف 
واالحتجاجیة قد كانت في شكل مختلط بین النساء والرجال این مثلت نسبة %85 من الحجم الجملي للتحركات. فلم 
المرصد  عمل  فریق  متابعة  تؤكد  این  االحتجاجیة  والتحركات  العام  الفضاء  على  المسیطرون  ھم  الذكور  یعد 
بالتشغیل  المطالبة  االحتجاجیة  التحركات  لمختلف  االمامیة  الصفوف  في  االناث اصبحن  ان  التونسي  االجتماعي 
والحقوق المھنیة والخدمات الصحیة وھشاشة النقل والعطش والتذبذب في التزود بمیاه الشرب وحتى التحركات 
التحركات  باسم  المتحدثین  مسؤولیة  الذكور  مع  بالتساوي  تولین  انھن  حتى  الفالحي..  القطاع  وتحركات  البیئیة 
وجلسن على طاوالت التفاوض وخضنا إضرابات الطعام واالعتصامات والمسیرات وحرب االعصاب في مواجھة 

تجاھل السلطة الرسمیة وعدم تفاعلھا..

24 %

12 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

12 % العاطلین عن العمل

العمال

اخر

7 % اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

6 % الطلبة

10 % شباب

8 % السكان

7 % اآلطباء

5 % التجار

12 %

الموظفون 27 %

فضاءات التحركات االحتجاجیة
مقرات عمل

13 % الطرقات

10 % مقر الوالیة

9 % المؤسسات التعلیمیة

7 % مقرات المعتمدیات

7 % مقرات البلدیات

6 % مقرات السیادة

6 % مقرات االنتاج

6 % المقرات الوزارات

6 % شركة فسفاط قفصة
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توزع المحتجین حسب الجندر
14 %1% 85 %



شھد شھر ماي 2021 زیارة ھي الثانیة لوزیرة الخارجیة اإلیطالیة مرفوقة بالمفوضة األوروبیة للشؤون الداخلیة 
الى تونس التقت خاللھا كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة إضافة الى لقاءات تقنیة لمسؤولین من البلدین. 
لئن تمّیز الموقف التونسي كالعادة بالعمومیة واالستعداد للتعاون وتكرار نفس الجمل والمواقف السابقة دون إثر 
حقیقي لھا. فان الموقف األوروبي كان أكثر وضوحا من خالل اعالن وزیر الداخلیة االیطالیة عن فتح خط مباشر 
الزیارة  رافق  النظامیین.  غیر  المھاجرین  ھویات  والتعرف على  المنطلقة  المراكب  اعتراض  مجال  في  للتعاون 
كالعادة انعدام للشفافیة من الجانب التونسي خاصة اإلعالن عن نتائج االجتماعیات التقنیة بین وفدي البلدین. بدأت 
نتائج الزیارة في الظھور خالل ھذا الشھر من خالل األرقام الخاصة بعملیات منع االجتیاز واعتراض المھاجرین 
حیث بلغ عدد عملیات االجتیاز المحبطة 303 عملیة خالل خمسة اشھر أي بزیادة %158 مقارنة بنفس الفترة من 
2020 و زیادة %388  مقارنة بنفس الفترة من 2019 كما تم احباط اجتیاز 5514 مھاجرا  خالل الخمسة اشھر 
األولى من سنة 2021 أي بزیادة %133 مقترنة بنفس الفترة من سنة 2020 وزیادة اكثر من %500مقارنة 
 95 احباط  تم  بعد زیارة المورجیزي ذروة عملیات االعتراض حیث  2019. وشھد شھر ماي وفترة ما  بسنة 

عملیات اجتیاز خالل شھر ماي ومنع 2487 مجتازا من الوصول للسواحل االیطالیة. 

