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املقدمة

ا�قدمة 

للمطالبة بحقوقھا االقتصادیة واالجتماعیة  العادي من االحتجاج  الى نسقھا  عادت االحتجاجات والحركات االجتماعیة 
والبیئیة وذلك بعد شھر واحد من تشكیل الحكومة الجدیدة. اذ لم یصدر عن رئیسة الحكومة وفریقھا الحكومي اي رسائل 
واضحة بخصوص الرد على مجمل المطالب االجتماعیة والتي تجد طریقھا مرة اخرى للتفاقم مشرعة الباب لبدایة سنة 

صعبة.
وتزید حالة الضبابیة والغموض بخصوص غیاب موارد تغطیة العجز في میزانیة العام الجاري وكذلك ضبابیة میزانیة 

العام الجدید من تعقیدات ھذا الوضع.
وأمام غیاب الرؤیا الواضحة واالستراتیجیة الفعّالة لتعبئة الموارد المالیة الضروریة لمیزانیة الدولة بآلیات قانونیة عاجلة 
واسترجاع  المتھربین ضریبیا  من  األموال  واسترجاع  الفساد  مكافحة  اجل  من  استراتیجیة  واخرى  المدى  ومتوسطة 
مستحقات الدولة الجبائیة والدیوانیة لدى المتھربین والحد من اإلعفاءات واالمتیازات الجبائیة واحداث ضریبة على الثروة 
وعلى األنشطة المستفیدة من الجائحة ومحاربة الفساد بصفة شاملة ومقاومة تھریب األموال ومراجعة قانون استقاللیة 
البنك المركزي، یبدو ان الطریق بات مفتوحا خالل العام الجدید لمزید من المدیونیة الخارجیة وما یتبع ذلك من تداعیات 

اقتصادیة واجتماعیة تنفیذا لسیاسات المانحین الدولیین.
والتوجھ نحو مزید من التداین الخارجي یعني االبقاء على ذات الخیارات االقتصادیة واالجتماعیة لما قبل 25 جویلیة 
ومزید تأجیج الوضع االجتماعي والذي توجھ منذ شھر نوفمبر الى حركیتھ المعھودة وینبئ بانفجار اجتماعي ما ان جادت 
میزانیة العام الجدید بتوظیفات ضریبیة جدیدة (علما وان ثلثْي موارد میزانیة الدولة تأتي من الجبایة) وما ان تم رفع الدعم 
بشكل غیر مدروس ودون خطة واضحة وما ان ُسّدت كل المنافذ امام استیعاب قطاعات مشغلة في القطاع العام كالصحة 

والتعلیم لطالبي الشغل.
أولیا  تبدو  الحكومة وخیارات سعیّد االقتصادیة، والتي ال  التي ستعتمدھا  الخطة االقتصادیة  والى جانب عدم وضوح 
لالقتراض  كلي  بشكل  اللجوء  وتم  المیزانیة  موارد  لتعبئة  الوطنیة  الحلول  غابت  اذا  سیاسات  من  سبق  عّما  مختلف 
الخارجي، تغیب الرؤیا االجتماعیة الواضحة وبالتالي التشخیص الواقعي للوضع االجتماعي، والذي یبدو أنھ متجھ نحو 
تشویھ الحراك االجتماعي واعتباره ضربا من ضروب التآمر، كما تغیب الخطة االتصالیة الجادة والمقنعة وھي مجموعة 

من القوادح التي من شانھا ان تسرع من انفجار االحتقان االجتماعي.



2 تقرير نوفمرب 2021

املقدمة

 ازمة مصب القنة بعقارب

أكدت دون شك ان السلطة ال تمتلك حلول في مواجھة االزمات البیئیة واالجتماعیة وھي غیر ضامنة 
للحق في بیئة سلیمة وال تستجیب لمطالب ونضاالت نشطاء البیئیة وسرعان ما لجأت للحل األمني لفتح 
المصب بالقوة العامة ومواجھة الحراك االجتماعي في المنطقة بالغاز المسیل للدموع، مما أدى إلى وفاة 

الشاب عبد الرزاق لشھب اثر اختناقھ بالغاز، وباالیقافات.
وكان المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة قد اصدر بیان اول بتاریخ 9 نوفمبر حذر فیھ من 
التعاطي االمني مع االزمة منددا بقصور التعامل السیاسي مع االزمات االجتماعیة وبالتستر، تحت غطاء 
المصلحة العامة، للتمادي في خدمة مصلحة لوبیات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة 

أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البیئة وھیاكلھا المكلفة بالمراقبة والمتابعة.

