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مقارنة  مارس  شھر  خالل  والطرقات  العامة  والفضاءات  والساحات  الشوارع  عرفتھ  الذي  النسبي  الھدوء 
بالشھران اللذان سبقاه من السنة، لم ینعكس على حجم التحركات االجتماعیة ومنسوب المطلبیة واالحتجاجات 
التي تم رصدھا من قبل فریق عمل المرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة. وبلغة 
األرقام  یمكن القول ان منسوب الحراك قد بقي تقریبا نفسھ، این سجل شھر مارس 1138 تحركا احتجاجیا 

مقابل 1235 تحركا احتجاجیا خالل شھر فیفري.

التنمیة  في  والحق  العمال  وحقوق  التشغیل  في  الحق  مطلب   ،2021 مارس  شھر  یعود خالل  أخرى  ومرة 
الحركات  صدارة  لیحتل  الھشة  المھنیة  الوضعیة  تسویة  وملف  والطرقات)  النقل   ) التحتیة  البنیة  ومشاكل 

االحتجاجیة واالحتجاج التي شھده الشھر.

وتواصلت مع شھر مارس تحركات الفالحین المطالبة بتوفیر االعالف والبذور والمؤكدة على ضرورة إیجاد 
حلول ورؤیة جدیدة لترویج منتوجاتھم خالل ذروة اإلنتاج. وعرفت والیات الشمال الغربي والوسط وعدد من 
مدن الساحل التونسي عدد من التحركات وقطع الطریق امام تجاھل السلط الجھویة والحكومة لمطالب الفالحین.

كما تجدد خالل شھر مارس تحركات الدكاترة المعطلین عن العمل والمعطلین عن العمل من حاملي الشھائد 
العلیا، وتم مواجھتھا بعنف البولیس این سعت قوات الى تفریقھا باستعمال العنف.

وعرفت شھر مارس سلسة من التحركات البیئیة التي تعلقت أساسا بمصبات عشوائیة، ھذا فضال عن التحركات 
التي عرفتھا والیة قابس على امتداد اكثر من أسبوع على خلفیة حادثة االنفجار التي عرفھا احد معامل المنطقة 
الصناعیة مع ما خلفتھ من سوء لدى متساكني الوالیة االمر الذي جعلھم یجددون مطالبھم في تفكیك وحدات 
المعمل الكیمائي التونسي واالنطالق في مشروع المنطقة الصناعیة الصدیقة للبیئة التي وعدتھم بھا الحكومة 

منذ سنة 2017.

وتحرك بمختلف والیات الجمھوریة المعلمون المتعاقدون مع وزارة التربیة مطالبین بحصولھم على مستحقاتھم 
المالیة التي تأخرت ألكثر من 7 أشھر في الوقت التي تنص فیھا عقودھم على خالص دوري وشھري، وطالب 

المعلمون ان یشملھم قرار االنتداب صلب وزارة التربیة.

كما عرف نھایة الشھر عودة للحراك في والیة تطاوین، وتجدد الحتجاج شباب الكامور 2، وشھد ھذه المرة 
بدورھا التحركات مواجھات بین الفاعلین االجتماعیین والبولیس التونسي واستعمال للغاز المسیل للدموع كما 

عرفت التحركات أحداث عنف استھدف خالل المحتجون بنایة الوالیة ومقر إذاعة تطاوین.
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عموما حافظ شھر مارس 2021 على نفس توزیع الحراك االجتماعي الذي سجلھ الشھر الذي سبقھ فیفري، 
این عرف اقلیم الجنوب الغربي مرة أخرى العدد األكبر من االحتجاجات والمطلبیة وسجل حسب ارقام المرصد 
االجتماعي التونسي  390 تحركا احتجاجیا وھو ما یمثل حوالي ربع مجموع التحركات التي عرفھا الشھر یأتي 
بعده اقیلم الشمال الشرقي  ب209 تحركا احتجاجیا فالوسط الغربي ب188 تحركا احتجاجیا فالوسط الشرقي 

ب168 تحركا احتجاجیا لیاتي إقلیم الجنوب الشرقي ب157 تحركا وإقلیم الشمال الغربي ب26 تحركا.