رصد المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة قیام جیش البحر بعملیات اعتراض او انقاذ في 5 مناسبات 
خالل شھر ماي خارج المیاه اإلقلیمیة التونسیة بما اسماه في بعض البیانات (حسب بالغات وزارة الدفاع الوطني)  
بعملیات تنسیق مع" مراكز تنسیق البحث واالغاثة بروما او مالطا " او "تعھدات الدولة التونسیة في مجال إنقاذ 
األرواح البشریة بالبحر". ھذه العملیات تطرح التساؤل مجدد حول من یتخذ قرار االعتراض. من المفید التذكیر انھ 
في شھر نوفمبر 2020 أعلنت كل من وزیرة الداخلیة اإلیطالیة ووزیر الداخلیة الفرنسي عن نشر وحدات بحریة 
وجویة قبالة السواحل التونسیة لرصد عملیات انطالق محتملة من السواحل التونسیة. كما انطلقت منذ مارس 2021 
طلعات جویة لطائرات دون طیار تابعة للوكالة األوروبیة لحمایة السواحل من مالطا للمساھمة في مراقبة منطقة 
تقوم  التي  التونسیة  السلطات  مع  تقاسمھا  یقع  تجمیعھا  یتم  التي  المعطیات  كل  األوسط.  المتوسط  األبیض  البحر 
بعملیات االعتراض تحت عناوین مختلفة. فیوم 4 ماي قامت وحداث جیش البحر بما أسمتھ عملیة انقاذ لقارب 
مطاطي صغیر الحجم یحمل مھاجرین في موقع یبعد 61 كم عن تونس في المیاه الدولیة  . القرار السیاسي بالتعاون 
الالمحدود مع الجانب اإلیطالي واالوروبي في مراقبة السواحل واعتراض قوارب المھاجرین جعل وحدات من 
جیش البحر وكأنھا تنتظر أوامر انطالقھا من خارج الحدود بمعنى بعد تلقي المعطیات واالحداثیات التي ترصدھا 

الوحدات البحریة والجویة األوروبیة. 
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اهلجرة غري النظامية خالل شهر  ماي 2021
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685
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961

المجموع

94
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اهلجرة غري النظامية

شھد شھر ماي وصول 596 مھاجرا غیر نظامي الى السواحل التونسیة لیرتفع بذلك عدد الواصلین منذ بدایة السنة 
الى 1981 مھاجرا وتراجعت الجنسیة التونسیة الى المرتبة الثانیة بنسبة %14 من جملة عدد الواصلین الى إیطالیا 
منذ بدایة السنة والي بلغ 14768 مھاجرا . عموما شھدت بدایة ھذه السنة انخفاضا في عدد العائالت وعدد االناث 

الواصالت الى السواحل االیطالیة بحكم العوامل غیر المناخیة المالئمة 

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

مازلت عملیات االجتیاز المحبطة تتركز أساسا بجھة صفاقس لتبلغ في شھر ماي نسبة %44.21 تلیھا جھة المھدیة 
ب %13.68 ثم مدنین ب %9.45. من الواضح ان منظومة تھریب المھاجرین بجھة صفاقس تعمل باریحیة 

باعتبار تركز العمل األمني فقط على اإلحباط دون استھداف ھذه الشبكات وتفكیكھا. 

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب األشھر خالل سنة 2021
الرجال

84665013

6605251612107

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
جانفي

مارس

ماي

فیفري

أفریل

المجموع

3342799452

3072298268

59648912392

108115885021322

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة حسب الجھات خالل سنة 2021
بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

5,8%

جندوبة

* 17,6% 11,7% 5,8% 41,1%17,6% ** *
3,3%* 13,3% 18,3% 5% 6,6% 25% 26,6% 1,6% 3,3%

* * 5,1% 20,51% 7,6% 2,5% 52,2%12,8% * *
3%* 15,1% 12,12% 6% 9% * 51,5% * 3%

3,15%* 8,42% 7,21% 2,1% 11,57% 44,21%13,68% * 9,45%

1,89%* 11,9% 13,96% 5,3% 5,93% 43,12%13,18% 0,32% 3,15%

جانفي

مارس

ماي

فیفري

أفریل

المعدل



لتبلغ خالل شھر ماي  اجتیازھم  احباط عملیة  تم  تونسیة نسبة من  المھاجرین من جنسیات غیر  یتواصل تصّدر 
الفئات  %59.6 نتیجة عوامل متعددة.  حیث تلقي االزمة االقتصادیة واالجتماعیة في تونس بوقع بوقعھا على 
األكثر ھشاشة خاصة من المھاجرین ویصبح اإلحباط وغموض المستقبل عامال دافعا رئیسیا نحو حلم الھجرة إضافة 

الى تعمق االنتھاكات التي تطال ھذه الفئة.