 عودة أزمة الكامور

مع حلول الذكرى األولى لتوقیع اتفاقیة 8 نوفمبر بین الحكومة ومعتصمي الكامور والتي آْعتُبِرْت آنذاك 
خطوة إیجابیة من المشیشي نحو االستجابة لمطالب عادلة تنھي ازمة توقف ضخ البترول في صحراء 
الكامور وتنھي ازمة اجتماعیة یدفع استمرارھا نحو مزید من التمرد والجھویة. اال ان عدم التفاعل مع 
ھذه الحركة االجتماعیة التي استمرت في الزمن وتطورت وارست مشھدا احتجاجیا جدیدا من التآزر 
والتضامن الجھوي وعدم تطبیق اتفاقیة 8 نوفمبر اّكد مسألتین : اولھما تكریس تنصل الدولة من التزاماتھا 
عبر التنصل من االتفاقیات المبرمة وثانیھما القطع مع تقالید من الحوكمة والشفافیة كاد تطبیق االتفاقیة 

ان یرسیھا.

وقد اتضح من خالل شھر نوفمبر ان سیاسات ما بعد 25 جویلیة في التعاطي مع الملف االجتماعي ال تختلف عن سابقاتھا 
وذلك على االقل من خالل احداث ثالث :
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ازمة ترحیل المھاجرین
غیر النظامیین 

لم یظھر  الرئیس سعید اي مساعي من اجل توقیع اتفاقیات مع دول شمال المتوسط من اجل وقف الترحیل 
االجتماعیة  الظاھرة  لھذه  المدین  شكل  في  ظھر  خطابھ  أن  كما  النظامیین  غیر  للمھاجرین  القسري 
واعتبارھا شكال من اشكال التآمر ضده. والحال ان "الحرقة" بات طریقا للباحثین عن آفاق اقتصادیة 
واجتماعیة ُسّدت كل منافذھا في تونس. كما یتواصل تحفظ السلطات عن اتفاقیاتھا الموقعة مع الجانب 
اإلیطالي في عالقة بترحیل المھاجرین غیر النظامیین وتسد الطریق امام الباحثین عن المعلومة والحال 
ان فیلما وثائقیا ( LA VIA DELLA RITORNO ) بثتھ قناة راي نیوز 24 االیطالیة كشف عن 

وثیقتین  ھامتین :

* الوثیقة األولى تمثل نص محضر الجلسة بین الجانبین االیطالي والتونسي بتاریخ 20  نوفمبر 2020 
حول التزامات تونس بالتعاون في الترحیل القسري للمھاجرین غیر النظامیین التونسین وتشدید الرقابة 

على الحدود 

* الوثیقة الثانیة تمثل مراسلة وزارة الخارجیة التونسیة لسفارة تونس بایطالیا لمتابعة االلتزامات المالیة 
الیطالیا مقابل التعاون التونسي في قضایا الھجرة. ھذه المعطیات یرفض الجانب التونسي كشفھا لوسائل 

االعالم الوطنیة وللراي العام الوطني.
ویمكن القول إن شھر نوفمبر الذي شھد تسجیل 873 تحرك احتجاجي في مختلف الجھات مثّل محطة 
مھمة لتقییم مدى جدیة سلطات ما بعد 25 جویلیة في التعاطي مع الملف االقتصادي واالجتماعي ومدى 
تغییرھا للسیاسات التي كانت معتمدة وأدت سابقا الى زیادة في معدالت البطالة والفقر والتھمیش وتردي 

الخدمات األساسیة وبالتالي استمرار ذات الخیارات وذات السیاسات.
وسیكون االحتقان االجتماعي ھذه المرة مختلفا الن سقف اآلمال ما بعد 25 جویلیة كان مرتفعا وحجم 
االنتظارات كان أكبر وال یحتمل اي تأجیل. ولكم في األرقام واالحصاءات التي تم رصدھا خالل شھر 

نوفمبر قاعدة الستشراف تطورات االحتقان االجتماعي مع نھایة ھذا العام وبدایة العام الجدید.
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أكدت االحداث السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة طیلة شھر نوفمبر تكرر ذات السیناریو : سلطة فاقدة للقدرة على 
إدارة االزمات، انتھاج سیاسة االنھاك والتجاھل، عدم وضوح الرؤیا بخصوص البرنامج االقتصادي واالجتماعي، 
للمشاكل  اصالحي  منھج  أي  غیاب  التشغیل،  قضیة  مثل  السیاسي  الصراع  في  كوسیلة  عادلة  قضایا  استخدام 
االجتماعیة المطروحة وفي مقدمتھا العنف االجتماعي والتنمر واالقصاء ضد الحلقات الھشة مثل األطفال وذوي 
االحصاءات  احیانا  تغیب  حیث  بالمھق  والمصابین  والبصریة  العضویة  االعاقة  كحاملي  الخاصة  االحتیاجات 

الرسمیة حول اعدادھم والفرص المتاحة لھم للنفاذ الى التكوین والتدریب وسوق الشغل.
وقد شھد شھر نوفمبر تنامیا في العنف االجتماعي والذي اجتاز بوابة المؤسسة التربویة وأصبح وسیلة تواصل بین 
طرفْي العملیة التعلمیة وما تلى ذلك من شیطنة للتالمیذ وترذیل للعملیة التعلمیة وتحیید للمؤسسة التربویة عن دورھا 

في تنشئة في ظل غیاب أي مسار إلصالح التعلیم.