التحركات  ال  ترتیب  سلم  أعال  في  قفصة  والیة  أخرى  مرة  وتستقر 
ما  أي  احتجاجیا  تحركا   284 لوحدھا  این عرفت  والمطلبّیة  واالحتجاجات 
یمثل تقریبا %25 من جملة االحتجاجات التي عرفھا شھرمارس 2021. 
فوالیتي  احتجاجیا  تحركا  ب132  الثانیة  المرتبة  في  تونس  والیة  وتأتي 
القصرین ب123 تحركا احتجاجیا. لتأتي بعدھم والیة تطاوین التي عرفت 
الكامور ب75 تحركا فوالیة توزر ب 68 تحركا  عودة لتحركات تنسیقیة 

ووالیة سوسة ب 67 تحركا... 

التي سجلتھا األشھر  وتقریبا عرف شھر مارس نفس خارطة االحتجاجات 
التي سبقتھ حیث تحافظ مناطق االحتجاج " التقلیدیة " وھي كل من والیات 
قفصة والقصرین وسیدي بوزید وتونس العاصمة ( باعتبارھا مركز السلطة 
والھیاكل  والمنشات  للوزارات  االجتماعیة  المقرات  اغلب  تواجد  ومكان 

الرسمیة)  على المرتب األولى من حیث التحركات االحتجاجیة.
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الشمال الشرقي209 26 الشمال الغربي

الوسط الشرقي168 188 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي157 390 الجنوب الغربي
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أریانة3 8 بن عروس

بنزرت5 132 تونس

زغوان21 3 منوبة

نابل37 15 باجة

جندوبة6 2 سلیانة

الكاف3 67 سوسة

صفاقس41 5 المنستیر

المھدیة55 24 سیدي بوزید

القصرین123 41 القیروان

تطاوین75 39 قابس

مدنین43 68 توزر

قبلي38 284 قفصة
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وأساسا كانت االحتجاجات خالل شھر مارس عفویة تلقائیة كردة فعل على خلفیة اما عدم تنفیذ اتفاق او تطبیق 
تعھدات حكومیة او جراء انقطاعات لمیاه الشرب وحالة عطش او للمطالبة بالتشغیل او تسویة وضعیة مھنیة.. 
التحركات في حدود ال 926 تحركا احتجاجیا مقابل 212 تحركا منظم ارتبط بتحركات عمل  وكانت ھذه 

وعامالت الحظائر والمعلمین المتعاقدین او النواب
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1138 18,6%

212

منظمة
81,4%

926

تلقائیة

أریانة3 8 بن عروس

بنزرت5 89 تونس

زغوان21 2 منوبة

نابل13 15 باجة

جندوبة6 2 سلیانة

الكاف2 65 سوسة

صفاقس10 5 المنستیر

المھدیة19 23 سیدي بوزید

القصرین123 40 القیروان

تطاوین43 39 قابس

مدنین36 68 توزر

قبلي36 253 قفصة

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت0 43 تونس

زغوان0 1 منوبة

نابل24 0 باجة

جندوبة0 0 سلیانة

الكاف1 2 سوسة

صفاقس31 0 المنستیر

المھدیة36 1 سیدي بوزید

القصرین0 1 القیروان

تطاوین32 0 قابس

مدنین7 0 توزر

قبلي2 31 قفصة

1138 21,1%

240

غیر عشوائیة
78,9%

898

عشوائیة

أریانة2 7 بن عروس

بنزرت1 97 تونس

زغوان18 0 منوبة

نابل28 2 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف0 58 سوسة

صفاقس36 0 المنستیر

المھدیة43 6 سیدي بوزید

القصرین99 15 القیروان

تطاوین66 31 قابس

مدنین39 62 توزر

قبلي33 254 قفصة

أریانة1 1 بن عروس

بنزرت4 35 تونس

زغوان3 3 منوبة

نابل9 13 باجة

جندوبة5 2 سلیانة

الكاف3 9 سوسة

صفاقس5 5 المنستیر

المھدیة12 18 سیدي بوزید

القصرین24 26 القیروان

تطاوین9 8 قابس

مدنین4 6 توزر

قبلي5 30 قفصة
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وللشھر الثالث على التوالي مازال "االعتصام " كشكل احتجاجي احد ابرز الخیارات التي یعتمدھا الفاعلون 
االجتماعیون في تحركاتھا حیث سجل شھر مارس 749 یوم اعتصام وھو ما یمثل %65.8 من جملة األشكال 