مازالت عملیات اإلحباط تتركز اعتماد على المجھود االستعالماتي والمراقبة المكثفة على مداخل المدن والقرى 
الساحلیة لذلك تبلغ نسبة العملیات المحبطة قبل الوصول لشاطئ االنطالق %68.4 خالل شھر ماي .

واإلیطالیة  التونسیة  المباحثات  اھتمامات  من  واإلنقاذ  البحث  عملیات  تكن  لم 
مھما  الوصول  للمنع من  األولویة  فقط  تعطي  التي  األوروبیة  للمقاربة  تكریسا 
األوروبیة  الدول  ورفض  الحدود  اغالق  سیاسة  حولت  اإلنسانیة.  الكلفة  كانت 
واإلنقاذ  البحث  عملیات  في  للمساھمة  واإلنسانیة  القانونیة  واجباتھا  تحمل 
السواحل اإلنسانیة الى ان تكون جزء مھما من ھذه المأساة اإلنسانیة حیث رصد 
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة 215 ضحیة ومفقود منذ بدایة السنة على 
السواحل او المیاه اإلقلیمیة التونسیة لیست فقط نتیجة العملیات التي تنطلق من 
تونس با أیضا تلك التي تنطلق من السواحل اللیبیة وینتھي بھا المطاف جثثا تطفو 

على شواطئنا. 
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توزیع المجتازین حسب الجنسیات

جانفي

مارس

فیفري

أفریل

المجموع

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
83,2% 16,8%

54,9% 45,1%

53,3% 46,6%

%59,6ماي 40,4%

53,2% 46,8%

60,86% 39,14%

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة
جانفي

مارس

فیفري

أفریل

المجموع

البحرالبر
23,5% 76,5%

70% 30%

17,9% 82,1%

%31,6ماي 88,4%

30,3% 69,7%

34,36% 65,34%

جانفي

مارس
فیفري

أفریل

المجموع

عدد الضحایا والمفقودین
4

50

39

81ماي

41

215

مآسي الھجرة غیر النظامیة على السواحل التونسیة



وسجل شھر ماي 2021، ارتفاعا في حاالت ومحاوالت االنتحار فكانت حصیلتھ في حدود ال 19 شخصا، 14 
منھم ذكورا و5 اناثا.

وشملت حاالت ومحاوالت االنتحار في صفوف االناث شریحتین أساسیتین األولى تناولت الفئة العمریة الممتد بین 
16 و25 سنة وكان سن الضحایا فیھا طفلتان في ال17 من عمرھن اعتمدا الیة الحرق كوسیلة لمحاولة االنتحار 

وفتاة في ال21 من عمرھا انتحرت شنقا.  وفئة ثانیة ستینیة اختلفت طریقة انتحارھا عبر رمي النفس.

تقرير ماي 92021

االنتحار وحماوالت االنتحار

19

أریانة0 1 بن عروس

بنزرت0 1 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل1 0 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف2 1 سوسة

صفاقس1 3 المنستیر

المھدیة1 4 سیدي بوزید

القصرین1 1 القیروان

تطاوین0 0 قابس

مدنین0 0 توزر

قبلي0 1 قفصة

االنتحار وحماوالت االنتحار

145 19

Suicides
par Genre



اما بالنسبة لشریحة الذكور المعنیة بظاھرة ومشكل االنتحار فمست تقریبا كل الفئات العمریة من طفل ال10 سنوات 
وحتى شیخ الستین. وعلى غرار اإلناث كانت فئة ال25-16 األكثر اقباال على االنتحار.  وفي العموم یعتمد الذكور 
باختالف أعمارھم الیة الشنق كأداة لالنتحار او محاولة االنتحار فمن بین 14 حادثة ھناك 10 تم خالل اعتماد الیة 

الشنق مقابل حادثة انتحار حرقا وأخرى باستعمال األسلحة وواحد باستعمال األدویة وأخیرة رمي نفس.
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58%
شنقا

21%
حرقا

5%
سالح أبیض

ناري

5%
مواد سامة

11%
رمي النفس

االنتحار وحماوالت االنتحار

ذکور
إناث

المجموع



كلّما تعاظمت األزمة الشاملة التي تعیشھا البالد تعاظم معھا ظلھا. وظلھا ھو العنف بمختلف اشكالھ والذي بدأ یطحن 
عظام الفئات الھشة كاألطفال والمسنین والنساء.

وقد توسعت رقعة ھذا الظل لتصبح اسلوبا رسمیا في تعاطي الحكومة مع ھذه االزمة وھي ایضا خطابا رسمیا بین 
الخصوم السیاسیین وھي ایضا سلوكا جماعیا تأصل في تعاطي األفراد مع المناخ العام وایضا في دوائرھم الخاصة.
ھذا مشھد مصّغر مما حصل خالل شھر ماي وخاصة خالل عطلة العید والتي تزامنت مع ردة فعل ھستیریة من 
المواطنین والمھنیین ضد قرار الحكومة فرض حجر صحي شامل لمدة اسبوع أمال في تطویق المنحنى التصاعدي 

للموجة الثالثة من انتشار جائحة كورونا:
 -أروى الطرودي تركھا مجموعة من الشبان تنزف حتى الموت اثر حادث انزالق سیارتھا وانشغلوا بسرقة امتعتھا

 -ثمانیني ضریر یسقط في بالوعة في المستشفى الجھوي بالقیروان ویمضي فیھا 16 ساعة دون االنتباه الیھ
 - خصومات في المنشیة بالقیروان وبوزید الشرقیة تنتھي بقتیل ومصابین وحجز اسلحة بیضاء وبنادق صید. كما 
تحول شجار حول لعبة المیسر في الروحیة بسلیانة الى شجار عنیف بین مجموعتین في منطقتي السكارنة والدراقة 

آْسُتخِدمت خاللھ بندقیة صید وتم خاللھ حرق دراجتین ناریتین وإصابة احد االشخاص مع ایقاف 15 شخصا
 - زوج في العقد السادس من العمر یھوي على رأس زوجتھ ب"شاقور" ویردیھا قتیلة اثر خالف جّد بینھما في 

وقت السحور
 -زوجة تدعى رفقة الشارني لقیت مصرعھا رمیا بالرصاص من السالح المھني لزوجھا، رجل امن، اثر خالف 
جد بینھما وكان مسبوقا باعتداء بالعنف استوجب راحة ب20 یومیا للزوجة وتظلمھا لدى االمن ثم اسقاطھا للدعوة 

بھدف إطالق سراح زوجھا وھو ما تم فعال اال ان الخالف تجدد بعد یومین وانتھى بمقتل رفقة بالرصاص.
اثناء  ھذا جزء من مشھد عنیف تعیشھ البالد في مختلف الجھات. وال یتوقف العنف عند ردات الفعل االنفعالیة 
الخالفات بل اصبح اسلوبا في ردات الفعل االحتجاجیة. ولعل االعتداء بالعنف على معدات آبار عمیقة في القصرین 
اثناء فترة العید وایضا االعتداء على القناة الرئیسیة لنقل میاه الشرب على مستوى سبیطلة افضل دلیل عن انحیاز 
السلطات محلیا  معھا  تتفاعل  تقلیدیة ال  احتجاجیة  تحركات  في  الدخول  بدل  االنتقام  العنف ومحاولة  الى  المحتج 
وجھویا ومركزیا. ولعل استقرار نسبة االحتجاجات العشوائیة في حدود 80 % طیلة حوالي سنة (ماي -2020ماي 
الحكومة مع ھذه  الناس وتعاطي  احتجاجات  یكاد یصبح مشھدا رئیسیا في  العنف  أن  دلیل على  2021) افضل 

االحتجاجات.

تطبیع مع العنف

االحتجاج العنیف اتضح خالل عطلة العید حین رفض الناس الحجر الصحي الشامل اذ برزت حالة تمرد وعنف 
ضد الدولة مدعوما برغبة في البقاء على قید الحیاة بعد ان اصبح الموت اقتصادیا مسارا  یتقاسمھ مالیین التونسیین 
بالتواریخ مع تھدیدات كورونا. فالعید ھو مناسبة اقتصادیة یقتات منھا تجار المواد الغذائیة والحلویات والمالبس 
وألعاب االطفال وھي سوق كبیرة ینشط فیھا اصحاب العربات المتجولة والعاملون على الھامش واغالق ھذا الفضاء 
وتضییق مختلف مجاالت العیش دفع بالتجار في مختلف المناطق الى التصدي لقرار الغلق والدخول في اشتباكات 

مع القوات األمنیة (في بنزرت) من اجل االبقاء على نشاطاتھم.
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 العنف
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معھا  یتفاعل  وال  الشارع  في  وقعا  السلطة  لقرارات  یعد  لم  حیث  وانھیارھا  للدولة  تفكك  مؤشر  ھو  التمرد  ھذا 
المواطنون. اذ العالقة بین فاعل سیاسي في وضع مأزوم وفاعل اجتماعي في وضع متمرد ال یمكن ان تكون سوى 

عالقة سیئة وتنفتح على سیناریو سيء.

وال یمكن تحمیل المواطن مسؤولیة ھذا المناخ العنیف الذي اصبح یعیشھ وال ایضا لومھ على ردات الفعل االنفعالیة 
الن ذلك ھو نتاج طبیعي لتاثره بنموذج سیاسي سيء مطّبع مع العنف مطبوعا بالكراھیة والحقد. فالصراع السیاسي 
للعنف  وأسس  الشارع  في  السيء  النموذج  خلق  الكراھیة  لخطاب  والترویج  العنف  من  مستوى  بلغ  الذي  الحاد 
والكراھیة ولثقافة االفالت من العقاب. تتحمل الطبقة السیاسیة لوحدھا المسؤولیة االخالقیة والسیاسیة لھذا المناخ 

الذي یتھدد السلم االجتماعي.

ما تزال النساء الحلقة األولى لضحایا العنف فھن كّن في حدود 30 % من مجموع ضحایا العنف طیلة شھر ماي 
وھن ایضا كّن جزء من نسبة %48.3 من عنف ُموِرس على الجنسین. وفي الضفة المقابلة مثل الذكور نسبة تناھز 

67 % من مجموع مرتكبي العنف فیما مثلت المعتدیات مجموع %26.2 من مرتكبي العنف.

كما مثل العنف الفردي نسبة %55.7 من مجموع العنف المرصود طیلة شھر ماي. اما انواع العنف فقد مثل العنف 
االجرامي نسبة 72 % من مجموع العنف المسجل طیلة ماي یلیھ العنف المؤسساتي بنسبة %9.84. والعنف في 

الفضاء العام بما في ذلك الفضاء االفتراضي وأساسا موقع فایسبوك نسبة 6.5%.

عنف جماعي عنف فردي
44,3% 55,7 %
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 العنف

48,3%

5%

16,7 %

30 %

الضحیة
حسب الجنس 67,2 %

26,2 %

3,3 %

3,3%

المعتدي
حسب الجنس



وقد مثل الشارع مسرحا رئیسیا الرتكاب العنف بنسبة 52 % یلیھ المسكن -الذي ُیفترض انھ أكثر األماكن اآلمنة 
للجمیع وخاصة للنساء واألطفال والمسنین وھي الفئات األكثر ھشاشة - بنسبة %16 ومؤسسات االنتاج االقتصادي 

بنسبة %14.7 والفضاءات الحكومیة بنسبة 8.2 % ثم الفضاء الصحي بنسبة 3.28%.

جھویا یمثل إقلیم العاصمة قطبا للعنف بنسبة 35% 
والیة  في  مرتكب  العنف  ھذا  ثلثْي  حوالي  وطنیا. 

تونس لوحدھا.
ویأتي إقلیم الساحل في مرتبة ثانیة بنسبة 16.8 % 
المنستیر  والیات  بین  موزعة  نسبة  وھي  وطنیا 

والمھدیة وسوسة.
كما یبرز العنف في والیتْي القیروان والكاف بنسب 

عالیة كانت على التوالي 11.4 % و9.2 %.
للعنف  المادیة سببا رئیسیا  وغالبا ما تكون األسباب 
االقتصادیة  االزمة  ظل  یكون  وھكذا  البیوت  داخل 
االنتقال  عشریة  طیلة  البالد  تعیشھا  التي  المعقدة 
بین  للتعایش  جدیدا  مناخا  یطبع  بدأ  قد  الدیمقراطیة 
القتل  الى  وصوال  العنف  ثم  العنف  قوامھ  األفراد 

والتنكیل

52,4%
1,6%
1,6%
8,2%
14,7%

الشارع
النسبةالمكان

وسائل النقل العمومي
المؤسسات التربویة

مؤسسة إنتاج اقتصادي
16,3% المسكن

فضاء حكومي

1,6% السجون، مراكز االیقاف
3,2% فضاءات صحیة
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 العنف

