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نشــرية  شــهر نوفمبر 2020
حول االحتجاجات الجماعية و اإلنتحار و العنف والهجرة

و 1298 مهاجر   تحركا احتجاجيا و 9  حالة إنتحار و محاولة إنتحار   (ة)1025



المقدمة
 تدریجیا تتجھ تجربة االنتقال الدیمقراطي في تونس الى تراجیدیا اجتماعیة بعد ان اقتصر فیھا البناء على الجانب
 السیاسي دون ان یكون لھذه الدیمقراطیة السیاسیة اي ظل اقتصادي واجتماعي. وقد سبق للمنتدى التونسي للحقوق
 االقتصادیة واالجتماعیة ان نّبھ في كل ما ینشره من تقاریر وبیانات طیلة السنوات االخیرة من التخریب الممنھج
 الذي تتعرض لھ التجربة الدیمقراطیة الناشئة في تونس بسبب فشل الخیارات االقتصادیة واالجتماعیة للحكومات
 المتعاقبة منذ 2011 وعجزھا عن امتالك البرنامج الذي یستجیب لطموحات التونسیین والستحقاقات الثورة ومنھا
 تحقیق العدالة االجتماعیة والقضاء على الفقر والتمییز والتھمیش والبطالة ومكافحة الفساد والتھرب الضریبي

وخلق مناخ من الثقة العامة
 ولكن، قُبیل أسابیع قلیلة من إحیاء الذكرى العاشرة للثورة، یحصل ما سبق وان حّذر منھ المنتدى أال وھو نفاذ
ل وال ینتج وِفي مناخ إجتماعي محتقن  صبر أصحاب المطالب أمام حكومة ال تمتلك برنامج وِفي إقتصاد معطَّ

وسیاسي تغلب علیھ المصلحة الحزبیة والتوافقات المغشوشة
 ھذا المشھد الدراماتیكي الذي تدحرج ككرة الثلج طیلة السنوات العشر وصوال الى دیمقراطیة ملغومة فیھا انتقال
 سیاسي یغلب علیھ خطاب العنف والكراھیة وتراجع ثقة الشارع في الفاعلین السیاسیین وفیھ احتباس اقتصادي
الُمفّقرین والمھمشین والمعّرضین لمخاطر العنف والجریمة واإلدمان والھجرة غیر  واجتماعي ضاعف أعداد 
 النظامیة واالستقطاب من قبل شبكات االجرام واالرھاب وتھریب البشر فكانت حصیلة األشھر العشر االولى
 للسنة الجاریة كالتالي: رصد 6500 تحرك احتجاجي اغلب مطالبھا ذات خلفیة اقتصادیة واجتماعیة وایضا بیئیة
إیقاف حوالي 10 آالف  ووصول 12500 تونسي الى السواحل اإلیطالیة بطریقة غیر نظامیة باالضافة الى 
2020 من  االولى  اشھر  للعشرة  النظامیة  غیر  الھجرة  قاربت حصیلة  وھكذا  "الحرڤة"  ینوون  كانوا   آخرین 

حصیلة العام 2011 بین واصلین وموقوفین
 ھذه المؤشرات تقابلھا في الضفة االخرى مؤشرات دراماتیكیة في مؤسسات السیادة حیث تعجز الحكومة الى حد
 كتابة ھذا التقریر عن تعبئة الموارد المالیة الضروریة لمیزانیة العام الجدید والمتوقع ان تبلغ فیھا نفقات الدولة
 41 ملیون دینار وذلك خارجیا وداخلیا بعد ان ارتفعت نسبة المدیونیة الخارجیة بشكل غیر مسبوق (16 ملیون
 دینار اقتراض خارجي من مجموع 19 ملیون دینار ھي جملة موارد االقتراض المرتقبة لمیزانیة العام الجدید)

ورفض البنك المركزي تمویل المیزانیة خوفا من اي تداعیات على مستوى التضخم
االقتصادیة للحقوق  التونسي  المنتدى  یرى  ازمة شاملة ومعقدة  امام  الطریق  یفتح  المقاییس  بكل   وضع صعب 

واالجتماعیة ان حلھا یحتاج الى

 حوار وطني یطرح كل القضایا الملحة والمشاكل المطروحة والخطط العملیة لتنفیذھا وھو حوار توّسع فیھ دائرة
التقلیدیة المنظمات  على  یقتصر  وال  المحلیین  والفاعلین  المتنوعة  المدني  المجتمع  تمثیلیة  لیشمل   المشاركین 

المعروفة
 التفاوض مع الشركاء األوروبیین والممولین حول ملفات المدیونیة والھجرة ومناھضة الحرب والتطرف العنیف 

لیت تعصف باستقرار المنطقة
الثورة وأھدافھا من أجل  المواطنین والقوى االجتماعیة الحریصة على قیم  المدني والحركات  المجتمع   دعوة 
االنتقال ومسار  والمؤسسات  القانون  دولة  حمایة  على  والحرص  والتضامن  المشترك  العمل  آلیات   وضع 

الدیمقراطي الشامل والحامل آلفاق تنمویة واعدة
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المناخ العام خالل شھر نوفمبر

لكنھ كان مختلفا الصّحي  السیاسي واالقتصادي وایضا  المستوى  نوفمبر عّما سبق على   لم یختلف مناخ شھر 
 اجتماعیا حیث اندلعت احتجاجات اجتماعیة واسعة طیلة شھر نوفمبر طلبا لتنفیذ اتفاقیات موقعة سابقا ولم تمر

للتنفیذ وطلبا للتشغیل والتنمیة

 فعلى المستوى السیاسي استمر خطاب العنف والكراھیة واالصطفاف المصلحي صلب البرلمان لیفاقم ھذا الوضع
مما ضاعف من عزلتھا عن األصلیة  السلطة  السیادیة وصاحبة  المؤسسة  ھذه  تواجھھا  التي  المصداقیة   أزمة 
 المجتمع والدلیل الخطوة المتباعدة التي ظھرت بین النواب والمحتجین في جھاتھم فعجز النواب عن حسن التعبیر
 عن مطالب المحتجین ونقل اصواتھم الى داخل البرلمان وتفسیر ھذه المطالب للسلطة وأحزاب الحزام البرلماني

والراي العام بعیدا عن اي تجییش وتشویھ للفاعلین في الحراك االجتماعي

 وعلى المستوى االقتصادي بلغ العجز مداه من خالل عجز الحكومة عن توفیر موارد مالیة لتمویل قانون المالیة
 التكمیلي لسنة 2020 ومیزانیة 2021 باالضافة الى استمراریة تداعیات ازمة وباء كوفید 19 حیث بلغت نسبة
 النمو خالل الثالثیة الثانیة من العام الجاري- 21.6 ٪  جراء الحجر الصّحي الشامل و- 6 ٪  خالل الثالثي الثالث
الوطني لالحصاء. ورغم المعھد  قبل  المنشورة من  الرسمیة  االقتصادي وفقا لألرقام  النشاط   رغم عودة نسق 
 تراجع معدل البطالة بحوالي 2.8 ٪  في مقارنة بین الثالثیتین الثانیة والثالثة (18 ٪  خالل الثالثیة الثانیة و16.2
 ٪  خالل الثالثیة الثالثة)، وفقا لذات المصدر، اال ان اقتصاد ما بعد الحجر لم ینتج فرص عمل جدیدة او عودة
 قویة ألنشطة االنتاج مثلما ھو حال القطاع السیاحي الذي خسر خالل الثالثي الثالث 42.7 ٪  من مداخیلھ بسبب
 تداعیات كورونا وتفاقم الوضع بعودة انتشار الوباء منذ منتصف شھر اوت الماضي لیبلغ عدد المصابین بكوفید
 19 الى غایة 30 نوفمبر 99375 اصابة وبلوغ عدد الوفایات بكوفید 3362 حالة وفاة وبلغ عدد الوفایات
لت خالل العشرة ایام االخیرة من الشھر. ورغم  المسجلة طیلة شھر نوفمبر 1534 حالة حوالي 59 ٪  منھا ُسجِّ
ان نوفمبر  شھر  نھایة  اقتراب  مع  العمومیة  الصحة  لوزارة  الرسمي  الخطاب  من  اتضح  الوفایات  عدد   تفاقم 
 استراتیجیة مكافحة كوفید تتجھ نحو التخفیف من القیود التي تم فرضھا منذ نھایة شھر اكتوبر بھدف الحد من
 تفشي العدوى المجتمعیة بالفیروس واإلعالن عن نیة تونس اقتناء 6 ملیون جرعة من لقاح كوفید وھي كمیة ال
 تكفي لضمان المناعة الجماعیة التي یحتاجھا المجتمع من اجل العودة الى الحیاة الطبیعة وبالتالي عودة النشاط

االقتصادي الى نسقھ المعتاد
لیبلغ مداھا الزمن  تداعیات فیروس كورونا االقتصادیة واالجتماعیة ستتمطط مع  الجلي ان  یبدو من   وبالتالي 
 سنتین اذ ان النیة الرسمیة تتجھ الى تطعیم ربع الشعب ضد كوفید خالل العام الجدید وھو ما لن یضمن المناعة
 الجماعیة وبالتالي عودة تفشي الوباء. ھذه االزمة تؤكد بال شك عجز الحكومة الحالیة عن حسن إدارة ملف كوفید
 سواء على مستوى تحسین الخدمات الصحیة المقدمة لعموم التونسیین من حیث التقصي وإجراء التحالیل، مؤشر
النحالیل اجراء  على  القدرة  وعدم  الضروریة  اإلسعافات  الى  المصابین  وصول  تعذر  یؤكد  الوفایات   ارتفاع 
 والحصول على الخدمة العالجیة، او على مستوى استراتیجیة الخروج بأخف األضرار من ھذه االزمة من حیث
 توفیر الحلول القصوى لضمان المناعة الجماعیة من احل عودة النشاط االقتصادیة وخلق آفاق جدیدة للتشغیل

والتنمیة
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 ھذا االرتجال في إدارة ملف كوفید طغى ایضا على إدارة الحكومة للملف االجتماعي طیلة شھر نوفمبر فلئن
نوفمبر  8 اتفاق  الى اعالن  الكامور وصوال  إیجابي مع معتصمي  تفاوض  إدارة  المشیشي في   نجحت حكومة 
 وعودة نشاط الشركات البترولیة إثر فتح "الفانا" إالّ ان رئیس الحكومة وقع في خطأ اتصالي فادح اجج حالة
 االحتقان االجتماعي وأعاد المعتصمین في قابس والقصرین وغیرھا من المناطق الى الشوارع وخیمات االعتصام
 وغلق الطرقات ومنافذ وحدات االنتاج. فخطاب رئیس الحكومة الذي القاه مساء 9 نوفمبر من ثكنة العوینة لم
 یتضمن رسائل طمأنة وتفاعل ایجابي مع انتظارات عموم التونسیین في كل المناطق بل انھ افرد جھات معینة
 بالذكر وسھا عن جھات اخرى االمر الذي أدى مثال الى ظھور حراك اجتماعي نوعي في القیروان دعت الیھ
 مختلف مكونات المجتمع المدني لتطبیق ما جاء في المجلس الوزاري الخاص بالجھة المنعقد بتاریخ اوت 2019

وصال الى اعالن إضراب عام في 3 دیسمبر 2020
 كما أدى عجز الحكومة االتصالي وسدھا باب التفاعل اإلیجابي مع الحركات االجتماعیة والتحركات االجتماعیة
 في مختلف المناطق في ظھور أزمات اجتماعیة أججت من حالة االحتقان القائم من ذلك ظھور ازمة قواریر الغاز
 الطبیعي في اغلب والیات الجنوب جراء توقف انتاج وحدة تعلیب الغاز السائل في المنطقة الصناعیة بقابس بسبب
الغاز لقواریر  البالد  حاجیات  من    ٪  40 حوالي  تنتج  المذكورة  التعلیب  وحدة  وان  علما   2 الصمود   اعتصام 

الطبیعي
 كما عجزت حكومة المشیشي طیلة شھر نوفمبر عن انتاج خطاب اتصالي مطمئن للناس وقد یكون المبرر نحو
 لجوء المحتجین الى أشكال احتجاجیة أكثر تطرفا تجاه الدولة فغیاب استمراریة الدولة وعدم حرص الحكومة على
 ضمان ھذه االستمراریة بااللتزام بتطبیق اتفاقیات موقعة سابقا وااللتزام باجراءات تم اتخاذھا في مجالس وزاریة

سابقة ھي جملة من األسباب التي اخلّت بالثقة بین الشارع والدولة
فملف عمال أزمات جدیدة  ولَّد  مما  االرتجال  ایضا  علیھا  الى حلھا طغى  الحكومة  التي سعت  الملفات   وحتى 
 الحضائر أوجدت لھ الحكومة حالّ ولَّد ازمة جدیدة یخوضھا أكثر من 16 الف عامل وعاملة حضیرة من الفئة

العمریة 55-45 سنة تم استثناءھم من تسویة الوضعیات واقرار خروجھم اإلجباري مقابل 20 الف دینار

 الحركات االجتماعیة: ھي التحركات االحتجاجیة التي تنّظمت واستدامت في الزمن وظھر فیھا شبھ
 قادة ناطقین باسمھا على غرار الحراك االجتماعي في جندوبة وِفي المكناسي وِفي قابس وتطاوین

وغیرھا من المناطق

الشغل توفیر  مثل  عادلة  مطالب  اجل  من  الناس  عموم  تحركات  ھي  االحتجاجیة:   التحركات 
والربط والمناطق  القرى  عن  العزلة  وفك  والنقل  المدرسي  النقل  وخدمات  الصحیة   والخدمات 
 بشبكات الماء والكھرباء والتطھیر وتوفیر األمن ووضع حد لالنتصاب الفوضوي وللعنف واإلدمان
والتربویة واإلداریة  والصحیة  والبیئیة  واالجتماعیة  االقتصادیة  المطالب  من  وغیرھا   والجریمة 
 وھي تحركات احتجاجیة غیر مؤطرة من قبل نقابات او احزاب وتكون عفویة او منظمة اي تكون
 ردة فعل حول حادث ما او تمتثل لدعوة لالحتجاج على خلفیة حدث ما تكون غالبا من المواطنین

وایضا من النشطاء

تحدید مفاھیم
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 خالل السنوات الماضیة وامام الغیاب التام ألي تفاعل من قبل السلطات محلیا ومركزیا وجھویا توّحد المحتجون
وناطق رسمي االجتماعیة منسق عام  الحركات  لبعض  كتنسیقیات وأصبح  وانتظموا  المطالب   حول جملة من 
 وتعمل ھذه التنسیقیات في محیط فیھ شخصیات ظل غیر معروفة اعالمیا تماما كما حصل في تجربة الكامور.
 وشخصیات الظل ھذه لیست سیاسیة بقدر ماھي كفاءات قانونیة واقتصادیة وایضا شخصیات قادرة على تقدیم
 الدعم اللوجستي للتحركات االحتجاجیة في إطار بحث ھذه التنسیقیات فیما علیھا وما لھا في طرح قضایاھا. لم
 یستوعب الساسة ربما ھذا التطور الذي بلغتھ بعض الحركات االجتماعیة والتي أطرت التحركات االحتجاجیة

وأحسنت إدارة احتجاجھا وصوال الى تحقیق مطالبھا تماما كما حصل مع اتفاق الكامور
 في ھذه الضفة سلطة عاجزة وبال رؤیا وال برنامج وفاعل سیاسي بآلیات تحلیل وتفسیر محدودة وعقلیة تقلیدیة
للفاعلین جامحة  طموحات  الضفة  تلك  وِفي  المصلحي  الجانب  على  اقتصر  والذي  الحزبي  العمل  إدارة   في 
 اجتماعیین بصدد التنّظم والتطور وابتكار أشكال احتجاجیة دفاعا عن قضایاھم العادلة. وبین الضفتین خطاب
 اتصالي فاشل للحكومة وسقطات اتصالیة خطیرة لرئیس الحكومة وھو وضع ال یمكنھ باي حال من األحوال ان

یخرج البالد من أزمتھا العمیقة والشاملة على أبواب ھذه الذكرى الثامنة للثورة

 ولكن یبدو من خالل التھجم على تسمیة تنسیقیات ان الوضع ال یتجھ الى معالجة حقیقیة وتشخیص حقیقي قد یجنب
 البالد انفجار وشیك في الوضع االجتماعي من شانھ ان یشّرع باب الفوضى بل ان تشویھ الحراك االجتماعي
 ومزید الضغط یبدو حیلة من ھم في السلطة لمواجھة الحراك االجتماعي االمر الذي قد یضاعف من حدة االحتقان

خالل االسابیع القادمة خاصة امام بروز حالة تالقي وتضامن بین الحركات االجتماعیة

 ویمكن اعتبار حراك الكامور نقطة تحول رئیسیة یجب استخالص دروسھا فھي حراك نوعي أرسى مشھدا جدیدا
 من القیادات ومشھد جدید من التآزر والتضامن الجھوي ومشھد جدید من التفاعل أدت فیھ الحكومة دور المنصت
 المھتم والمتفاعل طیلة خمسة اسابیع من التفاوض وصوال الى توقیع اتفاق بدأ تنفیذه یرسي تقالید منشودة من
 الحوكمة والشفافیة. بال شك ھو لیس الحراك األنموذج من حیث تعطیل االنتاج وفتح باب نزیف اقتصادي بلغت
 قیمتھ 800 ملیار كخسائر إثر غلق الفانا طیلة أربعة أشھر ولكنھ نقطة التحول التي یجب البناء علیھا لیستخلص
 الجمیع الدروس حكومة ونخبة وسیاسیین. فإما ان یكون حراك الكامور بدایة طریق نحو والدة حركة اجتماعیة

قویة وواعیة وفاعلة وإال ھي االنزالق المقیت نحو الجھویة والتمرد

4

 التنسیقیات
الحراك االجتماعي ولكنھ كان یتابع بدقة منحنى  بالنسبة لمن ال  لم تكن احتجاجات شھر نوفمبر متوقعة   ربما 
 بالنسبة للمرصد االجتماعي التونسي متوقعا فالخارطة االحتجاجیة واالشكال االحتجاجیة تغیرت وتطورت منذ
 شھر افریل الذي ترافق مع حجر صحي شامل لتنزع اغلب االحتجاجات المرصودة نحو العنف وھو ما حّذر منھ
 المرصد االجتماعي في جل تقاریره الشھریة لألشھر الالحقة. اال ان الفاعلین السیاسیین ینتصرون دائما لنظریة
 المؤامرة باعتبارھا المخرج االسھل للتخلص من المسؤولیة فأمام حالة الفزع التي اصابتھم جراء توسع دائرة
 االحتجاجات االجتماعیة في مختف الجھات خالل نوفمبر كان من السھل التشكیك في ھویة تنسیقیات االعتصامات
 وتوجیھ تھم سیاسیة الیھا واعتبارھا مشروعا سیاسیا یختفي في ماھو اجتماعي. ولكن غاب عن ھؤالء ان الحراك
 االجتماعي بصدد التغییر والتطور طیلة السنوات الماضیة والتي توقف فیھا العقل السیاسي عند المصلحة الحزبیة

.والذاتیة واقتسام امتیازات السلطة

:
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 الحركات االحتجاجیة االجتماعیة
 بلغ عدد االحتجاجات المرصودة طیلة شھر نوفمبر 1025 تحرك احتجاجي مسجلة بذلك زیادة في حدود 17.6

٪  مقارنة باحتجاجات شھر اكتوبر

 وقد تغیرت الخارطة االحتجاجیة طیلة شھر نوفمبر لیصبح اقلیم الجنوب (شرقا وغربا) األكثر احتجاجا بتسجیلھ
504 تحرك احتجاجي اي ما یناھز 49 ٪  من مجموع احتجاجات شھر نوفمبر

ومثلت االحتجاجات العشوائیة في االقلیمین (والیات قابس ومدنین وتطاوین وقبلي وتوزر وقفصة) نسبة 92 ٪ 
  من مجموع االحتجاجات المسجلة في ھذه المناطق واالحتجاجات العشوائیة ھي احتجاجات تنزع نحو العنف

 ویأتي إقلیم الوسط (شرقا وغربا) في مرتبة ثانیة من حیث عدد االحتجاجات المسجلة طیلة شھر نوفمبر بحوالي
 352 تحرك احتجاجي حوالي 75.2 ٪  منھا تحركات عشوائیة اي تنزع نحو العنف وذلك في والیات صفاقس
 والمھدیة وسوسة والقیروان وسیدي بوزید والقصرین. وِفي مرتبة ثالثة یأتي إقلیم الشمال (شرقا وغربا) ب169
 تحرك احتجاجي في والیات بنزرت وزغوان وتونس وسلیانة وجندوبة وباجة والكاف حوالي 84 ٪  من مجمل

ھذه التحركات كانت عشوائیة اي تنزع للعنف خاصة في والیات تونس وسلیانة والكاف

5

2020 الحركات االحتجاجیة االجتماعیة

سبتمبر

871 اكتوبر
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وقد بلغ مجموع االحتجاجات العشوائیة نسبة 85.2 ٪  من مجموع االحتجاجات المرصودة طیلة شھر نوفمبر

 ومن المالحظ ان االحتجاجات االجتماعیة العشوائیة بدأت منذ شھر أفریل الماضي في البروز لتطغى على مجمل
االحتجاجات التي یتم رصدھا من قبل وحدة الرصد في المرصد االجتماعي التونسي

 ومثلت االعتصامات نسبة 75 ٪  من مجموع األشكال االحتجاجیة المرصودة تلیھا الوقفات االحتجاجیة بنسبة 6
 ٪  ثم بقیة األشكال االحتجاجیة (اضراب وحمل الشارة الحمراء وغلق مقرات عمل) بنسبة 18.9 ٪ . وقد بلغ عدد
 ایام االعتصامات المرصودة 769 یوم اعتصام من ذلك نذكر استمراریة اعتصام الدكاترة المعطلین عن العمل

لمدة 5 أشھر (منذ 29 جوان 2020
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 ومثلت المطالبة بالحق في التشغیل نسبة 31 ٪  من مجمل االحتجاجات المرصودة تلیھا المطالبة بتحسین ظروف
 العمل بنسبة 26 ٪  والحق في التنمیة بنسبة 8 ٪  والمطالبة بإصالح المنظومة التربویة بنسبة 7 ٪  والتندید بتردي

األوضاع في المؤسسات التربویة بنسبة 7 ٪ 
واثار عدم تفعیل االتفاقیات نسبة 6 ٪  من مجموع االحتجاجات المرصودة طیلة نوفمبر

 اما الفاعلون فقد كان اغلبھم شباب ومعطلون عن العمل من بینھم اصحاب الشھادات بنسبة 53 ٪  یلیھم الموظفون
 بنسبة 17 ٪  ثم العمال بنسبة 10 ٪  والطلبة بنسبة 9 ٪  ثم عمال الحضائر والسواق والمعلمین واالساتذة بنسبة
4 ٪  والسكان والنشطاء والتجار والتالمیذ واألطباء والفالحین واألولیاء وسائقي سیارات النقل الریفي وغیرھم

تلیھا   ٪  81 بنسبة  واجتماعیة  اقتصادیة  خلفیة  ذات  كانت  المرصودة  االجتماعیة  االحتجاجات  ھذه   مجمل 
 احتجاجات من اجل تحسین الخدمات اإلداریة بنسبة 15 ٪  وتحسین البنیة التحتیة من طرقات وتغطیة فوھات

البالوعات إثر حوادث غرق فیھا بنسبة 5 ٪ 
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 ومثلت الطرقات أبرز فضاءات االحتجاج بنسبة 20 ٪  تلیھا مقرات السیادة بنسبة 17 ٪  ثم شركة فسفاط قفصة
بنسبة 16 ٪  والمقرات اإلداریة بنسبة 12 ٪  والمؤسسات التعلیمیة بنسبة 7 ٪ 

 ومثلت مقرات االنتاج نسبة 5 ٪  من فضاءات االحتجاج واألماكن العامة ومجلس نواب الشعب والمستشفیات نسبة
1 ٪  من فضاءات االحتجاج

 ووجھ المحتجون مطالبھم الى السلط المركزیة بنسبة 79 ٪  والجھویة بنسبة 20 ٪  والوزارات بنسبة 4 ٪  والوالة
بنسبة 1 ٪ 
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% 20الطرقات
% 17مقرات السيادة

% 12ا�قرات ا�دارية
% 7ا�ؤسسات التعليمية

% �16كة فسفاط قفصة

% 5مقرات الوزارات
% 4وسائل ا�ع�م

% 4مقرات البلديات

% 5مقرات ا�نتاج

% 6مقر الو�ية

فضاءات التحركات االحتجاجیة
% 28العاطل� عن العمل

% 17ا�وظفون

% 16مواطن�
% 10الع�ل

% 17شباب

% 4ع�ل الحضائر
% 5السائق�

% 4ا�علم�/ ا�ساتذة

% 8اصحاب الشهائد العاطل� عن العمل

% 9الطلبة

اھم الفاعلون في الّتحركات



الھجرة غیر النظامیة خالل شھر نوفمبر
 على عكس ما كان متوقعا في ھذه المرحلة لم تؤثر كثیرا العملیة اإلرھابیة التي وقعت في مدینة نیس نھایة شھر
 أكتوبر والتي تورط فیھا احد المھاجرین غیر النظامیین التونسیین على القرار الھجري  رغم ما رافقھا من حمالت
 وصم للمھاجرین بفرنسا وإیطالیا حیث انھ من جملة 1298 مھاجرا وصل الى السواحل اإلیطالیة خالل شھر
 نوفمبر منھم 93 ٪ وصلوا خالل النصف األول من الشھر في حین وصل اقل من 100 مھاجر خالل النصف
 الثاني وذلك نتیجة العوامل المناخیة حیث شھدت تونس والحوض األوسط للمتوسط اضطرابات مناخیة رافقتھا

ھطول امطار وھیجان للبحر اثر ذلك بطریقة غیر مباشرة على التدفقات الواصلة الى السواحل اإلیطالیة

 الواصلون الى السواحل األوروبیة

 سجل شھر نوفمبر 2020 أرقاما استثنائیة كغیرة من أشھر ھذه السنة لیتضاعف اكثر من 13 مرة مقارنة بنوفمبر
 2019 من حیث عدد الواصلین وارتفع عدد العملیات المحبطة من 22 عملیة في نوفمبر من سنة 2019 الى

 63 عملیة اجتیاز محبطة خالل نوفمبر 2020
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2020 2019 2018
عدد الواصلین الى ایطالیا

175
90

1298

22 24
63

501 333
849

عدد المجتازین الذین وقع ایقافھمعدد عملیات االجتیاز المحبطة

2020 2019 2018
عدد الواصلین الى ایطالیا

5024

2682

12512

265 338
1062

4089 4307

12749

عدد المجتازین الذین وقع ایقافھمعدد عملیات االجتیاز المحبطة

.



 بلغ عدد الواصلین الى السواحل اإلیطالیة بطریقة غیر نظامیة منذ 1 جانفي 2020 الى نھایة نوفمبر 12512
 مھاجرا أي بزیادة %365 مقارنة بسنة 2019 و زیادة ب %149 مقارنة بسنة 2018 كما سجل عدد عملیات
 االجتیاز المحبطة ارتفاعا ب %300 وارتفاع عدد المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم ب %211  مقارنة بسنة

 2019 وھي موشرات تعكس تنامي الرغبة في الھجرة اصافة الى كثافة نشاط الحرس البحري التونسي

اإلیطالیة ونسبة السواحل  الى  التونسیة  الجنسیة  الواصلین من  نسبة %2.73 من جملة  النساء سوى  تمثل   لم 
یمثلون التونسیة  الجنسیة  من  القصر  ان  حین  في   14.26% القصر  ومثل  الجنسیات  جمیع  من   18.89% 

%37.17 من جملة القصر الواصلین الى إیطالیا من جمیع الجنسیات

.
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العملیات نسبة  بلغت  االجتیاز حیث  عملیات  احباط  منھا  یتم  التي  األبرز  االنطالق  نقطة   مثل جھات صفاقس 
المحبطة من صفاقس %49.05 تلیھا جھة المنستیر 18.86%

 للمرة األولى منذ شھر فیفري تتجاوز فیھ نسبة المھاجرین من جنوب الصحراء الذین تم احباط اجتیازھم نسبة
 التونسیین ومن ھنا نلحظ األثر النسبي لعملیة نیس االرھابیة والتي جعلت المترشحین للھجرة من الجنسیة التونسیة
المھاجرین غیر المتخذة ضد  اإلجراءات  الرؤیا حول  اتضاح  الى حین  یؤجلونھ  او  الھجري  القرار   یراجعون 

النظامیین في الضفة الشمالیة
وھو وضع استغلتھ شبكات الھجرة لتعویض التونسیین بغیر التونسیین
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 بلغ عدد حاالت ومحاوالت االنتحار المرصودة طیلة شھر نوفمبر 9 حاالت ومحاوالت انتحار ُسجلت بمعدل
حالتین في كل من صفاقس ونابل والقیروان ومدنین باإلضافة الى تسجیل حالة في والیة سیدي بوزید

وقد مثل الذكور نسبة 77.8 ٪  من مجموع حاالت ومحاوالت االنتحار المرصودة

ومثلت الفئة العمریة 35-16 سنة نسبة 55.5 ٪  من مجموع الحاالت المرصودة

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 
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 واقتصرت حاالت االنتحار المرصودة على االنتحار حرقا بنسبة 55.6 ٪  وشنقا بنسبة 44.4 ٪ . ویظل االنتحار
السنوات المشھد االحتجاجي في تونس طیلة  لم یغب عن  الذي  التعبیر االحتجاجي   ومحاولتھ شكل من أشكال 

االخیرة دون ان ُتْبدي السلطات اي اكتراث بالظاھرة لدراستھا وفھمھا ووضع آلیات وقایة منھا
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تقریر العنف
 تقریر المرصد االجتماعي التونسي لشھر نوفمبر 2020، جاء لیؤكد ما خلصت لھ مختلف التقاریر الصادرة فیما
 یتعلق بالعنف المسلط على النساء، والتي بینت ان معدالتھ قد سجلت تطورا واضحا في أشھر الحجر الصحي
 الشامل این تضاعفت م بین 5 و7 مرات وكانت أغلب المتعرضات للعنف خالل نفس الفترة من النساء المتعلمات.
اقتصادیة ھشاشة  من  یعانین  نساء  ھن  من   ٪  75 ان  الدیمقراطیات  للنساء  التونسیة  الجمعیة  تقریر   ویذكر 
 واالجتماعیة ونحو 57 ٪ منھن عاطالت عن العمل. وكان األزواج مسؤولون عن 67 ٪ من منسوب العنف
 المسجل خالل فترة الحجر الصحي الشامل وكان العنف الزوجي األكثر شیوعا واألكثر تھدیدا المن النساء حسب

نفس التقریر

 ومثلت الفضاءات العاملة الشارع والطرقات ووسائل النقل. اإلطار الذي استوعب أكثر من 60 ٪ من أحداث
العنف 30 ٪ من أحداث  أین عرف نحو  الموالیة  المرتبة  المسكن  لیحتل  المسجلة خالل شھر نوفمبر.   العنف 
 المرصودة خالل نفس الشھر. وشھدت مؤسسات اإلنتاج االقتصادي 4 ٪ من أحداث العنف ونفس النسبة عرفتھا

دور العبادة ( الجوامع

 وعلى غرار األشھر السابقة احتل العنف ذو الطابع اإلجرامي صدارة أحداث العنف الصادرة في عینة الرصد
الیومیة واألسبوعیة وابرز مواقع الصحف االلكترونیة والرادیوھات مع ما یتم  المتكونة من مجموع الصحف 

رصده على مستوى فروع المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

تعرضوا الذین  ثلث  ان  لتكشف  المرصد  أرقام   وتأتي 
الوقت نفس  في  نساء.  ھن  نوفمبر  شھر  خالل   للعنف 
العنف أحداث  عن  المسؤولون  من   ٪  87.5 ان   تقول 

المرصودة من قبل فریق العمل ھم من صنف الذكور
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اناث 8,3 %

% 87,5ذكور

مختلط% 4,2 المعتدي
حسب 
الجنس 

 % 54,16

 % 4,16

 % 4,16

 % 29,16

 % 4,16

 % 4,16

النسبة



 ولم تتغیر نسبة العنف االقتصادي في شھر نوفمبر این استقرت في حدود ال 4 ٪ من منسوب العنف المسجل
وھي نفس النسبة التي عرفھا شھر أكتوبر 2020

 ونسبة 62.5 ٪ من احداث العنف المسجلة خالل شھر نوفمبر كان المسؤول عنھا افراد في المقابل جاء العنف
جماعیا في نسبة 37.5 ٪ من العنف المرصود

عرفت التي  المناطق  صدارة  العاصمة  تونس  والیة   وتحتل 
 أحداث عنف خالل شھر نوفمبر این عرفت بنسبة  20.8 ٪
 من حجم العنف المسجل، یلیھا في ذلك والیة سوسة التي عرفت
 نسبة 16.6 ٪ من المجوع العام، لتأتي بعدھا والیة نابل بنسبة
 12.5 ٪ ثم والیة القیروان ووالیة القصرین التي عرفت 8.3
 ٪ من أحداث العنف. لیكون منسوب العنف تقریبا ھو نفسھ في
 والیات قفصة وسلیانة والمنستیر وسیدي بوزید وقبلي ومدنین
 واریانة وبنزرت التي شھدت كل منھا نسبة 4.1 ٪ من إحداث

العنف خالل شھر نوفمبر 2020
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62,5% 37,5%

عنف جماعي عنف فردي

 % 87,5

  % 4,16

 % 4,16

 % 4,16

النسبة

 % 20,8

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0
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% 0

% 0
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0

0

0
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0

4,1
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4,1

8,3

0

0

0

0

0

0
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4,1

4,1

4,1

4,1
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 في المحصلة كان شھر نوفمبر خطوة اخرى صعبة في مسار الحراك االجتماعي وان لم تتصرف الحكومة بالعقل
 االستراتیجي المطلوب منھا اعتماده في تشخیص الوضع االجتماعي واالستجابة الى مطالبھ العادلة فانھ ال مبرر
 في الفعل االحتجاجي بتعطیل انتاج الثروة الذي سیمكن من االستجابة للمطالب او تعطیل خدمات أساسیة تمس
 المعیش الیومي للمواطن. وتنفتح االسابیع القادمة على مزید من التعقیدات في الوضع االجتماعي وكذلك الصّحي
الى حوار جماعي ایضا  ویحتاج  تشخیص حقیقي  ومبني على  اتصالي صادق  الى خطاب  یحتاج  الذي   االمر 

تشاركي أبرز عناوینھ احترام دولة القانون والمؤسسات
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منھجیة الرصد بالنسبة للھجرة غیر النظامیة

 عملیات االجتیاز المحبطة: یقع االعتماد على بالغات وزارة الداخلیة وتصریحات الناطق
 الرسمي للحرس الوطني في مختلف وسائل االعالم.  وال تتضمن في االغلب معطیات

 (... تفصیلیة (الجنس والفئات العمریة والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون
 الواصلون الى السواحل األوروبیة: ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین
 الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة لالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة ووزارات الداخلیة

في الدول األوروبیة والوكالة االوربیة لمراقبة السواحل
الصادرة عن األرقام  متواصل حسب  تحیین  الى  وتحتاج  تقریبیة  المقدمة  األرقام   تبقى 
للتطور قراءة  تقدم  لكنھا  الحقة  تقاریر  في  تصدر  قد  التي  والمدنیة  الرسمیة   الھیاكل 

والتغییر في دینامیكیات الھجرة غیر النظامیة
 األرقام الالمرئیة: ھي اعداد المھاجرین التي تصل الى السواحل األوروبیة دون ان تمر
 عبر السلطات المحلیة او الھیاكل األممیة وال نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة
 وتختلف حسب تكتیكات شبكات تھریب المھاجرین. كما تضم أیضا عملیات االنطالق من
 السواحل التونسیة 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