االحتجاجیة التي عرفھا الشھر.

وتعلقت مطالب المحتجون خالل شھر مارس 2021، أساسا بما ھو اجتماعي اقتصادي این مثال مجموعین 
نسبة %76 من نوع التحركات التي تم خوضھا (%42 اجتماعي و%34 اقتصادي) یلیھما التحركات المتصلة 
بما ھو بنیة تحتیة من طرقات وفك عزلة وتوفیر نقل وربط بشبكة ماء وكھرباء.. في نفس الوقت كان %4 من 

التحركات التي عرفھا شھر مارس ذات صبغة سیاسیة.
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42%
34%
15%
6%
4%

اجتماعي
النسبةالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
سیا سي

اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

سیاسي

% 4تربوي
بیئي
صحي

8 %
4 %

امني
قانوني

5 %
8 %

% 11الحق على الماء
% 9فالحي
% 5نقل

% 16قطاع خاص
% 36قطاع عمومي

النسبةالقطاع
تربوي

بیئي
صحي
امني

قانوني
الحق على الماء

قطاع خاص
قطاع عمومي
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65,8%
اعتصام

10,7%
وقفة إحتجاجیة

17,5%
غیر ذلك

یوم اعتصام
749

6%
غلق مقّرات عمل

الیات
التحركات االحتجاجیة



وعلى غرار األشھر السابقة توجھت اغلب المطالب نحو الحكومة او السلطة المركزیة این حضرت في اكثر 
%75 من المطالب االجتماعیة یلیھا في ذلك السلط الجھویة بنسبة %15 ویاتي بعدھا صاحب العمل بنسبة 7 
المطالب الى شركة فسفاط قفصة ومثلھا للوالة والسلط  %فالمؤسسات الخاصة بنسبة %8 وتتجھ %3 من 

القضائیة والشركة الوطنیة لتوزیع واستغالل المیاه.

14 %

14 %

12 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

اخر

13% العمال

العاطلین عن العمل

شباب

10 % السكان

7 % المعلمین/ االساتذة

7 % الفالحین

7 % اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

6 % السائقین

13%

الموظفون 25 %

فضاءات التحركات االحتجاجیة
الطرقات

18 % وسائل اإلعالم

14 % مقرات الوالیة

13 % الشبكات  االجتماعیة

12 % مقرات االنتاج

9 % مقرات  المعتمدیات

8 % مقرات عمل

7 % مقرات الوزارات

7 % المؤسسات  التعلیمیة

6 % شركة فسفاط  قفصة
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سجل شھر مارس 2021 وصول 338 مھاجرا غیر نظامي تونسي الى السواحل اإلیطالیة مقابل 60 واصال 
خالل نفس الفترة من سنة 2020 و85 واصال خل نفس الفترة من سنة 2019 لیرتفع بذلك عدد الواصلین 
خالل الثالثیة األولى من سنة 2021 الى 1082 واصال. نتیجة العوامل المناخیة التي میزت ھذا الشھر وصل 
السواحل  الى  الواصلین  %15 من جملة  التونسیون نسبة  یوما فقط ویمثل   13 إیطالیا خالل  الى  مھاجرون 

اإلیطالیة خالل ھذه السنة.