الشارع

وسائل النقل العمومي
المؤسسات التربویة

فضاء حكومي
مؤسسة إنتاج اقتصادي

المسكن
السجون، مراكز االیقاف

فضاءات صحیة

72,1%
9,8%
6,5%

إجرامي
النسبةالقطاع

مؤسساتي
عنف في الفضاء العام

1,6% سیاسي
3,2% إقتصادي
6,5% إحتجاجي

إجرامي
مؤسساتي

عنف في الفضاء العام
سیاسي
إقتصادي
إحتجاجي

أریانة4,9% 4,9% بن عروس

بنزرت1,6% 20,3% تونس

زغوان1,6% 4,9% منوبة

نابل1,6% 0% باجة

جندوبة3,8% 3,8% سلیانة

الكاف9,2% 6,5% سوسة

صفاقس0% 6,5% المنستیر

المھدیة3,8% 6,5% سیدي بوزید

القصرین4,9% 11,4% القیروان

تطاوین0% 0% قابس

مدنین0% 0% توزر

قبلي0% 3,8% قفصة
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وختاما، وامام تواصل تداعیات االزمة االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة والصحیة النتشار فیروس كورونا 
المستجد، وامام ارتباك القرار السیاسي ومع تصاعد وتیرة ضغوطات المالیة العمومیة، وفي ظل ما نشھده من 
حیاد على مسار االنتقال الدیمقراطي ومبادئ الدیمقراطیة.. ال شك اننا نتجھ نحو الطریق الخاطئ او ما یمكن 
القول عنھ بالتقدم في اتجاه عكسي الھداف الثورة من حریة وكرامة وعدالة اجتماعیة.. وھو ما یجلنا أیضا نتجھ 
نحو مزید التحرك واالحتجاج والمطلبیة التي قد تكون  قادح جدید لموجة عالیة وغیر مسبوقة من االحتجاجات 

یرتفع معھا مستوى الغضب واالحتقان وعدم الرضا.

اخلامتة

اخلامتة



التمییز "الجندري" أو كما یعرف بالتمییز على أساس الجنس مصطلح  تعددت مفاھیمھ وأشكالھ التي تظھر في العدید من 
األوساط منھا االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي، ومع أن  ھذا النوع من التمییز یمكن ممارستھ ضد الرجال 
والنساء، إال أنھ یوّجھ بشكل كبیر ضد النساء والفتیات فقط.  ورغم التحوالت التي شھدھا العالم خالل العقود األخیرة 
بشأن ضمان حقوق المرأة اإلنسانیة وتعزیز مكانتھا داخل المجتمع إال أن مظاھر التمییز ال زالت تبرز في العدید من 
الممارسات التي تبین االنتھاك الواسع لحقوق المرأة والسعي للحد من مشاركتھا في سوق العمل. ففي الوقت الذي ُتتیح 
فیھ مختلف البلدان مزیدا من الفرص للنساء للمشاركة في االقتصاد، فرصا تتجاوز كثیرا حدود الفتاة أو المرأة لتصل إلى 
تحقیق منافع على مستوى المجتمع واالقتصاد على اتساعھ، إال أن ما تسعى إلیھ الحكومة التونسیة الیوم ھو حرمان  
النساء المعطالت عن العمل من حقھن في التشغیل وتقیید مصادر رزقھن بدعوى أنھن متزوجات وأزواجھن یعملون مما 
یعد شكال من أشكال ضرب التمكین االقتصادي للمرأة ومحاربة حقھا الكوني في التمتع بالكرامة اإلنسانیة عبر تحقیق 

استقاللھا المادي. 
ما التمییز "الجندري"؟ 

تعرف اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) مصطلح التمییز الجندري بأنھ "أي تفرقة أو استبعاد 
أو تقیید على أساس الجنس، یكون من آثاره أو أغراضھ إضعاف أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات 
األساسیة في كل المیادین أو تمتعھا بالحقوق وممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا 

