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ا�قدمة 

مھمة  سنة  ھو  األخیر  وھذا   ،2015 العام  من  األخیرین  الشھرین  خالل  االجتماعیة  االحتجاجات  عدد  تراجع  حین 
اعتمدناھا كمؤشر باعتبارھا اولى سنوات الحكم ما بعد تنظیم اولى االنتخابات العامة نھایة العام 2014 والخروج من 
المرحلة التأسیسیة الى مؤسسات الحكم الدائم، ال أحد كان یعتقد انھا مجرد ھدوء یسبق عاصفة أتى بھا الحقا شھر جانفي 
(2016). اذ اندلعت احتجاجات واسعة في أرجاء البالد اضطرت اثرھا حكومة الحبیب الصید انذاك لفرض حظر تجول 
في مختلف الجھات في مواجھة احتقان اجتماعي كبیر اھتزت لھ البالد وكان شعاره االبرز المطالبة بالتشغیل وبوضع 
قائمة في  بتحدید  انتھى  القصرین  العمل في مقر والیة  لمعّطلین عن  قادحھ اعتصام  المناظرات. وكان  للفساد في  حد 
رضا  المرحوم  باقدام  االمر  وانتھى  الجھة  في  مسؤول  قبل  من  باالسماء  وتالعب  فساد  شابھا  ما  سرعان  االنتدابات 

الیحیاوي، احد المعتصمین الذین تم التالعب بأسمائھم، على االنتحار.

وھي حادثة كشفت مستوى االرتباك لدى الحكومة آنذاك سواء من حیث خطابھا الموجھ للراي العام أو من حیث عدم 
امتالكھا لخطة وبرامج تستجیب لتطلعات الشارع وفي مقدمتھا التشغیل والعدالة االجتماعیة.

وقد مرت األرقام خالل الثالثي األخیر من 2015 من 910 تحرك احتجاجي في شھر اكتوبر الى 390 تحرك احتجاجي 
خالل شھر نوفمبر اي بتراجع فاق %50 الى 534 تحرك احتجاجي خالل شھر دیسمبر. ھذا التدرج والھدوء اتجھ الحقا 
نحو انفجار اجتماعي كبیر خالل شھر جانفي والذي سجل 1521 تحرك احتجاجي حوالي 49 % منھا تحركات عشوائیة 
تحقیق  تبحث عن  كانت  فالناس  االجتماعي  للوضع  للمتابعین  بالنسبة  متوقعا  كان  االنفجار  ھذا  العنف.  نحو  تنزع  أي 
انتظاراتھا وعن المرور نحو اإلنجاز بالنسبة لألحزاب الفائزة في االنتخابات والتي ألقت بوعود من الحجم الثقیل في 
حمالتھا االنتخابیة. ومثّل شھر اكتوبر مؤشرا لما سیحصل الحقا. وقد ارتبط كل حصاد تم تسجیلھ خالل شھر اكتوبر، 
منذ العام 2015 وصوال الى اكتوبر 2021، حول االحتجاجات االجتماعیة والحراك االجتماعي بالوضعیة السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة التي تعیشھا البالد وارتبط االنفراج في الغالب ب"ھدنة" یمنحھا اصحاب المطالب االقتصادیة 
واالجتماعیة للقائمین على الحكم. فھدنة اكتوبر 2018 (تم تسجیل 467 تحرك احتجاجي) كان یقابلھا تنظیم انتخابات 
عامة نھایة العام 2019 وھدنة اكتوبر 2021 (تم تسجیل 789 تحرك احتجاجي) یقابلھا وضع سیاسي جدید بدأت تعیشھ 

البالد منذ 25 جویلیة ویفترض انھ محطة جدیدة من محطات االنتقال الدیمقراطي.
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"أكتوبر العنیف"

صحیح ان حصاد اكتوبر 2015 واكتوبر 2021 ھما األضعف طیلة السبع سنوات الماضیة (467 و
789 تحرك احتجاجي) في عالقة بالحراك االجتماعي والتحركات االحتجاجیة المرصودة اال انھ ھناك 
تطور الفت ومھم بین الرقمین في عالقة بنسبة االحتجاجات العشوائیة اي تلك التي تنزع نحو العنف. 
وھنا یكمن الخطر. فاالحتجاجات العشوائیة زادة منذ اكتوبر 2015 بنسبة تفوق 800 % ! اذ كانت في 
حدود %9.23 وأصبحت في حدود %15.8 في اكتوبر 2016 ثم في حدود 14.4 في اكتوبر 2018 
الى  النسبة  وقفزت   2019 اكتوبر  في  الى 44.1 %  ثم   2018 اكتوبر  في  الى 31.4%  وارتفعت 

%86.7 في اكتوبر 2020 ثم 85.9%.
ویمكن تفسیر ھذه الزیادة القیاسیة في نسبة االحتجاجات العشوائیة بتفاقم انتظارات الناس وعلّو سقفھا 
وعدم تفاعل القائمین على السلطة مع مطالب الحراك االجتماعي وفشل الخیارات االقتصادیة واالجتماعیة 
فاقم من حدة  الذي  "الخبز والكرامة والعدالة االجتماعیة". االمر  اقتصادیة تحقق  نمو وبدائل  في خلق 

االحتقان االجتماعي ومن نزوعھ نحو العنف ومن تنوع اشكالھ والفاعلین فیھ والفضاءات الحاضنة لھ.
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ماذا بعد التھدئة ؟

بحصاد  مقارنة   %  21 بنسبة  یقل  حصاد  وھو  اكتوبر  شھر  طیلة  احتجاجیا  تحركا   789 رصد  تم 
احتجاجات شھر سبتمبر ویزید بنسبة 78 % عن حصاد احتجاجات شھر اوت. وھي مؤشرات تشابھ ما 
حصل من ارقام خالل الثالثیة االخیرة من 2015 او اولى الھدنات التي خاضھا الحراك االجتماعي أمال 
الھدنة خاصة  استمرار  : األول  اثنین  األرقام على سیناریوھین  تنفتح ھذه  وبالتالي  تحقیق مطالبھ.  في 
اتفاقیات لم تمر للتطبیق بعُد على  بالنسبة للحركات االجتماعیة التي تنظمت وخاضت معاركھا ولدیھا 
غرار عمال الحضائر والمنتفعین بآلیات التشغیل الھش وطالبي الشغل في مناطق االحتجاجات التقلیدیة 
مثل القصرین وبوزید وقفصة وقابس وتطاوین وھذا امر یظل مرتبط بمدى امتالك الحكومة لخطة عمل 
فیھا اجندا واضحة لتنفیذ تلك االتفاقیات وفیھا خیارات اقتصادیة قادرة على االستجابة لمطالب المھمشین 
وأصحاب الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة. والثاني ھو سقوط ھذه الھدنة والمرور نحو انفجار اجتماعي 
كبیر یغذیھ عجز الرئیس وحكومتھ ھذه المرة على االستجابة لسقف االنتظارات العالي جدا ما بعد 25 

جویلیة.
وقد تمیز شھر اكتوبر 2021 باستمرار ذات المناخ السیاسي واالقتصادي واالجتماعي المأزوم حیث 
تسود الضبابیة وعدم وضوح الرؤیة فیما یكتفي الرئیس بمھاجمة االحزاب والتقسیم بین "ھم" االشرار 
و"نحن" االخیار دون ان یطرح خطة طریق واضحة بخصوص تاریخ انتھاء التدابیر االستثنائیة المعلنة 
وال كیفیة انتھاؤھا ودون ان یتم الكشف عن خطتھ لحل االزمة االقتصادیة ومنھا الوضع الحرج للمالیة 
الصحة  مجاالت  في  للمواطن  الممنوحة  األساسیة  الخدمات  مستوى  على  سلبا  انعكس  الذي  العمومیة 

والتعلیم والنقل.
استمرار  منھا  تجاوزات  بارتكاب  انتقالیة جدیدة سمحا  الترقب في مرحلة  الضبابي وحالة  الوضع  ھذا 
المضاربة واالحتكار والتالعب باالسعار سواء بالنسبة للمواد الغذائیة واالستھالكیة. كما سمحت بارتكاب 

تجاوزات اخرى في عالقة ببروتوكول دفن النفایات الطبیة كما تفاقم تھریب األموال.
اما اقتصادیا لم تتضح الى غایة شھر اكتوبر مالمح قانون المالیة التكمیلي للعام الجاري وال مالمح قانون 

المالیة للعام الجدید فیما یستمر تدھور المقدرة الشرائیة للمواطن.
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عادت القیروان لتصّدر المشھد االحتجاجي خالل شھر اكتوبر. وھي منطقة احتجاج تقلیدي احتلت لسنوات عدیدة 
مرتبة الصدارة قبل ان تحدث تداعیات جائحة كورونا تغیرات على مستوى الخارطة االحتجاجیة منذ افریل 2020 

ویصبح مركز الثقل االحتجاجي في والیات اخرى مثل سیدي بوزید وتونس.
ویأتي اقلیم الوسط الغربي في طلیعة المناطق األكثر احتجاجا بحوالي 38 % من مجموع االحتجاجات المرصودة 
یلیھ بنسب متقاربة وبحسب الترتیب الجنوب الغربي (%18.7) ثم الجنوب الشرقي (%17.3 ) والشمال الشرقي 

(%13) والوسط الشرقي (%11.5) ثم الشمال الغربي (0.88%).

تقرير ا�حتجاجات لشهر أكتوبر

الشمال الغربي103الشمال الشرقي 7
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40قابس
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91قفصة



5 تقرير أكتوبر 2021

 تقرير االحتجاجات لشهر أكتوبر

ومثلت االحتجاجات العشوائیة نسبة 85.9 % من مجموع االحتجاجات المرصودة. بل ان االحتجاجات العشوائیة 
بلغت نسبة 97 % في والیة تطاوین و%96 في صفاقس
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كما بلغت نسبة االحتجاجات المنظمة %53.4 والتلقائیة 47.6%.
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ومثل االعتصام ابرز االشكال االحتجاجیة التي خاضھا المحتجون وذلك بنسبة %58.7 تلیھ الوقفات االحتجاجیة 
بنسبة %9.6 ثم منع االلتحاق بالدروس بنسبة %8.7 وغیرھا من االشكال االحتجاجیة مثل اإلضراب واالضراب 
عن الطعام والتندید وحرق العجالت المطاطیة واالحتجاج عبر مواقع التواصل االجتماعي وإلقاء الحجارة وغیرھا.

اما على مستوى الفاعلین في الحراك االجتماعي مثل الرجال نسبة 25.5 % ومثلت االحتجاجات المختلطة بین 
الجنسین نسبة 74.4%.
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غلق الطرقات
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تعطیل األنشطة

الیات التحركات االحتجاجیة

463
یوم اعتصام

 

25,5 % 74,4 %

توزع المحتجین حسب الجندر
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الخلفیة  ذات  المطالب  تلیھا   % 76 بنسبة  أولى  في مرتبة  االقتصادیة واالجتماعیة  الخلفیة  ذات  المطالب  وتاتي 
االداریة وذلك بنسبة %19. ومن ضمن المطالب التي رفعھا المحتجون :

- الحق في الماء (11 %) منھا التندید بانقطاع میاه الشرب (%6) وطلب الربط بشبكة میاه الشرب (5%)
- الحق في التشغیل (%30) منھا المطالبة بتفعیل اتفاقیات (5%)

العمال (%7) وعدم  المھنیة (%14) وھضم حقوق  الوضعیات  العمال (%20) منھا تحسین  -المطالبة بحقوق 
حصول على أجر(7%).
- الحق في التنمیة (9%)

- الحق في بنیة تحتیة سلیمة (%11) منھا احتجاجات بسبب الغیاب التام لھذه البنیة(9%).
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تربوي

بیئي

صحي

امني

قانوني

الحق على الماء

فالحي

نقل

قطاع خاص
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اما الفاعلون فقد كانوا سكان وأولیاء (%12) واطار تربوي (%7) وتالمیذ (%5) وطلبة (%4) وعاطلون عن 
العمل(%32) وفالحین (%5) وبحارة ( %5) وسّواق (%5) بینھم سّواق في القطاع العام(4%).

تلیھا  منھا  لكل   %  23 بنسبة  لالحتجاجات  الحاضنة  الفضاءات  اكثر  التربویة  والمؤسسات  الطرقات  ومثلت 
الفضاءات الحكومیة بنسبة 11%.

ومثلت السلطات المركزیة ابرز جھة توجھ الیھا المحتجون بمطالبھم وذلك بنسبة %59 تلیھا السلطات الجھویة 
بنسبة %32 ثم شركة استغالل وتوزیع المیاه (صوناد) بنسبة 5 %.

15 %

16 %

اھم فاعلي التحركات االحتجاجیة

18 % السكان

العاطلین عن العمل

اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

1 % ا لصحفیین

7 % ا لمعلمین

7 %   العمال 

12% االولیاء

5 % اخر

16 %

الموظفون 9 %
فضاءات التحركات االحتجاجیة

مقرات عمل

23 % الطرقات

3 % وسائل اإلعالم

8 % مقرات الوزارات

23% المؤسسات  التعلیمیة

1 % مقر الوالیة

1 % الشبكات  االجتماعیة

1 % مستشفیات

9 % مقرات  المعتمدیات

5 % مقرات السیادة
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اهلجرة غري النظامية

شھد شھر اكتوبر وصول 1470 مھاجرا تونسیا  بزیادة تقدر ب%13  مقارنة باكتوبر  2020 لیبلغ بذلك عدد 
الواصلین منذ بدایة  ھذه السنة 14308 مھاجرا تونسیا الى السواحل االیطالیة وھو ما یمثل 27بالمائة من جملة 
الواصلین الى ایطالیا  وبزیادة تقدر ب %27.6  مقارنة بنفس الفترة خالل سنة 2020  كما نجحت السلطات 
التونسیة خالل اكتوبر 2021 في إحباط 263  عملیة اجتیاز اي بزیادة تقدر ب%67.5  مقارنة باكتوبر 2020 
كما منعت 2739  مھاجره من الوصول  إلى السواحل اإلیطالیة بما یرفع عدد المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم 
منذ بدایة السنة الى 22147  اي بزیادة ب%86.1  مقارنة بنفس  الفترة خالل سنة 2020  فرغم القبضة األمنیة 
والھویة  توفرھاالوحداتالبحریة  التي  المراقبةالجویة  ورغم  والتقنیة  واللوجستیة  البشریة  الوسائل  بمختلف 
االوروبیةالمنتشرة  قبالة السواحاللتونسیة فإن الدینامیات المختلفة للھجرة غیر النظامیة سواء المنظمة ذاتیا أو في 

اطار شبكات تھریب المھاجرین تنجحفي تجاوز ھذا الحصن المدعوم اوروبیا.

 تقرير حول الهجرة غ� النظامية اكتوبر 2021

14308
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

1545

22147

المجموع

1470

263

2739

اكتوبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

11212
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

999

11900

المجموع

1300

157

1349

اكتوبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

2592
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

243

3588

المجموع

381

47

750

اكتوبر

عدد عملیات
االجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

4849
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

314

3974

المجموع

323

14

84

اكتوبر

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 اكتوبر 2021
الرجال

1470 12235162134

14308113035215611922

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
اكتوبر

المجموع
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اهلجرة غري النظامية

2483 قاصرا تونسیا نجح في الوصول الى السواحل اإلیطالیة خالل ھذه السنة منھم 1922 دون مرافقة وھي 
أرقام مرعبة تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونیة لحمایة حقوق االطفال التي 
یظھر عجزھا أمام غیاب االرادة السیاسیة في معالجة الظاھرة بعیدا عن المقاربات االمنیة. ان االزمة متعددة األبعاد 
التي تمر بھا تونس  ال یمكن ان تفسر وحدھا ما یقع للطفولة في تونس وما تعانیھ من انتھاكات  تجمع بین االنقطاع 
المدرسي والعنف وغیرھا من  الظواھر . أمام حالة االحباط العامة والخوف من الحاضر والمستقبل وعطوبة الدولة 
النظامي  الھجري غیر  للمشروع  العائلة  تنھار مقاومة  البشر.  لمھربي  بأطفال تونس فریسة سھلة  یلقى  وھیاكلھا 
البنائھا لتصبح متسامحة او مشاركة او مشجعة. حیث نقدر عدد العائالت الواصلة الى ایطالیا ھذه السنة بحوالي 

500 عائلة. 

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

3,7%

جندوبة

9,8% 8,3% 6% 10,6% 28,78% 7,5%21,21%- 3,7% اكتوبر

* 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

اكتوبر

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
65% 35%

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خالل شھر اكتوبر

برزت خالل شھر اكتوبر جھة المھدیة التي شھدت 21 بالمائة من عملیات الھجرة المحبطة لتحل ثانیا إثر والیة 
صفاقس. كما شھدت اللیلة الفاصلة بین 2 و3 أكتوبر احباط 47 عملیة اجتیاز في البحر حسب بالغ وزارة الداخلیة 
وھو رقم مثیر لالھتمام ویطرح التساؤل حول حجم اإلمكانیات اللوجستیة والتقنیة التي تمت تعبئتھا اذا ما قارناھا 
بحادثة الغرق یوم 16 أكتوبر بعرض سواحل المھدیة التي رغم وصول وحدة بحریة على عین المكان واكتفت بانقاذ 
6 مھاجرین وقفلت راجعة للمیناء دون استدعاء وحدات أخرى بصفة عاجلة الستكمال عملیات اإلنقاذ باعتبار ان 

25 مفقودا یجھل مصیرھم. 
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اهلجرة غري النظامية

ال تزال شبكات تھریب المھاجرین تستقطب اكثر المھاجرین من جنوب الصحراء وتبرز ھنا تحدیدا ظاھرة التحیّل 
والتي تساھم في احباط اغلبیة محاوالت االجتیاز. تتحیل ھذه الشبكات على مھاجري جنوب الصحراء وتتولى اعالم 
السلطات األمنیة بصفة مباشرة او غیر مباشرة بعد ان تجمع األموال. تنشط ھذه الشبكات بكثافة ودون رادع حتى 

على الشبكات االجتماعیة.

شھد لیلة 16 أكتوبر الحادثة األكثر مأساویة خالل ھذا الشھر حیث أسفر انقالب مركب بعرض سواحل المھدیة عن 
انتشال 4 جثث في مرحلة أولى وإنقاذ 7 و25 مھاجرا في عداد المفقودین. تطرح ھذه المأساة األولویة المطلقة 
للمقاربات األمنیة في معالجة الظاھرة واسبعاد مقاربات البحث واإلنقاذ. حیث لم یتم في الحین تسخیر الوحدات 
البحریة الالزمة للقیام بعملیات البحث في الساعات األولى للحادثة بل ان عملیات البحث لم تتم بالجدیة الكافیة ال 
بعد احتجاج أھالي المفقودین واغالق الطرقات. تبقى ھذه األرقام حول الضحایا والمفقودین تقریبیة وحسب ما یرد 

في البیانات الرسمیة في غیاب ان ھیكل حكومي یعنى بالمفقودین في قضایا المفقودین في البحر.

توزیع عملیات االجتیاز المحبطة  خالل شھر أكتوبر

اكتوبر

البحرالبر

53.7% 46.3%

مآسي الھجرة غیر النظامیة على السواحل التونسیة خالل شھر اكتوبر

عدد الضحایا والمفقودین

34
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االنتحار وحماوالت االنتحار

خالل شھر اكتوبر تم رصد 19 حالة ومحاولة انتحار توزعت كالتالي: 6 حاالت ومحاوالت انتحار في القیروان 
و4 حاالت في المنستیر وحالتْي انتحار او محاولتھ في كل من تونس ومدنین وحالة او محاولة انتحار في كل من 

زغوان ونابل وصفاقس والكاف وقفصة.

ا�نتحار ومحاو�ت ا�نتحار

أریانة0بن عروس 0

بنزرت 0

زغوان 1

نابل 1

جندوبة 0

الكاف 1

صفاقس 1

المھدیة 0

القصرین 0

تطاوین 0

مدنین 2

قبلي 0

2تونس

0منوبة

0باجة

0سلیانة

0سوسة

4المنستیر

0سیدي بوزید

6القیروان

0قابس

0توزر

1قفصة

19  حالة ومحاولة انتحار

68,4 %

االنتحار حسب الجنس

31,6 %

وتقدر نسبة االناث 6 ,31 بالمئة من مجموع 
الضحایا 
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االنتحار وحماوالت االنتحار

فیما تمثل الفئة العمریة 35-26 سنة حوالي 47 ٪  من ضحایا الحاالت المرصودة  (9 ضحایا). ومثل االنتحار 
حرقا ابرز أشكال االنتحار المرصودة وذلك بنسبة 47.4 ٪  یلیھ االنتحار شنقا بنسبة 36.8 بالمئة  ثم تناول مادة 

سامة بنسبة ٪10.5 . ویظل كل شكل من ھذه االشكال عنف ضد الذات وخطوة في ایذاء 

47,4,% حرقا

10,5% مواد سامة

36,8,%
5,3% شنقا

رمي النفس
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 تقرير العنف لشهر أكتوبر

سجل شھر أكتوبر 2021، تطورا واضحا في منسوب العنف، واتجھ في العدید من المناسبات إلى أشكالھ األكثر 
تطرفا وخاصة في فضائھ األسري والعائلي. وفسحة األمل والتغییر السیاسي المسجل منذ یوم 25 جویلیة وتركیز 
الحكومة الجدیدة الذي خلف ھدنة نسبیة فیما یتصل بالحركات االحتجاجیة والمطلبیة االجتماعیة، لم یكن لھ نفس 
األثر على ظاھرة العنف.. لیتحول السلوك العنیف وردود الفعل االنفعالیة إلى أبرز آلیات التعامل بین األفراد في 
مختلف الفضاءات والوضعیات. فكان عنوان تواصل بین التلمیذ والمربي والزوج والزوجة وما بین التالمیذ فیما 
بینھم وبین األبناء وأولیائھم وبین الجیران وبین األقارب واألصدقاء وفي فضاء العمل وصلب مختلف المؤسسات 

االجتماعیة.
وأمام غیاب كل نویا تفكیك او تشخیص او اھتمام او حتى التفات للقضایا واإلشكالیات االجتماعیة التي تمثل دافعا 
ومحركا للعنف بجمیع أنواعھ.. یتوقع المرصد االجتماعي التونسي تواصل ارتفاع نسق العنف واتساع رقعتھ فأمام 

عدم تالشي أسبابھ ودوافعھ االجتماعیة واالقتصادیة لن یتراجع نسقھ.

 تقرير العنف لشهر أكتوبر

أریانة%4,5بن عروس 9,1%

بنزرت 1,5%

زغوان 0%

نابل 7,6%

جندوبة 1,5%

الكاف 0%

صفاقس 0%

المھدیة 1,5%

القصرین 10,6%

تطاوین 4;5%

مدنین 4,5%

قبلي 0%

%4,5تونس

%0منوبة

%3باجة

%0سلیانة

%10,6سوسة

%10,6المنستیر

%1,5سیدي بوزید

%18,2القیروان

%1,5قابس

%0توزر

%4,5قفصة
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 تقرير العنف لشهر أكتوبر

عنف اسري

ما یمكن التنبیھ لھ من خالل الرصد المسجل خالل شھر أكتوبر، ان العنف االسري قد اتخذ شكال اكثر تطرفا 
في فضاءاتھ العائلة وفیما یتصل بالعالقة بین الزوجین، حیث انتھى في اكثر من مناسبة بقتل للزوجة وسجل 

استعمال مفرط  لآلالت الحادة كان شھد عملیات حرق انتقامیة في ردود فعل قصوى في خالفات زوجیة.
والعنف الزوجي الذي یحمل في طیاتھ عنف واضح وموصوف ضد الطفل، كونھ یمثل الشاھد والمتضرر 
نفسیا من تداعیاتھ البسیكولوجیة كان أیضا مجاال لعنف مادي على األطفال وسجل الشھر عدد من احداث 
االعتداء واالنتھاك التي كان ضحیتھا أطفال دون ال 15 عاما.. ولعل من ابرزھا االعتداء الجنسي الذي سجل 
في حمام االنف من طرف اب على أبنائھ ذوات الثالث والخمس سنوات.  ولم یقتصر العنف االسري حسب 

نتائج الرصد على الزوجة واالبناء، بل شمل أیضا االباء واالمھات..
ویمكن القول ان المنسوب المرتفع للعنف المسجل داخل العائلة وفي الفضاء االسري والذي بلغ تقریبا ربع 
العنف المرصود، این كانت نسبتھ خالل شھر أكتوبر في حدود ال %21.2، ھو یعكس في جانب كبیر منھ  

تنامي حجم اضطراب القیم وتفكك النسیج االجتماعي داخل المجتمع التونسي وفي نواتھ األولى العائلة..

في  االولى  المرتبة  على  االجرامي  والعنف  والسرقة  البراكاجات  شكلھ  في  العام  الفضاء  في  العنف  حافظ 
منسوب العنف المسجل خالل شھر أكتوبر، این بلغت نسبتھ ال %77.3 من المجموع العام للعنف المرصود.  
والجدیر بالذكر ان العنف في الفضاء العام قد تسجل نقل نوعیة في تمظھراتھ العامة این عرف میول نحو 

استعمال االسلحة البیضاء وحتى األسلحة الناریة ایضا.
لالطفال  متزاید  انخراط  سجل  این  العمریة،  الشریحة  ناحیة  من  خاصة  الفاعلین  في  تغیر  العنف  وعرف 
والیافعین، ھذه الفئة التي كانت ضحیة التھمیش واالنقطاع المدرسي واالزمة االقتصادیة وتغییھا من مختلف 
البرامج الحكومیة التربویة والثقافیة واالجتماعیة اختارت على مایبدو ان تكون اكثر مرئیة عبر سلوك اكثر 

تطرف ومیول نحو العنف.

العنف في الفضاء العام

77,3%

15,2%

1,5%

4,5%

1,5%

القطاع
إجرامي

مؤسساتي

عنف في الفضاء العام

إقتصادي

إحتجاجي



عنف جماعي
59,1 %

عنف فردي
40,9 %

وتتقارب نسب انخراط االفراد والجماعات في احداث العنف فكان االفراد مسؤولون على نسبة %40.9 من 
العنف المرصود في الوقت الذي جاءت %59.1 منھ في شكل جماعي
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 تقرير العنف لشهر أكتوبر

العنف الجندري

ولإلشارة انخرطت المرأة في العنف بجمیع اشكالھ، وحتى منھا العنف المنظم، این نجدھا اصبحت جزء فاعال 
في أحداثھ وأصبحت تعتمد العنف على غرار الرجل كوسیلة للتعامل مع االخرین وحمایة نفسھا وفرض ذاتھا 

ومكانتھا داخل المجموعة.

وسجلت %39,4 من العنف المرصود في الفضاء العام في الشارع، وشھد النقل العمومي نسبة %9.1 من 
العنف في الوقت الذي عرفت المؤسسات التربویة، معاھد ومدارس واعدادیات نسبة %19.7 منھ.

ویمكن القول ان المنسوب العال من العنف بجمیع اشكالھ قد كان لھ اثر واضح في تغییر خصوصیات الفضاء 
العام، الذي لم یعد اطارا عاًما للتعایش بل تحول الى فضاء للتعنیف اللفظي والمعنوي وطغت على جانب كبیر 

منھ تشكالت للعنف البیئي والعنف الجسدي..

39,4%

9,1%

19,7%

4,5%

3%

المكان
الشارع

وسائل النقل العمومي

المؤسسات التربویة

فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج اقتصادي
21,2

المسكن
3%

فضاءات صحیة
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 تقرير العنف لشهر أكتوبر

المعتدي
حسب الجنس

81,8 %

7,6 %

6,1 %

4,5 %

الضحیة
حسب الجنس

39,4 %

16,7 %

10,6 %

33,3 %

وكانت المرأة فاعلة ومسؤولة عن %7.6 من مجموع العنف المرصود في الوقت الذي كان الرجل مسؤول 
عن نسبة %81.8 منھ. في المقابل كانت نسبة الضحیة متقاربة بین الرجال والنساء فكان النساء ضحایا في 

%33.3 من العنف وكان الرجل ضحیة في %39.4 من احداث العنف المسجل خالل شھر أكتوبر.

وعدم البحث في الیات تفكیك ومعالجة ظاھرة العنف التي تتزاید شھریا ویتم التنبیھ الیھ مع كل تقریر شھري 
للمرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، لن یكون اال مھدد لعنصر 
االستقرار والتعایش بین التونسیین وجب إیجاد صیغ معالجتھ في القریب العاجل في انخراط كلي لمختلف 

الھیاكل والمؤسسات الرسمیة المختصة.  
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اخلامتة

مثّل اعالن تشكیل الحكومة متنفس سیاسي یغذي حالة الترقّب واالنتظار وبالتالي استمرار الھدنة. كما أن اختیار 
أعضاء الحكومة أعاد الروح البناء المصعد االجتماعي ومنح النساء حقائب سیادیة وھذا امر یرسل برسائل إیجابیة 

للشارع ویمنح مصداقیة ونوع من الضمانة والثقة الداعمة للھدنة وحالة الترقب واالنتظار.
وتواجھ حكومة بودن تحدیان رئیسیان لضمان السلم االجتماعي خالل الربع األخیر من ھذا العام وذلك :

- في عالقة بالمواطن من خالل المحافظة على قدرتھ الشرائیة.
- في عالقة بالحركات االجتماعیة عبر تطبیق االتفاقیات الموقعة (27 اتفاقیة في القطاع العمومي) واالستجابة الى 

مطالب الحركات االجتماعیة وذلك لتفادي انفجار اجتماعي وازن.
- في عالقة بمؤسسات الدولة من خالل تدعیم دورھا االجتماعي في الصحة والنقل والحق في الماء.

كما أن المناخ االجتماعي الحالي یعمق ھشاشة بعض الفئات العمریة وفي مقدمتھا االطفال اذ ال تبدو الرؤیا واضحة 
بخصوص المشروع المجتمعي الذي نرید أن یكون الطفل والیافع محوره األساسي لمعالجة مشاكل اجتماعیة أساسیة 
متعلقة بھ كالھجرة غیر النظامیة والعنف واالدمان واالنتحار. وھو تحدي اخر تواجھھ حكومة بودن وھو التشخیص 
الشامل والمعالجة الشاملة لمجمل ھذه االشكالیات التي تضاعف من ھشاشة الطفل والیافع فالشارع ھو المؤسسة 

المجتمعیة الوحیدة التي احتوت الطفل والمراھق.
.

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