عدم توفر معطیات حول بعض الجھات ال یعني الیا انھا لم تشھد محاوالت للھجرة غیر النظامیة. عرفت جھة 
صفاقس نسبة قیاسیة في عملیات االجتیاز المحبطة لتبلغ %52.2 شھر مارس. ما مّیز ھذه الثالثیة ھي االعداد 
وعدد   2020 بسنة  مقارنة   225% ب  زیادة  بنسبة  عملیة   166 المحبطة  االجتیاز  عملیات  لعدد  القیاسیة 
المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم 2618 مھاجرا وھو ما یثبت مرة أخرى حجم الضغوطات المسلطة على 
بشریة  إمكانیات  وتسخیر  التونسي  الجانب  طرف  من  والتعاون  االستجابة  ومدى  السواحل  لمراقبة  تونس 

ولوجستیة وتقنیة ھائلة لمنع االجتیاز

نسبتھم  لتبلغ  قاصرا   113 منھم   1082 األولى  الثالثیة  خالل  اإلیطالیة  السواحل  الى  الواصلین  عدد  بلغ 
%19.68 من جملة المھاجرین التونسیین الواصلین. 
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اهلجرة غري النظامية

اهلجرة غري النظامية خالل شهر  مارس 2021

عدد الواصلین الى660
ایطالیا 

77

1273

فیفري

338

72

882

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

عدد الواصلین الى26
ایطالیا 

25

571

فیفري

60

4

137

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

عدد الواصلین الى21
ایطالیا 

4

46

فیفري

85

20

323

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

1060
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

47

537

فیفري

130

36

489

مارس

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة حسب الجھات خالل شھر مارس

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب األشھر خالل سنة 2021

بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

-

جندوبة

- 5,1% 20,51% 7,6% 2,5% 12,8% 52,2% - -

س
مار

الرجال
6605251612107

33824611774

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
فیفري
مارس



مثل المھاجرون من غیر الجنسیة التونسیة الذي تم احباط عملیة اجتیازھم %53.3 وھو ما كان متوقعا خالل 
الفترات التي تقل فیھا رغبة التونسیین في الھجرة لعوامل مناخیة أساسا.

لتبلغ   2021 ارتفاعا خالل شھر مارس  اجتیازھم  منع  الذین وقع  المھاجرین  االناث من جملة  نسبة  شھدت 
%22.9  ویرجع ذلك أساسا لمشاركة النساء من جنسیات جنوب الصحراء بكثافة نتیجة وضعیة الھشاشة التي 

یعشنھا في تونس.

شھد شھر مارس نشاطا مكثفا للوحدات األمنیة البریة التي تحركت بكثافة لمنع عملیات االجتیاز قبل انطالقھا 
باستعمال معدات لوجستیة وبشریة بكثافة تخصص لھذه المھمات. 

للھجرة غیر النظامیة قصصا ومآسي یجب التوقف عندھا بما توفر لدینا من معطیات حیث رصدنا خالل الثالثیة 
األولى من سنة 2021 وفاة 69 مھاجرا وفقدان 24 اخرین على السواحل التونسیة. حیث ان المقاربات تتركز 
فقط على الرصد والمنع ولیس البحث واإلنقاذ وھو ما یجعل اإلمكانیات اللوجستیة والتقنیة تخصص في الغالب 

لمھمة المنع. 

46,6 %
53,3 %

تونسیون/ات
غیر تونسیین/ات

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر مارس

74,3 %2,8 %22,9 %
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توزیع عملیات االجتیاز المحبطة خالل شھر مارس

توزیع المجتازین حسب الجنس خالل شھر مارس

البر
17,9%

البحر
82,1%

س
مار

عدد المفقودین عدد الضحایا
22

2822

390

الشھر
 جانفي
فیفري
مارس

6924 المجموع



سجل شھر مارس 2021، نحو 10 حاالت ومحاوالت انتحار 6 منھم ذكور و4 اناث، وھي احداث شملت 
باألساس الفئة العمریة بین 26 و35 عاما كما كان بینھم مسنة فوق ال 60 عاما، ونصفھم اتجھ الى محاولة 

االنتحار شنقا والبقیة اما بمحاولة حرق النفس او رمي النفس او باعتماد آلة حادة..