وبین الرجل" . 
المرأة وحقوق اإلنسان 

في الثامن عشر من دیسمبر عام 1979 اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز 
ضد المرأة التي تعتبر الشرعة الدولیة لحقوق المرأة ودخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في الثالث من سبتمبر 1981 بعد أن 
صادقت علیھا عشرون دولة ومنھم تونس. وورد في ھذه االتفاقیة أن "التنمیة الكاملة والتامة ألي بلد ورفاھیة العالم 
وقضیة السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جمیع المیادین" . وتستند 
حقوق المرأة في تونس والعالم بشكل عام إلى العدید من المراجع القانونیة واالتفاقیات الدولیة الداعمة لتواجد العنصر 
النسائي في جمیع القطاعات الحیویة في البلدان، ومن بین ھذه المواثیق نذكر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   واتفاقیة 
الحقوق السیاسیة للمرأة  وغیرھا من المواثیق المنادیة بتفعیل المساواة بین الجنسین على الصعید العالمي. إلى جانب 
الترسانة  الشخصیة . ورغم  المواطنین والمواطنات ومجلة األحوال  بین جمیع  بالمساواة  اقر  الذي  التونسي   الدستور 
القانونیة المحلیة منھا والعالمیة الحامیة لحقوق النساء االجتماعیة واالقتصادیة إال أن أشكال االنتھاك الزالت تمارس 

ضدھن على مستویات عدة. 

https://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf
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التمييز اجلندري يف التشغيل 

رحاب مربوكي

ترسيخ للتبعية املادية وضرب للتمكني االقتصادي للمرأة
 حمتجات قفصه يفضلن الطالق على هضم حقوقهن االقتصادية

1

3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html4

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar5

https://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=106

https://news.un.org/ar/story/2019/03/10282012
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW473.pdf1

2

3

6

4
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وقد تم اتخاذ قرار إقصاء النساء المتزوجات من الحق في المشاركة في أحد المناظرات الجھویة من طرف والي الجھة 
التبعیة  ترسیخ  ومزید  التشغیل  في  لحقھن  واضح  انتھاك  في  الحكومي  القطاع  في  یعملون  من رجال  زواجھن  بحجة 
االقتصادیة بین المرأة والرجل. قرار قوبل بغضب شدید في صفوف المعطالت المشاركات في اعتصام التشغیل أمام مقر 
الوالیة منذ فیفري 2019 ونّددن بھضم حقوقھن االقتصادیة ما دفع بھّن إلى تحریر عریضة طالق جماعي.  وتتحدث 
في ھذا السیاق مریم أصیلة معتمدیة المتلوي من والیة قفصھ، تبلغ من العمر 37 عاما، اختصاص تصمیم بالحاسوب 
ومعطلة عن العمل منذ أكثر من 15 سنة قائلة : " منذ بدایة اعتصام المعطلین عن العمل من أصحاب الشھائد العلیا قبل 
المنادیة  والمسیرات  الوقفات  في جمیع  االعتصام وشاركنا  ھذا  من  یتجزأ  النساء جزءا ال  نحن  كنا  السنتین  من  أكثر 
بالتشغیل كما تعرضنا إلى الضرب والعنف المعنوي من القوات األمنیة وكان مطلبنا األساسي الذي لم نحد عنھ  یوما ھو 
التشغیل" وتضیف "تم اإلعالن عن فتح باب الترشحات للمشاركة في المناظرة الجھویة الخاصة بشركة البیئة الغراسة 
والبستنة إال إن قرار الوالي بإقصاء جمیع النساء المتزوجات من رجال یعملون في القطاع العمومي من المناظرة خلف 
غضبا كبیرا في صفوف المعطالت، ورغم محاولتنا التفاوض السلمي مع السلطات الجھویة من أجل التراجع عن ھذا 
القرار إال أن سیاسة المماطلة والتجاھل كانت ھي اإلجابة على جمیع مطالبنا ، ثم لم نجد من حل سوى تحریر عریضة 