احتجاجات شهر نوفم�

الشمال الغربي184الشمال الشرقي 57

الوسط الغربي 333

الجنوب الغربي 150

80الوسط الشرقي

69الجنوب الشرقي

873  احتجاج

أریانة1بن عروس 17

بنزرت 5

زغوان 1

نابل 0

جندوبة 4

الكاف 35

صفاقس 38

المھدیة 0

القصرین 135

تطاوین 21

مدنین 5

قبلي 2

159تونس

1منوبة

9باجة

9سلیانة

40سوسة

2المنستیر

63سیدي بوزید

135القیروان

43قابس

33توزر

115قفصة

خارطة ا�حتجاجات
من ضمن 873 تحركا احتجاجیا للمواطنین وللحركات اجتماعیة سجل الوسط الغربي 333 تحركا احتجاجیا 

لیأتي في مرتبة أولى كقطب ذو ثقل احتجاجي. ویضم ھذا اإلقلیم والیات القصرین (135 تحرك احتجاجي) 

والقیروان (135 تحرك احتجاجي) وسیدي بوزید (63 تحرك احتجاجي). یلیھ اقلیم الشمال الشرقي ب184 

تحرك  ب150  الغربي  الجنوب  اقلیم  ثم  احتجاحي  ثقل  كمركز  تونس  والیة  مقدمتھ  وفي  احتجاجي  تحرك 

احتجاجي وشھدت قفصة لوحدھا 115 تحركا احتجاجیا من ضمن التحركات االحتجاجیة المسجلة في ھذا اإلقلیم.

وفاقت االحتجاجات، وطنیا، 110 احتجاج في كل من والیات تونس والقیروان وقفصة والقصرین.
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وقد مثلت التحركات االحتجاجیة العشوائیة اي تلك التي تنزع نحو العنف حوالي %81.2 من مجموع التحركات 
االحتجاجیة المسجلة وناھزت نسبة %88 في والیة تونس لوحدھا.ومن المالحظ ان ھذه التحركات االحتجاجیة 
العشوائیة تشمل االحتجاجات التلقائیة والمنظمة ایضا مع تفاوت بین الجھات. مع تقارب نسبي في االحتجاجات 

التلقائیة والمنظمة.
 اي ان االحتجاجات التي تكون منظمة ویتم االتفاق حولھا للخروج في مسیرة سلمیة او تنفیذ وقفة احتجاجیة او 
تعطیل سیر او غیرھا من االشكال االحتجاجیة ینزلق بعضھا نحو العشوائي. كما أن بعض االحتجاجات التلقائیة 
التي تكون ردة فعل تجاه مطلب ما كالعطش مثال او ازمة مفاجئة في النقل او غیرھا تنزلق الحقا نحو العشوائیة 
والعنف.وقد مثلت االحتجاجات العشوائیة صفر في والیات قبلي واریانة وزغوان وبن عروس والمنستیر وجندوبة.

81,2% 18,8%

أریانة1بن عروس 17

بنزرت 1

زغوان 1

نابل 0

جندوبة 4

الكاف 3

صفاقس 15

المھدیة 0

القصرین 9

تطاوین 4

مدنین 4

قبلي 2

19تونس

1منوبة

9باجة

6سلیانة

8سوسة

2المنستیر

9سیدي بوزید

23القیروان

4قابس

2توزر

21قفصة

أریانة0بن عروس 0

بنزرت 4

زغوان 0

نابل 0

جندوبة 0

الكاف 32

صفاقس 23

المھدیة 0

القصرین 126

تطاوین 17

مدنین 1

قبلي 0

140تونس

0منوبة

1باجة

3سلیانة

32سوسة

0المنستیر

54سیدي بوزید

112القیروان

39قابس

31توزر

94قفصة

873  احتجاج
عشوائیة غیرعشوائیة

164709

789  احتجاج
تلقائیة منظمة

48,7% 51,3%
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أریانة1بن عروس 16

بنزرت 0

زغوان 1

نابل 0

جندوبة 0

الكاف 0

صفاقس 7

المھدیة 0

القصرین 79

تطاوین 8

مدنین 3

قبلي 1

70تونس

1منوبة

4باجة

2سلیانة

34سوسة

2المنستیر

12سیدي بوزید

36القیروان

43قابس

32توزر

73قفصة

أریانة0بن عروس 1

بنزرت 5

زغوان 0

نابل 0

جندوبة 4

الكاف 35

صفاقس 31

المھدیة 0

القصرین 56

تطاوین 13

مدنین 2

قبلي 1

89تونس

0منوبة

5باجة

7سلیانة

6سوسة

0المنستیر

51سیدي بوزید

99القیروان

0قابس

1توزر

42قفصة

425448

ا�حتجون ومطالبهم
مثل االعتصام ابرز شكل احتجاجي یخوضھ اصحاب المطالب طیلة شھر نوفمبر (%60.5 من مجموع االحتجاجات 
المرصودة). وبلغ عدد االعتصامات 27 اعتصاما ومجموع عدد ایام االعتصام 528 یوم اعتصام. تلیھ الوقفات 
االحتجاجیة بنسبة 11 % ثم الدخول في اضراب بنسبة 6.8 % وقد تم رصد 5 اضرابات و59 یوم اضراب. كما 

تم رصد 3 اضرابات جوع و27 یوم اضراب عن الطعام. 
كما خاض المحتجون اشكال احتجاحیة اخرى مثل غلق الطرقات ومنع االلتحاق بتقاعد الدراسة واطالق استغاثة 

وتعبیر عن السخط عبر وسائل االعالم.

11%

6,8%

یوم اعتصام

یوم منع اإللتحاق بالدروس

وقفة إحتجاجیة

یوم اضراب

60,5 %

3,4%

3,1%

2,4%

2,2%

2,1%

اضراب جوع 
غلق الطرقات

نداء عبر وسائل االعالم
یوم غلق مقّرات عمل

الیات التحركات االحتجاجیة

528
یوم اعتصام
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ھؤالء المحتجون الغاضبون من اجل الشغل (%53) وحقوق العمال وتحسین الوضعیات المھنیة(%33) ومن أجل 
تطبیق االتفاقیات (%17) ومن أجل الرواتب (96 تحرك احتجاجي) وطلبا للتنمیة (64 تحرك) ورفضا للعطش 

(53 تحرك ) وللمطالبة بمكافحة الفساد(11تحرك)

 كانوا معطلین عن العمل (42 % من الفاعلین في االحتجاجات) ومعطلین من أصحاب الشھادات العلیا (41%) 
وایضا كانوا موظفین وعمال ونشطاء وطلبة وتالمیذ وأولیاء وفالحین وتجار وبّحارة.

52%

16%

11%

23%

1%

التصنیف
اجتماعي

اقتصادي

البنیة التحتیة

إداري

سیاسي

24,2 %3,8 % 72,1 %

توزع المحتجین حسب الجندر
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 تقرير االحتجاجات لشهر نوفمرب

ومثلت الطرقات ابرز فضاء احتجاجي وذلك بنسبة 16 % وھو فضاء استعراضي فیھ محاولة لجلب االنتباه وشد 
األنظار طلبا للتفاعل مع مطالبھم واالستماع إلیھم. كما مثلت مقرات الوالیات قبلة للمحتجین والغاضبین بنسبة15 
% تلیھا المعتمدیات بنسبة %12 ثم المقرات االداریة بنسبة %10 ثم األماكن العامة. وقد تساوت خالل شھر 

نوفمبر نسبة االحتجاجات امام قصرْي القصبة وقرطاج وذلك بنسبة 4%.

19%

8%

3%

3%

16%

6%

1%

2%

6%

40%

القطاع
تربوي

بیئي

صحي

امني

قانوني

الحق على الماء

فالحي

نقل

قطاع خاص

قطاع عمومي
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اهلجرة غري النظامية

تراجعت نسبة عدد المھاجرین التونسیین الواصلین الى إیطالیا لتبلغ %24 من جملة الواصلین الى إیطالیا من جمیع 
الجنسیات بعد كانت خالل أشھر اوت وسبتمبر واكتوبر في حدود %28. حیث وصل الى إیطالیا بطریقة غیر 
نظامیة خالل شھر نوفمبر 878 مھاجرا بتراجع یقّدر ب %32 مقارنة بنوفمبر 2020 وبلغت جملة الواصلین الى 
إیطالیا منذ بدایة السنة 15210 مھاجرا تونسیا أي بنسبة زیادة ب %19 مقارنة بنفس الفترة خالل سنة 2020. 
في حین تم منع 1969 مھاجرا من الوصول الى السواحل اإلیطالیة أي بزیادة ب %131 مقارنة بنوفمبر 2020 
كما بلغ عدد المجتازین الذین تم منعھم منذ بدایة السنة 24116 مھاجرا أي بنسبة زیادة ب %90 مقارنة بنفس 

الفترة خالل سنة 2020. 
ال تخفي تصریحات بعض المسؤولین الفرنسیین واالیطالیین سعادتھم بمستوى التعاون التونسي في مراقبة الحدود 
والتعاون في مجال الترحیل القسري مستندة الى األرقام التي تحققھا السلطات التونسیة في مجال مراقبة الحدود 
البحریة في نفس الوقت الذي شھد شھر نوفمبر احتجاجات للبحارة التونسیین ضد تقاعس الحرس البحري في حمایة 

مراكب الصید التونسیة والتصدي للصید العشوائي.

 تقرير حول الهجرة غ� النظامية نوفم� 2021

15210
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

1662

1969

المجموع

878

117

24116

نوفمبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

12510
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

1062

12749

المجموع

1298

63

849

نوفمبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

2682
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

265

4089

المجموع

90

22

501

نوفمبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

5024
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

338

4307

المجموع

175

24

333

نوفمبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

مقارنة بنفس الفترة خالل السنوات 2018 – 2019 – 2020 - 2021

توزیع الواصلین الى إیطالیا خالل شھر نوفمبر 2021
الرجال

878754273565

15220120805506121980

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
نوفمبر

المجموع
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اهلجرة غري النظامية

جملة  من  یمثلون 17%  وھو  قاصرا   2591 السنة  بدایة  منذ  إیطالیا  الى  الواصلین  التونسیین  القّصر  عدد  بلغ 
الواصلین التونسیین الواصلین الى إیطالیا. كما بلغ عدد النساء الواصالت الى إیطالیا منذ بدایة السنة 550 امرأة. 

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

2.4%

جندوبة

3.5% 15.2% 4.7% 8.2% 44.7% 9.4%10.5%- 1.7% نوفمبر

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

نوفمبر

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
72.81% 27.18%

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر نوفمبر

بلغت نسبة الجنسیات غیر التونسیة من المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم %72.81 نتیجة عملیات االنطالق من 
السواحل اللیبیة والتي ینتھي بھا المطاف في المیاه التونسیة لیتم اعتراضھا من السلطات التونسیة. شیئا فشیئا تتحول 
تونس الى منصة إنزال للمھاجرین في غیاب المنظومة القانونیة واللوجستیة نتیجة تخلي دول االتحاد األوروبي عن 

دورھم في اإلنقاذ في الحوض االوسط للبحر األبیض المتوسط وعدم تسھیل مھمات بواخر اإلنقاذ اإلنسانیة.

تركزت عملیات االجتیاز المحبطة خالل شھر نوفمبر بجھة صفاقس والتي بلغت %44.7 وتلیھا والیة نابل ب 
%15.2 ثم والیة المھدیة ب %10.5. تمیّز شھر نوفمبر بصعوبة رصد عملیات االجتیاز المحبطة حیث لم تصدر 

وزارة الداخلیة التونسیة على موقعھا الرسمي غیر بالغات قلیلة حول عملیات االجتیاز .

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة  خالل شھر نوفمبر

نوفمبر

البحرالبر

43.5% 56.5%
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اهلجرة غري النظامية

بلغت عملیات االجتیاز المحبطة في البر %56.5 من جملة عملیات االجتیاز خالل شھر نوفمبر سجلت اغلبھا بوالیة 
صفاقس وتعتمد أساسا على مراقبة النقاط الحساسة قبالة الشواطئ وفي المفترقات القریبة من المدن والقرى الساحلیة 

وعلى المجھود االستعالماتي في متابعة البیوت التي یتم فیھا تجمیع المھاجرین.
كما تمیّز شھر نوفمبر 2021 بارتفاع نسق عملیات الترحیل من إیطالیا لتبلغ 516 مرحال خالل شھر نوفمبر مما یرفع 
عدد المرحلین منذ بدایة السنة من إیطالیا الى  1655 إضافة الى عملیات الترحیل انطالقا من فرنسا ویتم استعمال مطار 

طبرقة حالیا لذلك. 



12 تقرير نوفمرب 2021

االنتحار وحماوالت االنتحار

تفاقم مشكل االنتحار طیلة شھر نوفمبر اذ تم تسجیل 28 حالة ومحاولة انتحار. واألخیر مشكل اجتماعي یشھد 
طریقھ نحو مزید من التعقیدات دون ان تبدي السلطات اي خطة لمقاومتھ والحد منھ والوقایة منھ وحمایة الضحایا 

والتعھد بھم وبمحیطھم.

ا�نتحار ومحاو�ت ا�نتحار

أریانة3بن عروس 0

بنزرت 0

زغوان 1

نابل 1

جندوبة 0

الكاف 0

صفاقس 0

المھدیة 0

القصرین 2

تطاوین 1

مدنین 2

قبلي 0

2تونس

1منوبة

0باجة

0سلیانة

0سوسة

2المنستیر

8سیدي بوزید

4القیروان

0قابس

0توزر

1قفصة

28  حالة ومحاولة انتحار

23

االنتحار حسب الجنس

5

مجموع  من   82.1% نسبة  الذكور  مثل  وقد 
ضحایا حاالت ومحاوالت االنتحار 
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االنتحار وحماوالت االنتحار

ومن المالحظ ان الفئة العمریة ما بین 26 و45 سنة ھي األكثر إقباال على االنتحار وھي، ان بحثنا عن توصیف 
االقتصادیة  الحقوق  مقدمتھا  وفي  كاملة  حقوقھا  الى  النفاذ  في  صعوبات  تالقي  التي  النشیطة  الفئة  ھي  لھا، 

واالجتماعیة اي النفاذ الى الشغل والى الثروة واإلنتاج.

وقد بلغ عدد ضحایا ھذه الفئة العمریة 23 ضحیة اقدمت على االنتحار او حاولت القیام بھ.
وتاتي والیة سیدي بوزید في مرتبة أولى من حیث عدد الحاالت المسجلة (8 حاالت) تلیھا القیروان باربع حاالت 
ووالیات تونس والمنستیر ومدنین والقصرین بحالتین لكل والیة. وسجلت والیة بن عروس 3 حاالت ومحاوالت 

انتحار فیما سجلت والیات قفصة ونابل وزغوان ومنوبة وتطاوین حالة انتحار او محاولتھ لكل والیة

ومثل االنتحار حرقا نسبة 42.9 % من مجموع الحاالت المرصودة یلیھ االنتحار شنقا بنسبة 39.3 % ثم االنتحار 
عبر إلقاء النفس بنسبة %7.1 وطعن النفس باسلحة بیضاء بنسبة 7.1%.

42,9% حرقا

10,5%

مواد سامة
39,3%

3,6%

سالح أبیض ناري 7,1%

شنقا

رمي النفس
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 تقرير العنف لشهر نوفمرب

حافظ شھر نوفمبر تقریبا على نفس نسق أحداث العنف التي سجلھا الشھر الذي سبقھ أكتوبر، وھو ما ال یمكن 
اعتباره مؤشر إیجابي بالمرة بل ھو داللة واضحة على ان الوضع لم یتغیر واسباب العنف ودوافعھ مازالت نفسھا 

ان لم تكن بصدد االتجاه نحو مزید التوسع والتعقید.

بدو ان السلوك العنیف تدریجا وشیئا فشیئا بصدد التحول الى أداة تواصل بین مختلف فئات المجتمع. وأصبح في 
شكلھ اللفظي والمادي والنفسي شكل من اشكال التعامل مع األخر في الفضاءات العامة والخاصة. وفي قراءة للوقع 
یمكن القول ان تعمم ھذا السلوك یعود باألساس الى حالة الضبابیة التي مازالت تمیز الوضع السیاسي، إجراءات 
استثنائیة، وضعف تواجد الدولة الذي یتواصل حتى مع تكوین الحكومة، فالى غایة االن وبعد نحو الشھر عن تكوینھا 
لم یصدر على رئیسة الحكومة ووزرائھا باختالف مواقعھم ومھامھم ایة رسائل او إنجازات تطمینیة من شانھا بعد 

بریق امل جدید لدى التونسین.

تقرير العنف لشهر نوفم� 2021

أریانة%6,3بن عروس 4,2%

بنزرت 4,2%

زغوان 0%

نابل 2,1%

جندوبة 2,1%

الكاف 4,2%

صفاقس 10,4%

المھدیة 6,3%

القصرین 4,2%

تطاوین 0%

مدنین 2,1%

قبلي 6,3%

%14,6تونس

%4,2منوبة

%2,1باجة

%0سلیانة

%10,4سوسة

%8,3المنستیر

%4,2سیدي بوزید

%2,1القیروان

%0قابس

%0توزر

%2,1قفصة



15 تقرير نوفمرب 2021

 تقرير العنف لشهر نوفمرب

ولم یعرف بدوره الوضع الصحي ذلك االستقرار المأمول این سجل شھر نوفمبر 2021، بدایة انتشارا لموجة جدیدة من متحور 
فیروس كوفید 19، مع ما یحملھ من تخوفات وتھدیدات وھشاشة اجتماعیة وتعمق لالزمة اقتصادي

وشھد بدوره الشھر انطالقة ل 16 یوم لمناھضة العنف المسلط على النساء، أسبوع اول، بدا یوم 25 نوفمبر وعرف عدید األنشطة 
التي تناولت تطبیقات القانون عدد 58 لمناھضة العنف المسلط على النساء وتطرقت الى العنف الالمرئي والعنف االقتصادي 
اللذان أھملھما القانون وكان تناولھ لھما دون المطلوب ما عقد مسار الفصل فیھما امام القضاء. ومن أبرز ما توقفت عنده القراءات 
النقدیة للقانون عدد 58 خالل ال 16 یوم وضعیة الطفل داخل حلقة العنف المسجلة والتي تشمل في جزء منھا إضافة الى المراة 
العام  الفضاء  تعاملھا مع االخرین في  انتاجھ في  نشاتھ وتعید  العنف في فضاء  تستوعب  أولى  باعتباره ضحیة  الطفل  المعنفة 
والشارع والفضاءات التربویة، لیتحول سلوك العنف، مع الطفل الذي یتحول الحقا الى یافع ثم الى شاب ومن ثمة الى كھل، الى 

أداة تواصل وتعامل اجتماعي.

واعتبارا الى حجم العنف الذي تتعرض لھ النساء الیوم أجمعت مختلف الناشطات والمدافعات على حقوق النساء ان ال 16 یوما 
ھي حملة سنویة ذات قیمة كبرى فیما یتصل بوضعیة المراة على المستوى الدولي، ولكنھا تبقى غیر كافیة بالنظر الى التحول 
الحاصل في العنف المسلط على النساء والذي أصبح یصنف بالخطیر یصل في نسبة %73 منھ الى محاوالت للقتل حسب اخر 
الجنسي  التحرش  جریمة  خطورة  من  الدراسة  نفس  وحذرت  الدیمقراطیات.  للنساء  التونسیة  الجمعیة  عن  صدرت  دراسة 
واالغتصاب والتي تواجھ الى غایة االن الوصم االجتماعي والعقلیة الذكوریة للقضاة التي تؤدي في العدید من الحاالت الى احكام 

غیر منصفة للضحایا.  

وبالنظر الى ھذا االقع من الضروري العمل بأقصى سرعة على توفیر أكبر ما یمكن من الدعم للمراة المعنفة وعلى المنشئة 
االجتماعیة للطفل في جانبھا االجتماعي والنفس من اجل تغییر الوعي الجمعي وإنتاج مجتمع أكثر توازنا.

المعتدي
حسب الجنس

63,8 %

23,4%

8,5 %

4,3 %

الضحیة
حسب الجنس

45,7 %

21,7 %

6,5 %

26,1 %



عنف جماعي
37,5 %

عنف فردي
62,9 %

وما یجعل الظاھرة اكثر خطورة ھو توجھھا حسب الرصد نحو السلوك العام حیث عرف شھر نوفمبر تطور ملحوظ في العنف 
الفردي الذي ارتفع من %48 من حجم العنف خالل شھر أكتوبر الى نسبة %62.5 خالل شھر نوفمبر مقابل تراجع العنف في 

شكل الجماعي این كان في حدود ال 35.7% .

وعلى غرار األشھر والسنوات الماضیة یحافظ العنف في شكلھ االجرامي على المرتبة األولى في سلم العنف المرصود من قبل 
فریق عمل المرصد االجتماعي التونسي، این مصل نسبة %70.8 من مجموع العنف یلیھ في ذلك العنف المؤسساتي الذي كان 

في حدود ال %12.5 لیاتي في مرتبة ثالثة العنف االقتصادي ومثل نسبة %10.4 من المجموع العام.

ویحتكر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل على النسبة األكبر من احداث العنف المسجلة خالل شھر نوفمبر این شھدا نسبة 
%33.4 من مجموع العنف یأتي بعدھما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن (الفضاء االسري) اللذان عرف 

كل منھم %18.8 من حجم العنف المرصود.
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 تقرير العنف لشهر نوفمرب

المرصد  ارقام  من  انطالقا  این عرف  العموم  في  التربوي  العنف  منسوب  في  ملحوظا  ارتفاعا  الجاریة  الدراسیة  السنة  عرفت 
االجتماعي التونسي تطور شھریا ارتفع بھ من %2 من حجم العنف المرصود في جانفي 2021 الى نسب %14 خالل شھر 
مارس ونسبة %9,5 خالل شھر افریل و%9.7 خالل شھر جوان.. وانخفض مع نھایة السنة الدراسیة وحلول شھري جویلیة 
وأوت لیعاود االرتفاع خالل انطالقتھا مسجل نسبة %19.1 خالل شھر أكتوبر 2021، ونسبة 18.8 خالل شھر نوفمبر مع 

تسجیلھ لنفس نسبة (%18.8) في الجامعات والمبیتات والمطاعم.
وھذه اإلحصائیات ال یمكن ان تكون اال ناقوس خطر وجب على وزارة التربیة ومختلف ھیاكل الدولة والقائمین على المصلحة 
الفضلى للطفل، ان یقفوا عندھا ویعملون على تفكیكھا وإیجاد حلول استعجالیة لمعالجتھا حتى ال یتحول الفضاء التربوي الى فضاء 

منتج للعنف.

70,8%

12,5%

2,1%

10,4%

4,2%

القطاع
إجرامي

مؤسساتي

عنف في الفضاء العام

إقتصادي

إحتجاجي
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 تقرير العنف لشهرنوفمرب

29,2%

4,2%

18,8%

6,3%

2,1%

المكان
الشارع

وسائل النقل العمومي

المؤسسات التربویة

فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج اقتصادي
18,8%

المسكن
2,1 %

السجون

والعنف  اإلداري  والعنف  المؤسساتي  والعنف  التربوي  والعنف  والمعنوي  المادي  العنف  المختلفة،  اشكالیھ  في  العنف  ویتوزع 
االجرامي، على كامل والیات الجمھوریة تقریبا بنسب متقاربة، تسجل والیة تونس العاصمة ألعالھا ب %14.6 یلیھا في ذلك 

والیات سوسة وصفاقس بنسبة 10.4%.

الرسمیة ومسؤولي  الھیاكل  لمختلف  التونسي دعواتھ  المرصد االجتماعي  2021، یجدد  نوفمبر  العنف لشھر  تقریر  وبصدور 
الدولة، الى ضرورة إیالء األھمیة واالولیة الالزمة لمكافحة ظاھرة العنف الذي ما انفك یستشري وینتشر في فضاءاتنا وبین 
االجتماعي  للعقد  حقیقیا  تھدیدا  تمثل  التي  الظاھرة  ھذه  من  أكثر  التخوفات  تتزاید  یوم  وكل  التونسي.  المجتمع  فئات  مختلف 

واالستقرار والتعایش بین التونسیین.
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اخلامتة

 في المحصلة یبدو الوضع االجتماعي مرشحا لتطورات كبرى خالل األسابیع القادمة حیث ال تبدو الرؤیا السیاسیة 
الجدید  العام  لتمویل میزانیة  المالیة  الحلول  تبدو  الجدید وحیث ال  العام  الغموض میزانیة  واضحة وحیث یشوب 

واضحة وھي التي تدور بمزید تكریس الجبایة او مزید االقتراض.
ویزید من مضاعفة ھذا الوضع ظھور متحور جدید لفیروس كورونا، اطلقت علیھ المنظمة العالمیة للصحة تسمیة 
اومیكرون، من ھذه التعقیدات فالعودة الى الغلق والحد من تنقل االشخاص في اطار الخطة الوقائیة یعني اضفاء 
تعقیدات جدیدة على الوضع االقتصادي. كل القوادح متوفرة الیوم النفجار اجتماعي جدید تزداد المخاوف من ان 
یشوبھ العنف بعد ان انخفض منسوب الثقة في السلطة بشكل قیاسي خاصة بعد اظھارھا تملص من االلتزام باتفاقیات 
وقوانین واقحام ملفات حساسة كالبطالة ضمن المعركة السیاسیة. ویزید خطاب رئیس الجمھوریة من تأجیج حدة 
االحتقان االجتماعي. ولتفادي االنفجار تحتاج حكومة بودن الى أسماء رسالتین اثنتین : األولى إلى المواطن لطمانتھ 
لطمأنة  والثانیة  والتعلیم  الصحة  في  األساسیة  للخدمات  السریعة  واالستجابة  الشرائیة  مقدرتھ  حمایة  كیفیة  حول 
االنفجار  سیناریو  یظل  ذلك  بتطبیقھا. عدى  وااللتزام  معھا  الموقعة  االتفاقیات  مسار  االجتماعیة حول  الحركات 

االجتماعي واردا وشكلھ بات معروف مسبقا.

الخا�ة
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 عمليات االجتياز احملبطة

 يقع االعتماد على بالغات وزارة الداخلية وتصرحيات الناطق الرمسي للحرس
 الوطين يف خمتلف وسائل االعالم.  وال تتضمن يف االغلب معطيات تفصيلية

 (... (اجلنس والفئات العمرية واجلهات اليت ينحدر منها املهاجرون

: الواصلون اىل السواحل األوروبية

 هياكل عديدة تصدر معطيات رقمية حول الواصلني اىل أوروبا مثل املفوضية
 السامية لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ووزارات الداخلية يف الدول

.األوروبية والوكالة االوربية ملراقبة السواحل

 تبقى األرقام املقدمة تقريبية وحتتاج اىل حتيني متواصل حسب األرقام
 الصادرة عن اهلياكل الرمسية واملدنية اليت قد تصدر يف تقارير الحقة لكنها

.تقدم قراءة للتطور والتغيري يف ديناميكيات اهلجرة غري النظامية

 األرقام الالمرئية: هي اعداد املهاجرين اليت تصل اىل السواحل األوروبية دون
 ان متر عرب السلطات احمللية او اهلياكل األممية وال جند هلا اثرا يف إحصاء
 وهي ارقام هامة وختتلف حسب تكتيكات شبكات هتريب املهاجرين.

 كما تضم أيضا عمليات االنطالق من السواحل التونسية واليت تنجح يف
 اإلفالت من الرقابة األمنية الصارمة او تلك اليت يقع منع اجتيازها دون ان

.تصدر يف بالغات او دون أن يقع اإلعالن عنها

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غري النظامية