وعرفت أحداث االنتحار ومحاوالت االنتحار كل من والیات بنزرت ونابل والقصرین وتونس العاصمة وسوسة 
والمنستیر وقابس وقفصة.
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االنتحار وحماوالت االنتحار

10

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت1 1 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل2 0 باجة

جندوبة0 0 سلیانة

الكاف0 1 سوسة

صفاقس0 1 المنستیر

المھدیة0 0 سیدي بوزید

القصرین1 1 القیروان

تطاوین0 1 قابس

مدنین0 0 توزر

قبلي0 1 قفصة

64 10

االنتحار
حسب الجنس

االنتحار وحماوالت االنتحار
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50%
شنقا

10%
حرقا

30%
رمي النفس

10%
سالح أبیض

االنتحار وحماوالت االنتحار

ذکور
إناث

المجموع



برز العنف طیلة شھر مارس في كل الفضاءات ومّس كل المجاالت وكل الشرائح العمریة. ومقیاسنا في ھذا التقریر 
الشھري الذي یصدره المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة حول العنف لیس المستوى الكّمي، وان كان مھما، 
باعتبار وان الكم قد یزید بكثیر عّما نرصده عبر ال عینة التي نشتغل علیھا ولكن مقیاسنا ھو المستوى النوعي لمظاھر 
العنف واحداثھا. فزیادة منسوب العنف داخل المؤسسات السیادیة وتطوره الى عنف معنوي ومادي ینعكس دون شك على 
بالصورة  اقتیادا  العنیف  العنیفة واالحتجاج  الفعل  الذھنیة والنفسیة ویؤجج فیھ ردة  بنیتھ  المواطن، ویؤثر في  المتلقي، 

"النموذجیة" لقادتھ ونخبتھ.

مشھدیة العنف

كان منتصف شھر مارس موسم الذروة في زیادة منسوب العنف، المعنوي والمادي، وخطاب الكراھیة بین نواب مجلس 
الشعب. وكاد ھذا الخطاب ان ینتقل الى الشارع حیث عاین الناس انتصاب ُمتضادین في الطریق العام ورفع شعارات 
معادیة لبعضھما البعض واجتیاح موجة من التجییش والتحریض لصفحات موقع فایسبوك ودعوة المتلقي لالختیار بین 
القانون،  تدجین  نائب  حاول  بل  السیاسي،  الصراع  في  الشارع  اقحام  الحد،  ھذا  عند  االمر  یتوقف  ولم  "معسكرین". 
فاإلجراء الحدودي S17، وان كان اجراءا غیر عادل اال انھ یرمز الى دولة القانون وال یمكن التصدي لھ الستعراض 
العضالت في البرلمان بل باستعراض قوة المرافعات في المحاكم اال ان العكس ھو ما حصل تماما حیث حاول نائب في 
البرلمان التدخل في عمل شرطة الحدود وفرض تسفیر مشمولة بھذا اإلجراء الحدودي بالقوة في استباحة لمكان سیادي. 
ھذه الحادثة الخطیرة كانت متبوعة بتطورات خطیرة في البرلمان حیث تبادل النواب العنف المعنوي والمادي وساد التشنج 
وخطاب الكراھیة مما ضاعف من حجم التجییش والتحریض في موقع فایسبوك. وقد مّیز ھذا المناخ الفضاء العام طیلة 

شھر مارس فكان العنف السیاسي وخطاب الفرز والكراھیة سّید االحداث طیلة مارس.

ویمكن ان تكون لھذا المسرح الكبیر للعنف تداعیات الحقا قد تطبع التحركات االحتجاجیة خاصة وان اغلب ھذه التحركات 
بدات تشھد نزوعا نحو العنف منذ حوالي سنة وفقا للحصاد الشھري لالحتجاجات الذي نرصده اذ تطورت االحتجاجات 
العشوائیة من حوالي ٪72  في افریل 2020 الى حوالي 92 ٪  خالل فیفري 2021. وقد اتضح ھذا المشھد الجدید من 

االحتجاجات في احتجاجات جانفي 2021 والذي رافقتھ عملیات تخریب واعتداء على االمالك العامة والخاصة.

حصاد مارس

في األثناء لم تغب مظاھر العنف االجرامي وتنوع ضحایاھا خاصة من الفئات الھشة والالفت ان الطفل صار ایضا جالّد 
اذ تّم رصد جرائم قتل ارتكبھا مراھقون من ذلك نذكر قتل مراھق لشاب طعنا بسكین في المھدیة وِفي سوسة قتل مراھق 
آخر بحجارة. كما تم رصد حاالت عنف ضد رّضع وِوْلَدان (حدیثي الوالدة) حیث تم احباط عملیة بیع رضیعة في السبیخة 
عمرھا عام ونصف واحباط محاولة بیع رضیع في سوسة وكذلك إلقاء رضیع حدیث الوالدة في الشارع في مدینة نابل.

وطالت الجرائم الجنسیة مرة اخرى قاصرات اذ تعرضت مراھقة (14 سنة) لالغتصاب في سوسة وتم اختطاف قاصر 
واغتصابھا في نابل وتعرضت تلمیذة عمرھا 10 سنوات للتحرش من قبل حارس مدرستھا في السواسي وتعرض قاصر 

لالغتصاب من قبل مدمن مخدرات في أحواز العاصمة.

10تقرير مارس 2021

 العنف
 العنف



كما استھدف العنف موسسات وایضا عاملون داخل تلك المؤسسات َفَطال الحرق والتخریب واالعتداء مقر بلدیة سیدي 
علي بن عون وتعرضت مدرسة في منطقة اللة بڤفصة للنھب والتخریب وكذلك مدرسة في مدینة العیون بالڤصرین. كما 
تعرض عامل بمدرسة بالڤصرین الى عملیة طعن داخل أسوار المدرسة من قبل شخص غریب عنھ وطال الطعن ایضا 
عون صحة بمستشفى العظام بالقّصاب من قبل مرافق لمریض. وِفي األثناء ایضا تم رصد حاالت عنف طالت الخبز 
الیومي للمواطن ومحیطھ البیئي في تجاوز واضح للقانون لیستمر العنف االقتصادي (االحتكار خاصة) والبیئي (عدم 

احترام القانون فیما یتعلق بالتصرف في النفایات) مھددا لحیاة المواطن ولمحیط عیشھ.

وتشیر األرقام التي أفرزتھا عملیة الرصد الى ان 57 ٪  من 
احداث العنف المرصودة ارتكبھا ذكور وان 57 ٪  ایضا من 
ھذه االحداث كانت في شكل عنفا جماعیا. وتظھر خارطة 
مسرحا  كانت  والیة   16 مارس  طیلة  المرصود  العنف 
ألحداث العنف تتقدمھا والیات تونس والمھدیة وسیدي بوزید 
بأعلى نسبة وھي 12 ٪  من النسبة الجملیة للعنف المرصود 
وطنیا لكل منھا تلیھم والیة سوسة بنسبة 9 ٪  ثم بقیة الوالیات 

بِنَسب متفاوتة.
وقد مثل الشارع مسرحا ھاما للعنف بنسبة ناھزت 37 ٪  یلیھ 
والحكومیة  التربویة  الفضاءات  ثم    ٪  17 بنسبة  المسكن 
العنف  یأتي  كما  متفاوتة.  بِنَسب  واإلعالمیة  واالقتصادیة 
العنف  یلیھ    ٪  57 بنسبة  أولى  مرتبة  في  االجرامي 
واالقتصادي  السیاسي  العنف  ثم    ٪  19 بنسبة  المؤسساتي 

وغیرھا من انواع العنف بِنَسب متفاوتة.