طالق جماعي ضمت أسماء المحتجات  وقد اعتمدنھا 

غیاب المساواة االقتصادیة للنساء في تونس 

تواجھ النساء في تونس وفي والیة قفصھ بشكل خاص مروحة واسعة من الحواجز القانونیة واالجتماعیة التي تساھم 
بشكل واسع في إرساء غیاب صارخ للمساواة االقتصادیة. وتتعرض فئة المعطالت عن العمل من حامالت الشھادات 
الجامعیة إلى ھذا التمییز بشكل كبیر خاصة على مستوى التعاطي الحكومي مع ملف المعطلین عن العمل. وعلى أن 
النساء یشكلن أكثر من 50 بالمائة من حاملي الشھادات الجامعیة ورغم مشاركتھن في جمیع األشكال االحتجاجیة منذ 
أحداث 14 من جانفي من وقفات احتجاجیة واعتصامات وإضرابات للجوع إلى جانب خوضھن لجمیع المعارك التي 
أثناء  والمعنوي  المادي  والعنف  القمع  من  عدة  أشكال  إلى  وتعرضھن  لھن  اإلنسانیة  الكرامة  وتحقیق  بالتشغیل  نادت 
ممارستھن لحقھن المشروع في التظاھر إال أن استثنائھن من الحق في التشغیل بحجة حصول أزواجھن على وظائف 
حكومیة ال یمكن أن یكون إال شكال من أشكال توسیع الفجوات بین الجنسین في سبل حصول النساء على وظائف تحفظ 

كرامتھن اإلنسانیة. 

حمتجات من قفصه يقدمن عريضة طالق مجاعي

التمييز اجلندري يف التشغيل 

https://www.gulf-one.com/tunisia/.html7
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القرار  ھذا  الشدید على  اعتراضھن  مریم  وأكدت  لقضیتنا".  والسلطة  المسؤولین  نظر  لفت  أجل  احتجاجي من  كشكل 
المجحف والتمییزي ضدھن والمتخذ دون أي موجب قانوني وحرمانھن من فرص التشغیل على المستوى الجھوي بحجة 
أن القرین یعمل وھو ما یتنافى مع القانون التونسي والمقاییس الدولیة داعیة إلى "اعتماد السن وعدد سنوات التخرج  

مقاییس أساسیة للتشغیل من اجل ضمان تكافئ الفرص بین جمیع العاطلین".  

نضال سنتین قوبل باإلقصاء 

مریم ھي واحدة من أالف المحتجات الالتي یقبعن أمام سور والیة قفصة جنوب غرب تونس منذ ما یزید عن السنتین في 
بحقوقھن  والتمسك  نضالھن  مواصلة  من  الحر  أو  البرد  أیام  تثنھّن  لم  التشغیل،  في  حقھن  أجل  من  مفتوح  اعتصام 
المشروعة صامدات أمام الضرب والھرسلة على أمل الظفر بلفتة من الحكومة تأخذ قضیتھم على محمل الجد وتعید 

الموازنات االقتصادیة لھذه الجھة التي تعاني الفقر والتھمیش والبطالة رغم زخم ثرواتھا.  

أو  األرامل  أو  المطلقات  النساء  من  لغیرھن  الفرص  إلتاحة  الوالي حجة  المتخذ من طرف  اإلقصاء  قرار  كان  ولئن 
العازبات في التشغیل إال انھ من منظور سوسیولوجي ال یخرج عن مربع مزید ترسیخ التبعیة االقتصادیة للمرأة الیوم 
رغم وصولھا مستوى أكادیمي تخول لھا العمل وتحقیق استقاللھا المادي. وفي ھذا اإلطار تؤكد الباحثة االجتماعیة بمركز 
البحوث والدراسات والتوثیق واإلعالم حول المرأة سنیة بن جمیع أن الدور  الذي تتحلى بھا المرأة سواء كان إنتاجي أو 
إنجابي أو مجتمعي و وضعھا االجتماعي ال یمكن أن یتعارضا مع حقھا في التشغیل أو أن یكونا سببا في إقصائھا بتعلة 

عمل القرین باعتبارھا مواطنة مكتملة الحقوق. 

 تمثل النساء والفتیات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانیاتھ. كما أن تعزیز ووجودھن داخل الحیاة االجتماعیة  
الجنسین في جمیع  بین  المساواة  تحقیق  أن  األمم، ومع  وتقدم  االقتصاد  الحضاري وتطور  للرقي  واالقتصادیة شرطا 
المجاالت أمر جوھري في عمل المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة فان الجمعیة  تجدد الدعوة الیوم إلى 
"ال جندرة" التشغیل كما تؤكد على أن تحقیق المساواة الجندریة الیوم لیس ترفا وإنما قضیة أمة بأكملھا ناضلت من أجلھا 

أصوات وحركات  بھدف ترسیخ ثقافة  تؤمن بدور المرأة الفعال في تطویر االقتصاد واالرتقاء بالمجتمع. 

تقرير ماي172021

التمييز اجلندري يف التشغيل 
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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.

تقرير ماي192021

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية


