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2022 

في عالقة بالتحركات االحتجاجية والعنف واالنتحار ومحاوالت االنتحار لم يشهد شهر أكتوبر 

تغييرا يذكر بالمقارنة باألشهر التي سبقته. رغم ما اتسم به من خصوصيات وسياقات ساهمت 

 في تصاعد حركات االحتجاج والعنف في تونس. 

وعدم وضوح مواعيد نهاية المرحلة  ويمكن القول ان تواصل حالة عدم االستقرار والضبابية

الوضع االقتصادي  وتوجه ،2022ديسمبر  17االستثنائية المربوطة بموعد انتخابات 

المواد  فقداننسب التضخم والمسجل في رتاا  االوالى مزيد التدهور واالجتماعي 

حالة االحتقان وعدم الرضاء خالل كانت من العوامل التي ساهمت في تواصل قد  ..األساسية

شهر أكتوبر وهي ناس العوامل التي ستساهم في مزيد تصاعد وتيرة االحتجاج والعنف خالل 

األشهر المقبلة في حال لم تعرف الاترة القادمة أي تغيير وبقي الوضع االقتصادي 

 واالجتماعي والسياسي على حاله او زادا تازما. 

لسياسي الرسمي وتوجه جزء هام من الحراك االجتماعي الى وامام تواصل غموض الخطاب ا

من الصعب تقديم قراءة في المشهد االجتماعي او توقعات لشكل  أصبحعدم التنظيم، 

التطورات التي ستعرفها األشهر القادمة، خاصة ان مختلف واليات الجمهورية قد سجلت 

ي تسجيل حضور ومحاولة حركات اجتماعية واحداث عنف عكست في مجملها رغبة واضحة ف

 كإطارلعام االاضاء استثمار ابالغ صوتها ونقل حجم االضرار االجتماعية التي تتعرض لها ليتواصل 

 . في ناس الوقت أساس لالحتجاج، ولكن للعنف

عب من الصتجعل عدم دقة المعطيات المنشورة في شانها وفيما يتعلق بحاالت االنتحار، فإن 

طابعها المثير للجز  يكمن في األسباب واألماكن  حتى وان كان، في سياقنا الحالي، تعدادها

 والطرق التي تجري بها.

ومن خالل التقرير الحالي يسعى المرصد االجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 

حراك لواالجتماعية الى تقديم عرض تاصيلي للااعلين االجتماعيين والسياسيين المعنيين با

تحديد وتحليل أوجه الشعور بالضيق االجتماعي في تونس بهدف التاكير في البدائل مع 

 .لتجاوز الوضع الحاليوسبل العمل 



  2022 أكتوبرتقرير   3
 

 

 الديناميكية السياسية :  1

اصل االرتاا  المتو المعيشةغالء حجم الحركات االجتماعية ضد بارتاا  في شهر أكتوبر  تميز

حالة االجتماعية واالقتصادية المؤشرات في األسعار، وفي تلك التحركات التي لها ارتباط ل

 . التي يعيشها التونسيون والتونسيات الحرجة

تواصل التيارات اليمينة الصعود في عدد من بلدان شمال البحر األبيض المتوسط دوليا، 

والواليات المتحدة.. الخ وتشترك جميعها في خطابات وتتوسع اكثر لتشمل فرنسا وإيطاليا 

سياسية اقصائية محرضة على المهاجرين متماهية مع سياساتها الهجرية التي تقوم على مزيد 

 . للمهاجرين غير النظاميين حركة الترحيل القسري الدفع نحو مضاعاة

قيس رئيس لتنايذ البرنامج السياسي ل بمستوى تقدمالسياسي  يرتبط الوضعوفي تونس، 

، 2022ديسمبر  17المقررة يوم النتخابات البرلمانية المقبلة وينطلق مسار االعداد لسعيد. 

ورسميا أعلنت هيئة االنتخابات عن قبول . معارضة ودعاو للمقاطعةمن  حتى مع ما رافقها

 %88اس الوقت أعلنت ان دوائر انتخابية. في ن 7وعدم تقدم أي مترشح في  ،مرشًحا 1058

يثير مشكلة فيما يتعلق بتمثيل فقط اناث. وهو ما س %12من المترشحين هم ذكور مقابل 

 .خالل المرحلة القادمة المرأة في صنع القرار

بالتوازي مع ذلك، تتواصل مأساة غرق مركب هجرة في معتمدية جرجيس والتي كانت تحمل 

 .العثور على ثماني جثث دون مساعدة الشرطة.من  حادثة تمكن خاللها الصيادونشخًصا.  18

العائالت الجريمة التي ارتكبتها الدولة أدانت شهدت الجهة موجة من االحتقان والغضب وو

 .بنائهمبإنصاف أ واوطالبفي حق أبنائهم وخاضوا سلسلة من التحركات 

لم  ،الجمهورية معهالكن تااعل رئيس من شهر سبتمبر  21وواقعة غرق المركب كانت يوم 

بتكثيف عمليات البحث مع فتح تحقيق وأمر اين دعا رئيسة الحكومة أكتوبر  14يقع اال يوم 

س حادثة جرجيبالتالي في حادثة غرق المركب وعمليات دفع الجثث دون اجراء اختبارات. لتظهر 

ان اقل ما يمكن القول عنها كردود فعل  وتباطؤ فيفشل تعاطي الحكومة مع ما حدث 

التااعل مع ما وقع  بطؤحجم الكارثة، مع العلم ان الصمت المسجل و جدا بالنظر الىمتأخرة 

 في جرجيس كان بالتوازي مع اإلعالن عن االتااق مع صندوق النقد الدولي. 

في ناس الوقت شهد شهر أكتوبر تحركات لتحالف أحزاب المعارضة، جبهة الخالص، اين نددت 

لتضييق ضد المعارضين وسجل يوم االحتاال بعيد الجالء الموافق ل بتنامي مؤشرات القمع وا

سياسات رئيس  في تونس العاصمة خروج نحو االلف تونسي لالحتجاج علىأكتوبر  15

قوى النهضة وحزب حركة و الدستوري الحرأنصار عبير موسي وحزب  وانتقدالجمهورية. 

 اوحملو ،التي وصلنا اليها التضخمنسب وسياسية اخرى النقص المسجل في المواد األساسية 
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في ي الرسماألزمة االقتصادية. في الوقت ناسه، استمر الخطاب السياسي تداعيات الرئيس 

 جمعهم مع فئةوالنقابيين وأعضاء األحزاب السياسية و محتكرينإدانة تجار الجملة وال

 أنهم سبب األزمة االقتصادية.واعتبر « المضاربين»

 صادية االجتماعية:االقتالديناميكية  2

ولم يسترجع النشاط االقتصادي العالمي بعد نسقه العادي بل استمر في التباطئ شهر 

أكتوبر اكثر من المتوقع، متأثرا بعدد من االزمات العالمية على غرار الحرب األوكرانية الروسية 

ردة ت المستو، وتغير قيمة العملة وارتاا  تكاليف المنتوجا19وتداعيات جائحة فيروس كوفيد 

 وأزمة الطاقة.. 

صعوبة إدارة أزمات الوقود  تدايتزونشهده منذ عقود.  لم ياتالتضخم إلى مستوحجم  وصلو

ياساتها ستغيير يواجه االقتصاد العالمي ركوًدا، وتضطر العديد من البلدان إلى لونقص الغذاء. 

 حدالذي تتجه فيه دول للفي الوقت . والعالمي ومستجداته النقدية والمالية وفًقا للسياق

تدفع بلدان أخرى ببساطة إلى اإلفراط في  ى النظر في البدائل اإليكولوجية،من التضخم، إل

في وقت تشهد فيه عدد من دول العالم مسيرات واحتجاجات على غالء المعيشة المديونية. 

 وارتاا  األسعار التي تزيد يوميا في تاقير الشعوب ومزيد تهميشهم. 

س، البلد كارثية بالنسبة لتوناالقتصادية واالجتماعية بمثابة التداعيات األزمة الدولية  وكانت 

من  ٪100اقتصادي حرج. تونس، التي لديها ديون تزيد عن  الذي يمر بوضعالمثقل بالديون 

تواصل مع شهر ناتجها المحلي اإلجمالي، غير قادرة على االقتراض من األسواق الدولية. 

أكتوبر الحديث على القرض المنتظر ان تتحصل عليه من صندوق النقد الدولي الذي يمثل 

المناذ الوحيد القادر على التخايف من حجم أزمتها االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها منذ 

 فترة. 

ية دأكتوبر، صعوبات بسبب سوء اإلدارة وضعف السياسات النق شهرشهدت البالد خالل و

والسياق العالمي. وقد نتج عنها نقص في المواد الغذائية األساسية )الدقيق والسكر والبن 

ة حالالطوابير الطويلة أمام محطات الوقود  وخلات( وتعطل في توزيع الوقود. .. والحليب

نقص في وترافق ذلك بتسجيل  .وموجة احتقان وشعور عام بعدم الرضاءالغضب العام من 

في  النقصان يتعمق  تتوقع التيو، لغرفة الوطنية لبيع االدوية بالجملةا لوفقً  األدوية،

 األشهر المقبلة.

وامام غياب لكل برانمج لإلصالح االقتصادي او لمشرو  سياسي واضح، تعمق الشعور بتضخم 

 %0.8وأسعار المواد الغذائية بنسبة  %6.4منتجات المالبس بنسبة األسعار وارتاعت اثمان 

، ولحم البقر ولحم %2.5، ولحوم األغنام %3.4، ومشتقات الحليب والجبن %11.3)البيض 

التضخم إلى  ليصل حجم(، وأسعار المساكن )المياه والصرف الصحي والكهرباء( %2.2العجل 

 خالل الشهر. 9.2%
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ن أخبراء  ولإنقاذ اقتصادي. يق سيكون كأداةصندوق النقد الدولي ان قرض اإلعالن عن  ورغم

 افقذي رإن الصمت الو من المخصصات ال يمكن أن تصل إلى أكثر الائات احتياًجا. %80حوالي 

في وقت تتطلب فيه ا صندوق النقد الدولي أمر مقلق، إلصالحات التي طالب بهحزمة ا

 . واالقتصادي االجتماعيالمطلقة للملف إعطاء األولوية المرحلة 

ق لمنتدى التونسي للحقوباالتونسي المرصد االجتماعي عرف شهر أكتوبر وفقا لعمل فريق 

مسجال ارتااعا مقارنة بناس الاترة من السنة . تحركا اجتماعيا 889 ،االقتصادية واالجتماعية

. 2021اجتماعية في أكتوبر  احركت 733الماضية والتي كان فيها حجم التحركات في حدود ال

 832 بلغت التحركات االجتماعيةحيث  2022، أي سبتمبر طاياة عن الشهر الماضيةبزيادة و

 احتجاًجا. 

 155. وسجل الشرق األوسط 238، تحركاتالشمالية الشرقي أكبر عدد من ال منطقة وشهدت

حركة والجنوب  147شهد الجنوب الشرقي في الوقت الذي . ليكون في المرتبة الثانية احركت

حركات تاألشهر السابقة، سجل الشمال الغربي أقل عدد من الوعلى غرار . تحركا108الغربي 

 مقارنة باألشهر األخيرة. اكبير اتطورتحركا، مسجال بالتالي  86 تبلغاالجتماعية و
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تليها احتجاجا،  96احتلت تونس العاصمة المرتبة األولى من حيث التحركات االجتماعية مسجلة 

احتجاجا.  67 ب احتجاجا، وسيدي بوزيد 69 بمدينين ف، تحركا 80 والية قاصة بفي ذلك 

وتقريبا المناطق التقلدية التي تعرف على امتداد السنوات الماضية العدد األكبر من 

االحتجاجات والمطلبية، فس الوقت عرفت والية جندوبة تطوا في نسق التحركات مقارنة 

 . تجاًجااح 54 باالشهر السابقة اين شهدت

في المقابل عرفت كل من واليات سليانة وتوزر والكاف نسق منخاض للتحركات االجتماعية، 

 رغم ما تعرفه من ارتاا  في مؤشرات الاقر وغياب للتنمية. 
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 من % 92.1، فان التحركات االجتماعية حسب مقاربة النو  االجتماعي فيما يتعلق بتوزيعو

كانت مخصصة  % 7.2، في حين أن الجنسينكانت مختلطة وشهدت مشاركة  االحتجاجات

 .كانت نسائية باألساس % 0.7 مقابلفقط للرجال 

 

تكشف نتائج عمل المرصد االجتماعي التونسي، ان غالبية التحركات االحتجاجية واالجتماعية 

 كانت ذات طابع عشوائية ال يخضع للتنسيق والتنظيم المسبق وبلغت نسبتهاالمسجلة 

في اطر غير عشوائية وتم التنسيق  %10.3 جاءت، بينما من جملة التحركات المرصودة 89.7%

 لها مسبقا. 

 

تونس تحركا عشوائيا غير منظمة، خالل شهر أكتوبر وشهدت واليات  797وعرفت البالد 

وسوسة وجندوبة أكبر عدد من أيام االحتجاج. أما فيما يتعلق بما وقاصة وسيدي بوزيد 

يوًما من االحتجاج خالل شهر  92 عددهافقد كان غير العشوائية والمنظمة حركات تيسمى بال

شهر  وعرفت. اغلبها تونس والقيروان وصااقس وقاصة والقصرين وتطاوين. وشهدت أكتوبر

عشوائية وغير المنظمة مقارنة الشهر السابق سبتمبر أكتوبر تطورا واضحا في عدد التحركات ال

الستثمار الشار  بشكل عاجل دون وسيط ودون  فأكثرمياًل أكثر ان هناك يعني ، وهو ما 2022

 المتزايد.مواطنين غضب الللتعبير عن ، تنظيم

10%

90%

غير عشوائية

عشوائية
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لتمثل غالبية االحتجاجات وكانت  %84.5 نسبةالمخطط لها  يةاالحتجاجبلغت نسبة التحركات 

 %15.5 غير المنظمة والاورية فقد بلغتاحتجاًجا، في حين أن االحتجاجات  751في حدود ال 

 احتجاًجا. 138 التحركات وكان عددها في حدود المن إجمالي 

 

وعرفت القصرين اعال عدد من التحركات غير المنظمة والتي لم تخضع لتنظيم مسبق وكان 

عرف احتجاجا. لم ت 24 تسجل تيومدينين الاحتجاجا  27احتجاجا تليها جندوبة ب  28عددها 

 ة أي تحرك احتجاجي غير منظم. جازغوان والمهدية ومنوبة وبواليات على غرار 

أيام  ، سجلت تونس أكبر عدد منة والتي تم التنسيق لها مسبقاالمنظمبالنسبة لالحتجاجات و

 .احتجاجا 66بوزيد ب وسيدي  74 ب قاصةتليها . تحركا 89 ب االحتجاج

84%

16%

منظمة تلقائية
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 االجتماعية التي ودوافع التحركاتأسباب  أبرزوكانت الحقوق االجتماعية والمهنية للعمال 

 في الزقت الذي كانت فيه كانت المطالب في ،%29 وبلغت نسبتها، 2022عرفها شهر اكتوبر

تسوية وضع مطالب ب %4 فيو العمل،من التحركات من اجل الترسيم وتحسين ظروف  16%

 %13وارتبط المتاق عليها. والتعهدات  اتاحتجاجات على عدم تنايذ االتااق %5و  مهنية،

من االحتجاجات  %10 عبرت في ناس الوقت. تشغيلمن إجمالي االحتجاجات بالحق في ال

انتقدت الحكومة وادائها وأساليب حتجاجات من اال %41وعن دعم لشخصيات سياسية 

خدمات الوالعمومية المتعلقة بالنقل والمرافق  المطالبهذا وتعلقت بقية . تسييرها للبالد

، إداري شهر أكتوبر ذات طابعمن احتجاجات  %49 وكانت المياه.األساسية واألمن والحق في 

البنية التحتية والعالقة بالمؤسسات ا. وكانت مشاكل اقتصادي %4، وااجتماعي%47 كان بينما

 من التحركات.  %1 شكلتوالسياسة هي دوافع أقل أهمية و
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من قبل الصمت وخطابات المؤامرة ب التحركات التي سجلها شهر أكتوبر باألساس ووجهت

ورغم ان الااعلون االجتماعيون ينتمون لى الائات األضعف اجتماعيا وهم . الجهات الرسمية

النساء واألطاال وأصحاب الوضعيات الهشة في العمل وسكان األرياف والمهمشين بصاة 

بهت للشراب.. جو وفك العزلة والماء الصالح الحق في العمل والتعليمعامة وترتبط مطالبهم ب

في اكثر من ساهم وهو ما ، من العنف، بما في ذلك عنف الشرطةأنوا  مختلاة تحركاتهم ب

 اإلضراب عن الطعام.مناسبة في تسجيل تطور وتنو  في التحركات وصلت بعضها حد اعالن 

تنو  في الااعلين االجتماعيين، مثل المعلمون النواب ابرزهم اين  2022عرف شهر أكتوبر 

 الماقودينوعائالت جرجيس  أهاليمن المشاركين في االحتجاجات. وشكل %57 شكلوا نسبة

في من الااعلين  %6 في المقابل كان  .%7 في حادثة غرف مركب الهجرة غير النظامية نسبة

الااعلين من  %3بر مواطنون احتجوا للمطالبة بحقوق أساسية وكان احتجاجات شهر أكتو

حاملي الشهائد من  %4من الطالب، و %5من الطالب، و  %2من النشطاء، و  %2شباب، و 

، مع وجود مجموعات مهنية متنوعة أخرى مثل شغيليطالبون بالت %4العاطلين عن العمل 

حضائر ممن تجاوز سنهم لصحايين وعمال الالمزارعين وسائقي الحافالت وسيارات األجرة وا

 .عاما 45ال

، السلطة المركزية، أي ٪76غالبية االحتجاجات، أي  تهدفتاألشهر السابقة، اس وعلى غرار

، وكذلك وزارة ٪57بنسبة  ربية، ووزارة الت٪6، ورئاسة الحكومة بنسبة ٪71الحكومة بنسبة 

سلط للاحتجاجات أخرى  توجهت، ووزارة الصناعة. ووالموارد المائيةاالحة والصيد البحري ال

 اصةقفساات أرباب العمل والمؤسسات التعليمية والشركات مثل شركة  كما كان. جهويةال

 .الجهات المعنية بالمطالب أحد

ة خالل من غيره بالتحركات والمطلبي أكثرالمعني  ربية، كان قطا  التنتائج الرصد المسجلةل طبقا

ا  القطب في المقال بلغت المطالب المرتبطةبه.  تحركاتمن ال %60 حيث ارتبطت، شهر اكتوبر

 % 2وبقطا  النقل، % 6وتعلقت . %8 معني ب كان القطا  الخاصو، %23 نسبة العام

قطا   % 1وقطا  الصرف الصحي، ب % 1و، بالحق في الماء الصالح للشراب % 1و، بالاالحة

 القطا  القانوني.ب % 1واألمن، 
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من  %80.3جاءت غالبية التحركات المسجلة خالل شهر أكتوبر في شكل اعتصامات اين مثلت 

جملة التحركات. وسجل  من  %8والمسيرات االحتجاجية المجمو  في الوقت الذي بلغت فيه 

في بعض التحركات وعرق للعجالت المطاطية الشهر احداث قطع طريق وغضب واحتقان 

 عبر وسائل االعالم ومسيرات سلمية وايام غضب..ومنع من العمل ونداءات 
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يوم اعتصام في  714 اين بلغتال تزال االعتصامات هي الشكل األكثر اعتماًدا لالحتجاج و 

 .ااعتصام 65 متعلقة ب أماكن مختلاة

 وارتبطت فياجتماعي خالل شهر أكتوبر دارت داخلها تحركات تنوعت الاضاءات واالطر التي 

إدارية، و رات مق نحو منها % 56نسبة  وتوجهتوالعدالة االجتماعية. التعليم  لفبم مجملها

 استقرت امام % 5الحكومة، و  عنيت بها % 7، و والتربوية المؤسسات التعليمية نحو % 13

امام  %3ووفي الطرقات في األماكن العامة  %16في الوقت الذي دارت العمل.  راتمق

قصده الذي عادة ما ي ،كان شار  الحبيب بورقيبة في ناس الوقت. اتالوزار مقرات

ااعلين من ال ٪1المتظاهرون والنشطاء والااعلون االجتماعيون لالحتجاج، مجال تحرك 

ل منها كين دار في المسرح البلدي والقصبة، ااالمر كان بالنسبة لاضاء  ناسو. االجتماعين

 من االحتجاجات. 1٪

 

وشهد شهر أكتوبر تواصل لعدد من التحركات التي انطلقت منذ الشهر السابق سبتمبر، عكست 

استمرارية للغضب واالحتقان وعدم رضا الااعلين االجتماعيين. ومثلت تحركات المعلمين النواب 

واولياء التالميذ الذين حرموا من عودتهم المدرسية وعائالت الماقودين في حادثة غرق 

، في ناس الوقت عرف الشهر احتجاجات للعاطلين عن أبرزهمرة غير النظامية قوارب الهج

العمل وللاالحين وللصحايين والنشطاء الحقوقيين الذين يمكن اعتبارهم من الااعلين اللذين 

 سابقة.  ألشهريخوضون تحركات دورية ممتدة 
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والمتعلق برفض المعلمين النواب االلتحاق « ربويالمأزق الت»ما يمكن ان نعتبره أدى استمرار 

توسع دائرة االحتجاج والتحركات لتشمل المعلمين إلى بالمدارس بعقد عمل غير قانوني، 

 ةالتالميذ، في المقابل حافظت وزارالنواب وحاملي االجازة في التعليم واولياء التالميذ و

سلوك مرتبك وال مبال بحجم في التعامل بالطرف المشرف والمعني بحل االزمة التربية 

السمة التي ميزت الخطاب السياسي المتبني لشعار "دعه يحدث ". المشكل وهي ناس 

الف تلميذا من حقهم في التعليم نتيجة عدم التااعل الرسمي مع مطالب  400وحرم نحو 

 المعلمين النواب وإيجاد حل لوضعية الهشاشة المهنية التي يعيشونها.  

 

اب التي تقرأ بها عدم تااعل وزارة التربية مع مطالب المعلمين النواب وعدم بين األسبن وم

تها على ما يبدو مع صندوق النقد الدولي الذي دعا االتزامها بتعهدات السابقة، هو التزام

في الوظياة العمومية واعتمدت الية انتداب الدولة التونسية الى التقليص من كتلة األجور 

قابل التضحية بسنوات عمل المعلمين النواب الذي طالبوا بادنى حقوقهم مغير قانونية كحل   

 المهنية وهي قانونية االنتداب والحصول اجورهم في مواعيدها. 

المعلمين إلى  2022أكتوبر  20 يوم لتربيةوزير ا ولم يتااعلوا المعلمين النواب مع دعوة

مرة أخرى بتسوية وضعهم  هوعدرغم االلتحاق بأماكن عملهم وتقديم المزيد من التضحيات، 

فتنكر وزارة التربية لتعهداتها السابقة في شان ملاهم المهني في غضون أربع سنوات. 

جعلهم ياقدون الثقة فيما تقدمه من التزامات وهو ما جعل االزمة تتواصل وسط اختالف في 

كات أخرى كما خلقت االزمة في ناس الوقت تحروجهات النظر بين مساند ومعارض لها. 

موازية لالولياء الذين طالبوا بحق أبنائهم في التعلم وحملوا المسؤولية لكل من الوزارة 

. وشهد مختلف واليات الجمهورية تحركات واحتجاجات لالولياء والمعلمين على حد السواء
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 تعلقت بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية وحق أبنائهم في التعلم وبالنقل المدرسي وبإصالح

 المنظومة التربوية.. 

وتجدر اإلشارة أيضا انه وفي عالقة بالشأن التربوي، شهد عدد من المؤسسات التربوية خالل 

شهر أكتوبر احداث قمع بوليسي غير مسبوق، اين قامت قوات االمن في بن عروس بإيقاف 

ي وقت ف مجموعة من التالميذ الذين احتجوا على البنية التحتية لمعهدهم بعد قمع تحركهم.

ناي مدير المدرسة انه اتصل باالمن ويعتبر ان وضعية البنية التحتية ال تمثل خطرا على التالميذ.  

تالميذ تبقى حادثة ايقافهم من قبل قوات االمن من اخطر محاوالت 6ورغم اطالق سراح ال

قمع التحركات االحتجاجية المسجلة وذلك كون ضحاياها من األطاال وسجلت في فضاء 

  ال ان ينتهكهم. وي كان من الماترض ان يحمي هذه الائة ترب

وكانت االحتجاجات التي عاشتها معتمدية جرجيس وخاضتها عائالت الماقودين في عملية 

ح باتالهجرة غير النظامية، من ضمن التحركات التي ميزت شهر أكتوبر، وطالب المحتجون 

عملية دفن الجثث دون تحاليل جينية للجثث والدفن المتسر  لهم في مقبرة تحقيق في 

مليات تكثيف ع مع حطام الساينةحديقة افريقيا الخاصة بالمهاجرين من جنوب الصحراء وفي 

 ا.. الضحايعن تاتيش ال

 

الرافضة لسلوك اما من الغضب وسلسة من التحركات حالة من االحتقان وايوشهدت جرجيس 

لصوص بالدنا وقتلة »المحلية والوطنية. وردد أقارب المختاين شعارات مثل  السلطات

 كارثة اإلنسانية بشكل جيد وترك، منددين بالصمت السياسي وعجز الدولة عن إدارة ال«أطاالنا

أبناء الجهة في مواجهة مصائرهم دون أي دعم تحت تعلة النقص المسجل في اإلمكانيات. 

أهالي الماقودين والجمعيات المحلية والصيادين وأهالي الجهة تخاذل للسلط الرسمية دفع 

 الى االعتماد عن امكانياتهم الذاتية والبحث عن الجثث او الناجين في حركة تضامنية واسعة.



  2022 أكتوبرتقرير   15
 

 

وحادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة السواحل التونسية ال يعد حدث غير مسبوق، وانما 

 ألف 29منذ سنوات. حتى انه والى غاية اليوم سجل منع يتزل ضمن سياق عام تعيشه البالد 

 مهاجر من اجتياز الحدود البحرية التونسية. 

 29إن مأساة الهجرة غير النظامية هذه لم يسبق لها مثيل، حيث تم بالاعل اعتراض أكثر من 

كما انه وطبقا للمعطيات المنشورة فان نحو نصف الماقودين ألف مهاجر منذ بداية العام. 

 في البحر المتوسط قد انطلقوا من سواحل تونسية. 

بدورها خاضت األحزاب السياسية المعارضة للحكومة خالل شهر أكتوبر عدد من التظاهرات 

أكتوبر تحركا للتنديد بانتهاكات قيس سعيد  15االحتجاجية، اين نظمت جبهة الخالص يوم 

ة جبه»وبحسب بيان صادر عن في التظاهر واالحتجاج.  والممارسات األمنية التي تهدد الحق

رفع هذا وقد ، ُمنع العديد من المؤيدين من الوصول إلى مظاهرة العاصمة. «الخالص

اللوم على السياسيين  وااألزمة االقتصادية وألقالمحتجون شعارات منددة بغالء المعيشة و

تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي  مسؤوليةالرئيس قيس سعيد  حملواو 2019منذ عام 

 . في البالد

واصل سائقو سيارات األجرة عرف شهر أكتوبر أيضا تحركات ذات الطابع القطاعي، اين 

كما خاضوا تحركات من اجل الزيادة في تسعيرة التاكسي احتجاجاتهم للحصول على تراخيص. 

 التونسيين.  الاردي وهو مطلب عارضته فئة عريضة من
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وفي الكاف وسليانة والكريب ونابل وبنزرت احتج الاالحون على النقص في البذور وعلى 

غالء األسمدة وعدم تدخل الدولة للتعديل فيها وتقديم مساعدة للاالح. في ناس الوقت 

ل االهتمام الالزمة من اج تحرك منتجو التمور في كل من توزر وقبلي وطالبوا الدولة بايالئهم

ضمان تجميع التمور في ظروف جيدة وفتح افاق جديدة لترويجها عبر ليبيا مع ضرورة ضبط 

 . سعر مرجعي يغطي تكاليف اإلنتاج

طالبوا خاللها بتسوية  عاما 45ن تجاوز سنهم الموشهد أكتوبر تحركات لعمال الحضائر م

  سنوات.  10كان منذ اكثر من وضعياتهم المهنية خاصة ان التحاقهم بالعمل 

إخااقات الحكومة والسياسات لتؤكد من جديد أكتوبر شهر احتجاجات  تأتيوفي المحصلة 

 فيبعد مازالت لم تنجح  فهي، في تعاملها مع الملف االقتصادي واالجتماعي الرئاسية

على األرجح ستزيد التوقعات بمزيد تطور االزمة العدالة والحماية االجتماعية. وتحقيق 

قانون  دوربعد صفي األشهر المقبلة  أكثروتوجهها نحو التعمق االقتصادية والسياسية الحالية 

ك الحراوعلى االغلب تااق مع صندوق النقد الدولي. االنطالق في تطبيق االو الجديد المالية

زيد متنبؤ بالتي  من ضمن المؤشرات مؤشراال  م يكنل شهر أكتوبرالذي سجله  االجتماعي

ل في مقابالغضب الجماعي تصاعد  تعرف معها األشهر القادمة مزيد، اتاالحتجاج ارتاا  نسق

 كل احتجاج او مطلبية.  اعتماد الرد األمني كحل أساسي للحكومة في مواجهةتواصل 
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ر مصي مدينة جرجيس تشهد حراكا مستمر من اجل معرفة ومعرفة مصيرهم. التزال الى اليوم
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طات الجهوية على عمليات دفن سريع لجثث مهاجرين دون احترام أقدمت السلحيث اتباعها. 

التراتيب الواجبة اثناء هذه االزمات وهو ما فاقم من معاناة العائالت واحساسهم بمحاولة 

فضحت ازمة جرجيس  الدولة التعتيم على معاناتهم واقاال الملف في أسر  وقت ممكن.

ية وعدم احترام التراتيب القانونية والصحية للدولة مع الاواجع البحر يالتعاطي الالإنسان

 واإلنسانية. 

في الوقت الذي عجزت فيه السلطات التونسية عن تخصيص اإلمكانيات الالزمة للبحث عن 

مهاجرا من  5584الماقودين في جرجيس والمهدية وقليبية وبنزرت فقد نجحت في منع 

مقارنة بشهر سبتمبر.  %43.8ا  يقّدر ب الوصول الى السواحل اإليطالية خالل شهر أكتوبر بارتا

عملية خالل ناس الاترة من السنة الاارطة. ارتاع  263عملية اجتياز مقابل  331كما أحبطت 

 30604عدد المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم منذ بداية السنة الى نهاية شهر أكتوبر الى 

. كما أحبطت السلطات 2021ن سنة مقارنة بناس الاترة م % 38.18مهاجرا أي بزيادة تقّدر ب 

 عملية اجتياز خالل ناس الاترة من السنة الماضية.  1545عملية اجتياز مقابل  2544التونسية 

لئن تطّور عدد المهاجرين من جميع الجنسيات الواصلين الى إيطاليا منذ بداية السنة ب 

خالل نهاية أكتوبر فان عدد المهاجرين التونسيين تطّور فقط بنسبة  85041ليصل الى  59.17%

حيث بلغ عدد الواصلين الى إيطاليا من ذوي الجنسية التونسية منذ بداية السنة  16.43%

 مهاجرا خالل ناس الاترة من السنة السابقة.  14342مهاجرا مقابل  16699

من جملة المهاجرين  %19.56قاصرا أي بنسبة  3267اليا بلغ عدد القّصر الواصلين الى إيط

من القصر الواصلين الى  %32.9التونسيين. كما يمثل القّصر من ذوي الجنسية التونسية نسبة 

 إيطاليا من جميع الجنسيات. 

حالة وفاة او فقد نتيجة  23تتواصل المآسي اإلنسانية على الشواطئ التونسية حيث تم رصد 

غير النظامية ليرتاع عدد الموتى والماقودين على الشواطئ التونسية الى  عمليات الهجرة

 حالة في البحر األبيض المتوسط األوسط.  1306حالة من جملة  567

مع صعود اليمين اإليطالي للحكم وفرض صربيا للتأشيرة على ذوي الجنسية التونسية وعدم 

ية واالجتماعية سيشهد الطريق األوسط استقرار األوضا  السياسية وتدهور األوضا  االقتصاد

 من المآسي.  متزايدا ومزيداللبحر األبيض المتوسط األوسط ضغطا 
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 2022 خالل سنةتوزيع الواصلين الى إيطاليا حسب األشهر 

 
382

321

12

15

34

308

250

15

12

31

224

174

13

10

27

345

261

8

11

65

1024

841

60

41

82

1714

1318

75

96

225

3461

2328

176

192

401

4284

3336

251

323

557

2958

2399

94

115

350

1999

1618

61

85

235

16999

12663

769

1009

2258

عدد الواصلين

الرجال

النساء

القصر مع مرافقة

القصر دون مرافقة

المجموع

اكتوبر

سبتمبر

اوت--

جويلية

جوان

ماي

أفريل

مارس

فيفري3

جانفي



  2022 أكتوبرتقرير   21
 

 

 2022توزيع عمليات االجتياز املحبطة حسب الجهات خالل اكتوبر 

 
 وجود هذه العالمة ال يعني ان هذه الجهات ال تشهد عمليات اجتياز لكن املعطيات الرسمية املنشورة في البالغات لم تتضمن عمليات اجتياز  *

 محبطة في هذه الجهات
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 2022خالل اكتوبر توزيع املجتازين حسب الجنسيات
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2022

انتشارا في العنف في مختلف الجهات  2022طيلة شهر أكتوبر ُتظهر خارطة العنف المرصودة 

حالة عنف وهو ما  48وزيادة معدالته ويكون ضحاياه في الغالب الائات الهشة. وقد تم رصد 

يمثل انخااضا مقارنة بشهر سبتمبر ومع ذلك يتواصل تصدر العنف االجرامي لمجمل حاالت 

 العنف المرصود طيلة شهر أكتوبر.

بالمئة من حاالت العنف المرصودة طيلة  23.4تتصدر والية تونس المرتبة األولى بتسجيلها 

بالمئة وذلك بالتوازي مع والية  12.8شهر أكتوبر وتأتي والية اريانة في مرتبة ثانية بنسبة 

 بالمئة من مجمل احداث العنف المرصودة. 10.6القصرين. وسجلت والية بنزرت 

 تستمر منذ أشهر كأماكن تتاشى فيها ممارسة العنف. هذه الواليات
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تختلف أسباب العنف باختالف خصائص هذه األماكن. فواليتا تونس واريانة فيهما نسبة فقر 

دون المعدل الوطني ويثير وزنهما الديمغرافي تساؤالت حول عدم المساواة بين المراكز 

 والهوامش. 

الاقيرة في ضواحي المناطق الغنية ويتزامن ذلك في الغالب مع نسب غالبا ما تتشكل االحياء 

تسرب مدرسي مرتاعة ومع تراكم لمشاعر عدم المساواة من حيث الظروف المعيشية 

 للسكان.

أماكن إقامة  في هذه التجزئة بين األماكن تظهر مؤشرات غياب العدالة االجتماعية:

في  محترمة من الدخل والتعليم والبنية التحتيةتتمتع بمستويات  والتي للمجموعات المتميزة

 وبالتالي المناطق الحضرية وأماكن أخرى مجاورة تعاني التهميش في مختلف مستوياته.

نشأت هذه المناطق بطريقة تعزز االنتقال الى العمل العنيف اعتمادا على التقسيم القائم. 

اهم مؤشرات العنف في هذه ويمكن ان يكون هذا التقسيم وما يارزه من احباط وسيلة ل

ولكن بانحراف بالمئة  17.5المناطق على وجه التحديد. فبنزرت مثال فيها نسبة فقر تناهز 

وحظت هناك إلى ارتاا  معدل أدت التااوتات التي لُ  لمعدل الوطني. وقدمعياري كبير فوق ا

سبة تناهز ن والى امية مرتاعة ومشاكل في التسرب المدرسي. في المقابل البطالة نسبًيا

 بالمئة وهي من ارفع النسب وطنيا. 32.8الاقر في القصرين 

ويمثل التهميش دافعا لالنتقال نحو العنف والذي تكون دوافعه في الغالب رغبة في السرقة 

واالستيالء بالقوة وبالتالي يصبح االقصاء، وليس الاقر، واقعا مشتركا في هذه األماكن التي 

 لعنف في البالد.تعبر عن اعلى معدالت ا

بالمئة من مرتكبي  91.3تمثل النساء نسبة 

بالمئة من ضحاياه. وفي  59.6العنف وتمثلن 

 23.4توزيع الضحايا نجد نسبة الضحايا النساء 

بالمئة ونسبة المجموعات المختلطة بين النساء 

بالمئة من الضحايا  10.6بالمئة و 6.4والرجال 

 ن حياتهن جراء العنف.فقد
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 53.2اشكال العنف المرصودة وذلك بنسبة  أبرزخالفا لشهر سبتمبر مثل العنف الجماعي 

 بالمئة 46.8بالمئة فيما بلغت نسبة العنف الممارس على االفراد 

 

وذلك في تصنيف بالمئة  85.1يتصدر العنف االجرامي طليعة أنوا  العنف المرصود بنسبة 

 6.4العنف والقطاعات التي ُيمارس فيها ويأتي العنف المؤسساتي في مرتبة ثانية بنسبة 

 2.1بالمئة يليه العنف االقتصادي بنسبة  4.3بالمئة ثم العنف في الاضاء العمومي بنسبة 

 بالمئة. 2.1بالمئة ثم العنف االحتجاجي أي الذي له رابط بتحرك احتجاجي وذلك بنسبة 

 

بالمئة  51,1مثل الشار  فضاء مميزا الرتكاب العنف اذ كان طيلة شهر أكتوبر فضاء لممارسة 

من العنف المرصود. كما سجلت المؤسسات التربوية )معاهد ومدارس اعدادية ومدارس 
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بالمئة من العنف المرصود طيلة أكتوبر فيما  17ابتدائية( فضاء للعنف وهي التي شهدت 

بالمئة من العنف في  4.3بالمئة من العنف في منازل الضحايا وُارُتكبت  12.8ت ُسجل

 مؤسسات اقتصادية )بنوك(. 

كما سجلت إدارات وسجون ومباني صحية وأماكن ترفيهية ووسائل اعالم ومنصات افتراضية 

 بالمئة من مجمو  العنف المرصود. 2.1معدالت عنف بلغت نسبتها 

 

شهد شهر أكتوبر زيادة في منسوب العنف المسلط ضد النساء. فمن جهة زاد معدل العنف 

الزوجي وتنوعت اشكاله اذ تعرضت سيدة للحرق بالسجائر على يد زوجها في سيدي البشير 

وتعرضت سيدة أخرى للعنف على يد زوجها حد دخولها في غيبوبة وماتت سيدة أخرى على 

 مسبقا للتهديد في الكاف. يد زوجها حرقا بعد تعرضها 

ومن جهة ثانية تعرضت نساء الى العنف في الاضاء العام من قبل مجهولين من ذلك نذكر 

اختطاف مراهقة في صااقس ومحاوالت تحويل وجهة واغتصاب كانت ضحاياها بالغات 

 ومراهقات وتوثيق فيديوهات اباحية ُرغما عن إرادة الضحايا.

ة هامة من العنف والتي تظهر كتداعيات مباشرة الزمة كما سجل المحيط المدرسي نسب

التعليم في البالد. وقد ُمورس هذا العنف داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها والضحايا 

التربوي او التالميذ من ذلك تسجيل اعتداءات بالعنف المادي على مديرة  اإلطاركانوا اما من 

دي ولية وكذلك االعتداء على مدرسة داخل مساعدة في مدرسة ابتدائية في باجة على اي

 فصلها وامام انظار التالميذ. 

بخصوص العنف المتبادل في صاوف التالميذ تم تسجيل حالة طعن في والية نابل وحالة 

طعن في المنستير واستخدام الغاز المشل للحركة في القصرين )تعرض عدد من التالميذ 
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ة تم تسجيل حاالت سلب تحت التهديد واعتداء لالختناق(، وفي محيط المؤسسات التربوي

بالعنف على سائق حافلة في تطاوين من قبل تالميذ وكذلك حاالت عنف على أساس 

االنتماء الجهوي كان ضحاياها تالميذ عائدون عبر حافالت الى قابس حيث تم االعتداء عليهم 

من قبل المهاجمين بالضرب ومحاوالت قص شعورهم. وينحدر الضحايا من حي فقير وموصوم 

 بانه مكان "لألجانب" االمر الذي يجعلهم عرضة لإلقصاء والعنف.

انعدام األمان في هذه الاضاءات التعليمية مثيرا للقلق خاصة وان العنف وردات الاعل  أصبح

العنياة تتغذى من مناخ فيه ضبابية وفقدان اتجاهات بالنسبة للخطاب الرسمي في عالقة 

نذ العودة، مراقبة عدم مساواة واقصاء في الدراسة، مضايقات تحدث دون باألزمة الدائرة م

" بين فراجيمكن أن تنشأ "طقوس إوجود وساطات تهدئة. وسط مناخ من العنف الممنهج 

اومة ولمقالمدرسة.  تجاهولياء األمور الذين يشعرون بخيبة أمل األو مدرسينمن قبل ال األقران،

من التاكير في ازمة النظام التعليمي وفي محاوالت فض  العنف في المحيط المدرسي البد

 في المواقف المتخذة.االشكاليات القائمة عبر حوار والوساطة وتاادي التضارب واالرتباك 

يد صبنادق ) السطو المسلحو ةذلك السرق من تم تسجيل عدد كبير من حاالت العنف األخرى

حرق العجالت المطاطية لتخريب ووسكاكين وسيوف( والطعن والقتل وفقدان السمع وا

 األبوين إلخ.األطاال ارتكبها المولوتوف واعتداءات خطيرة على القاء و

 وأيضا اعتداءات قائمة على أساس المعتقد الديني عنف الشرطةبرز أيضا خالل شهر أكتوبر كما 

ما نقاش حاد دار بينه ا( اثرمتطرف دينيزميله )على يد  من ذلك مقتل سائق سيارة اجرة )لواج(

  حول لباس فتاة اعتبره المعتدي غير محتشم فطلب منه الضحية عدم التدخل في حريتها.

مسألة الحق في االختالف تمثل . وامقلقبات الذي تتااوت تداعياته،  ،هذا العنف اإلجرامي

 لقراءة هذه الظواهر. مدخالوالتمييز على أساس هذا االختالف 

 2022بر وسبتم جويليةرصد الدفا  عن الحق في االختالف في تونس بين تقرير م وقد جاء في

غالبا ما يكون في المحيط االسري. ويشمل العنف  التمييز على أساس الهوية الجندرية ان

 .ناسي ولاظي وجسدي واقتصادي وجنسي: من العنفمختلاة أنوا   االسري

مييز   التمييز تؤكد التمييز العرقي والتوجاء في هذا التقرير أيضا شهادات تم توثيقها عند وقو

 على أساس االنتماء الجهوي.

وية قواعد الهكما تؤكد التقارير األخيرة الصادرة عن المرصد االجتماعي التونسي وجود الهوية 

التي تقوم عليها ممارسة العنف والطابع التقاطع لهذا العنف وأهمية حجم نقاط الضعف 

 عنف.تعرض األفراد أو الجماعات للالتي تحدد جزئيًا احتماالت 
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2022

وسائل اإلعالم وشبكات  حاالت ومحاوالت انتحار خالل شهر أكتوبر من خالل 10تم رصد 

قم وهو رالمرصد االجتماعي التونسي.  العينة التي يتشغل عليهاالتواصل االجتماعي وهي 

 حالة ومحاولة انتحار.  15منخاض مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث تم تسجيل 

في واليات القيروان وسيدي بوزيد وبن  هذه الحاالت، حاالت انتحار ومحاولته،تم تسجيل 

 عروس وتونس وزغوان وجندوبة ومدنين وقاصة.
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بر خالل شهر أكتو اتضح التباعد الجنساني

بالمئة من األشخاص الذين  80اذ ان 

مارسوا العنف بأناسهم هم رجال في 

بالمئة  20حين ان هذه النسبة في حدود 

 في صاوف النساء.

 

بالمئة من حاالت االنتحار ومحاولته  40

بالمئة  20وتم ارتكابها شنًقا المرصودة 

 20الناس وبالمئة عبر القاء  20حرقا و

تناول أدوية غير موصوفة. بالمئة عبر 

ختلات األساليب المستخدمة في وقد ا

تنايذ العنف الذاتي بحسب مالمح 

 ودوافع االنتحار.ون الااعل

على االنتحار او محاولته، اد تم تسجيل اقدام شخص  أقدمواتختلف اعمار األشخاص الذين 

عاًما،  45و 36تتراوح أعمارهم بين سنة على االنتحار وأربعة اشخاص بالغين  60ياوق عمره 

عاًما. لم تسجل  25و 16عاًما وثالثة تتراوح أعمارهم بين  35و 26وشخصين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة. 60و 46وما بين  15حاالت انتحار لمن هم دون سن 
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بدافع النزاعات هناك حاالت انتحار او محاولته تاتي كشكل احتجاجي وهناك محاوالت أخرى 

الشخصية )مضايقات األقران والصراعات الزوجية( وقضايا األسرة ذات األسس االقتصادية 

 وغيره( والمال الموروث، )الكثير من األراضي

قاصر  التربوي اذ أقدمت واإلطارار في صاوف التالميذ وقد تميز شهر أكتوبر ببروز حاالت االنتح

سنة( على االنتحار في القيروان بسبب المضايقات من قبل زمالئها وكذلك اقدام مدرس  17)

 نائب على االنتحار حرقا داخل مقر مندوبية التعليم.

لسنوات المدرس كنتيجة منطقية للظروف التي عاشها هذا االنتحار "االحتجاجي" يأتي 

 .مطولنتظار اللالو

ويكشف اختيار االحتجاج داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية عن ديناميكية القوة المتبادلة ما 

 . ممثلي السلطة واألشخاص بين

ومثل غياب الخطاب االتصالي المطلوب من قبل الجهات الرسمية وتهديدات وزارة التربية 

ادي للبلد مما يعني أن هذا ليس الوقت نظًرا للوضع االقتصوالدعوة للتضحية بالناس )

للمطالبة بحقوقهم( دفع هذا الارد إلى التضحية بناسه حرفًيا في  نوابالمناسب للمعلمين ال

 .مواجهة الظلم

 ورتهتتضح خطهذا الخطاب عن "التضحية" كضمان للاضيلة واالستحقاق في مهنة التدريس 

ألنه ال يأخذ في االعتبار ظروف األشخاص الذين أجبروا على التضحية بأناسهم وأثر هذه 

 التضحية حياتهم ما في هذه الحالة هو الموت والتضحية اليائسة بالناس.

هذا النو  من االنتحار وقع في قطاعات أخرى اذ حاول عامل بناء االنتحار في جندوبة االمر 

ئه في المستشاى الجهوي بجندوبة. كما هدد تاجر باالنتحار حرقا الذي اثار استياء وغضب زمال

في مكان عام بسبب خالف مع ديواني ثم حاول الحقا حرق الديواني كما حاول سائق سيارة 

تتبع حاالت االنتحار االحتجاجية اجرة االنتحار اثناء االحتجاج على مطالب مهنية. فاي الواقع 

الظلم واستمالة التعاطف العاطاي لدى  مشاعر تحازهمهؤالء . المنتحرينمسارات حياة 

 الجمهور.

هذا النو  من االنتحار هو نتاج تجارب فردية في مجال اجتماعي ومهني يضاي الشرعية على 

هذا الاعل ويعطيه زخما سياسيا والذي سيقطع بدوره الصمت والتوقعات التي يعيشونها 

 في عالقتهم بمؤسسات الدولة وهياكلها.

االنتحار االحتجاجية تمت اذن في الاضاءات العامة وهي تجذب انظار الراي العام  حاالت

يمكنهم أيًضا الوقوف في مكان خاص وجذب انتباه للضحية المنتحر وللمجموعة التي يمثلها. 
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نايذها يتم ت ،بسبب المظالم المشتركة التي يمثلونها. على حد تعبير إدوارد سعيد رالجمهو

 ".قاومة جوهرها تمرد الطاقةفي إطار "ثقافة م

إن التاكير في حاالت االنتحار هذه على أنها أفعال ناتجة عن اضطراب اكتئابي ناتج عن الظلم 

والذي سيكون هدفه ضمان أن الارد "ُينظر إليه أخيًرا" في عرض أعماله العامة سيكون عالمة 

تج عن المشاركة في حركة اني منه. إن اإلرهاق النضالي الناععلى االضطهاد المنهجي الذي 

اجتماعية محكوم عليها بالهزيمة والعوامل المتراكمة التي تضاف إليها )االقتصادية 

واالجتماعية والناسية( تؤدي إلى الشعور بالعجز الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير الذات 

شر، اباالنتحار. يمكن أن يذهب القمع والسلطة القمعية إلى حد قتل المحتجين بشكل غير مب

عن طريق إحداث اضطرابات انتحارية في ناوسهم أو عن طريق استازاز الدافع االنتحاري الذي 

 .يتم توجيهه لالحتجاج من خالل وسيط الجسد

توسع االجتماعي الذي ي حتقانإلى تصاعد الغضب الجماعي واال 2022تشير أحداث أكتوبر 

ة وعنف تنذر تداعياته بردود فعل شعبيكل الجهات تقريبا عاشت تحركات احتجاجية . في تونس

مؤشرات لتحركات مستقبلية لن تحل إال  هياألحداث هذه محتملة أكبر من أي وقت مضى. 

 بحل هذه األزمات.

 واألداء اإلداري الثابتإن الخطب السياسية التي تتميز بالتآمر وإنكار األزمات و"دعه يعمل" 

الذي يعزز الغضب يدفع التونسيين و عتماد المقاربة األمنية في فض اإلشكاليات االجتماعيةوا

جزء  وىساالحتجاجات والهجرة غير النظامية والعنف واالنتحار وما إلى تبني تكتيكات إلدارتها. 

 من هذه التكتيكات. 

 بما في مرتقبةظل االحداث الفي وذلك األشهر المقبلة  كل السيناريوهات متوقعة خالل

وسياسات الحوكمة والوضع االقتصادي الحالي والمتوقع للتضخم  التشريعيةذلك االنتخابات 

 درةالذي سيكون له عواقب وخيمة على الق 2023الجديد لعام الية وقانون الم والنقص

 الشرائية للتونسيين.
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 منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية: 

تمثل جملة املعطيات الواردة بهذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسيييييييييييالي لاحقو  ا  تصيييييييييييادية 

وا جتماعية جمعه من مصيييادر مفتلفة وبالوسييياال املتاىة تبقي املعطيات الر مية غئر  هااية 

وغئر تفصيييييييييييييلييية و ييابليية للتحيئن و ييد   ةعكك الوا ي بصييييييييييييفيية تيياميية لكن في غيييا   املعلوميية 

 – عدد املجتا ين –املحّينة من الجانب الرسيييييييمي التونسيييييييالي  جعدد عمليات ا جتيا  املفصيييييييلة  و 

 –تحديد الجهات التي ينحدرون منهما  –تو يعهم ىسيييييييييييييب الفحات العمرية وىسيييييييييييييب الجندر 

عييييدد املفقودين      ييييد ةسيييييييييييييييياهم هييييذي املعطيييييات في فهم أو يييييييييييي   –وضييييييييييييعيةهم ا جتميييياعييييية 

 لديناميكيات الهجرة وابر  التحو ت 

 :يقي ا عتمييياد عبال بالغيييات و ارة اليييدايليييية وتصييييييييييييريحيييات  عملياااات االجتيااااز املحبطاااة

الناطق الرسيييييييييييمي لاحرس الوطني في مفتلال وسييييييييييياال ا عال    و  تت يييييييييييمن في ا غلب 

 معطيات تفصيلية جالجنك والفحات العمرية والجهات التي ينحدر منها املهاجرون      

 :هياكل عديدة تصيييييييييييييدر معطيات ر مية ىو   الواصاااااااااااالون الى السااااااااااااواحل األوروبية

الواصلئن الال أوروبا مثل املفوضية السامية لالجحئن واملنظمة الدولية للهجرة وو ارات 

 الدايلية في الدو  األوروبية والوكالة ا وربية ملرا بة السواىل 

ياكل هتبقي األر ا  املقدمة تقريبية وتحتاج الال تحيئن متواصيييييل ىسيييييب األر ا  الصيييييادرة عن ال

ر في تطور والتغيئللكنهيييا تقيييد   را ة لالرسييييييييييييميييية وامليييدنيييية التي  يييد تصيييييييييييييييدر في تقيييارير  ىقييية 

 ديناميكيات الهجرة غئر النظامية 

ان تمر  دون عبر مفتلال املسييييييال  أوروبا هي اعداد املهاجرين التي تصييييييل الال  األرقام الالمرئية:

لها اثرا في إىصييييييا  وهي ار ا  هامة وتفتلال عبر السييييييلطات املحلية او الهياكل األممية و  ن د 

ىسييييييب تكتيكات تييييييبكات يهريب املهاجرين  كما ت ييييييم أي ييييييا عمليات ا نطال  من السييييييواىل 

التونسييييييييييييية والتي تنم  في اافالت من الر ابة األمنية الصيييييييييييييارمة او تل  التي يقي مني اجتيا ها 

                  دون ان تصدر في بالغات او دون أن يقي ااعالن عنها 

 