عنف جماعي عنف فردي
57,1% 42,9 %

37%
14%
10%
10%
17%

الشارع
النسبةالمكان

المؤسسات التربویة
فضاء حكومي

المسكن

2% السجون، مراكز االیقاف

مؤسسة إنتاج اقتصادي

5% فضاء اعالمي
5% فضاءات صحیة
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 العنف

الشارع

المؤسسات التربویة
فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج اقتصادي
المسكن

السجون، مراكز االیقاف
فضاء اعالمي

فضاءات صحیة

أریانة5% 2% بن عروس

بنزرت0% 12% تونس

زغوان0% 5% منوبة

نابل5% 2% باجة

جندوبة0% 0% سلیانة

الكاف0% 9% سوسة

صفاقس7% 0% المنستیر

المھدیة12% سیدي بوزید12%

القصرین5% 5% القیروان

تطاوین5% 2% قابس

مدنین5% 0% توزر

قبلي0% 7% قفصة



في المحصلة بدأت االزمة الشاملة التي تمر بھا البالد تغذي مظاھر العنف في مختلف المجاالت والفضاءات واستنادا الى 
نظریة التأثیر والتأثر یمكن القول ان تنامي خطاب العنف والفرز والكراھیة بین السیاسیین سیضاعف من تداعیات ھذا 

العنف في الشارع وقد یطبع ذلك ردات الفعل االحتجاجیة خالل قادم االیام.

54%
19%
10%
7 %

إجرامي
النسبةالقطاع

مؤسساتي
عنف في الفضاء العام

سیاسي
5 % إقتصادي
5 % إحتجاجي
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 العنف

إجرامي
مؤسساتي

عنف في الفضاء العام
سیاسي
إقتصادي
إحتجاجي

35,7 %

7,1 %

28,6 %

28,6 %

الضحیة
حسب الجنس

57,1 %

4,8 %

28,6 %

9,5 %

المعتدي
حسب الجنس



للتذكیر مازال الوضع العام الذي تعیش على وقعھا البالد منذ أكثر من شھرین غیر مستقر ویتسم بكثیر من 
اتخاذ خطوة الحوار  الذي جعل من  السیاسیین األمر  الفرقاء  التناحر بین  للغایة من  الغموض ومستوى عال 
تداعیاتھ االجتماعیة  لھ  للغایة.. وضع ال شك سیكون  النظر أمر صعب  الوطني ومحاوالت تقریب وجھات 
التونسیین كما من شانھ ان یمثل قادح جدید لموجة جدیدة من  الخناق على  واالقتصادیة وسیزید من تضیق 

التحركات التي قد تتزامن مع الموجة الثالثة لفیروس كورونا المستجد.  
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اخلامتة
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عملیات االجتیاز المحبطة :

في  الوطني  للحرس  الرسمي  الناطق  وتصریحات  الداخلیة  وزارة  بالغات  على  االعتماد  یقع 
العمریة  والفئات  (الجنس  تفصیلیة  معطیات  االغلب  في  تتضمن  وال  االعالم.   وسائل  مختلف 

والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون ...) 

الواصلون الى السواحل األوروبیة :

ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة لالجئین 
لمراقبة  االوربیة  والوكالة  األوروبیة  الدول  في  الداخلیة  ووزارات  للھجرة  الدولیة  والمنظمة 

السواحل.

الھیاكل  الصادرة عن  األرقام  تحیین متواصل حسب  الى  تقریبیة وتحتاج  المقدمة  األرقام  تبقى 
الرسمیة والمدنیة التي قد تصدر في تقاریر الحقة لكنھا تقدم قراءة للتطور والتغییر في دینامیكیات 

الھجرة غیر النظامیة.

التي تصل الى السواحل األوروبیة دون ان تمر عبر  المھاجرین  األرقام الالمرئیة: ھي اعداد 
السلطات المحلیة او الھیاكل األممیة وال نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة وتختلف حسب 
التونسیة  السواحل  من  االنطالق  عملیات  أیضا  تضم  كما  المھاجرین.  تھریب  شبكات  تكتیكات 
والتي تنجح في اإلفالت من الرقابة األمنیة الصارمة او تلك التي یقع منع اجتیازھا دون ان تصدر 

في بالغات او دون أن یقع اإلعالن عنھا.
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منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية


