
 

  



 

 

 

 

 

 

مقارنة  %22انخفض خالل شهر فيفري منسوب االحتجاجات االجتماعية بنسبة تناهز 

تحرك احتجاجي(  1235مع الحصاد المسجل خالل نفس الشهر من العام الماضي )

وذلك رغم التشابه في الظرفية االقتصادية واالجتماعية المأزومة وفي عدم االستقرار 

 .السياسي

وائية في االحتجاجات من ذلك الدخول في اضرابات جوع وبالتوازي زاد الجنوح نحو العش

 .من مجموع آليات االحتجاج المرصودة طيلة فيفري % 8.5وحشية والتي مثلت نسبة 

هذان المؤشران يؤكدان دون شك ان المواطن بدأ تطوير آليات احتجاجه تجاه حالة 

ة فتقاد الثقيأس جماعي من مدى قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق مطالبه. اي ان ا

في مدى تفاعل مؤسسات الدولة مع المطالب االحتجاجية واستجابتها لتلك 

 .عشوائية أكثرالمطالب العادلة يغذي الذهاب نحو 

ويمكن تعزيز هذا التفسير برقم إضافي متمثل في تسجيل زيادة هامة في نسبة 

ت ان ظلاالحتجاجات المنظمة وانخفاض في نسبة االحتجاجات التلقائية وهما الذ

 .نسبتهما الشهرية متقاربة الى حد كبير طيلة االشهر الماضية

منّظم، فاقد للثقة في  جديد:هذه المؤشرات بدأت تعطينا مالمح فاعل اجتماعي 

 .وائيةعش أكثرمؤسسات الدولة وبصدد تطوير آلياته االحتجاجية والمضي بها نحو 

نفراج قريب. وتزيد الضبابية يحدث هذا وسط مناخ عام مأزوم وال تلوح فيه بوادر ا

السياسية من حدة هذه االزمة اذ ال تظهر الحكومة منذ تنصيبها في اكتوبر الماضي 

الوضع االقتصادي والمضي في استراتيجية خلق  إلنعاشاي برامج واضحة او حلول 

الثروة وخلق فرص تشغيل وفتح آفاق من اجل تحقيق العدالة االجتماعية بما يعنيه 

 .ن مساواة في خلق الفرص للجميع وتنمية المناطق المحرومةمفهومها م

2022

 



وقد جرت العادة في تونس ما بعد الثورة ان تسود االنتظارت والتفاؤل السنة التي 

يكون فيها موعدا لالنتخابات. اذ شهدت، على سبيل المثال، احتجاجات شهر فيفري 

نة بشهر فيفري من العام مقار  % 21)كانت سنة انتخابية( انخفاضا نسبيا بنسبة  2019

مقارنة  2022وهي تقريبا نسبة تناهز نسبة النقص المسجل خالل شهر فيفري  2018

 .بنفس الشهر من العام الماضي

هذا التفاؤل يظهر من خالل شبه انفراج في عالقة 

االجتماعية مع عودة قوية لها خالل باالحتجاجات 

لدى الحركات  انطالق الحمالت االنتخابية أمال

االجتماعية واصحاب القضايا العادلة في فرض 

 .مطالبها حتى تكون ضمن اولويات من يحكم مستقبال

واذا ما سحبنا هذه العادة على العام الحالي، وهو سنة 

نظيم هي تانتخابية وفقا لالجندا التي أعلنها الرئيس و

، نستطيع أن 2022ديسمبر  17انتخابات برلمانية في 

نفهم الهدوء النسبي في االحتجاجات االجتماعية المسجل خالل شهرْي جانفي 

وفيفري رغم حالة التأزم الشامل التي تعيشها البالد ومن ذلك فقدان الكثير من 

 ينة وكذلك مادةالمواد الغذائية األساسية كالزيت المدعم ومادتْي السميد والفر

السكر ورغم االضطراب في التزود بمادة الخبز في الكثير من المعتمديات واالرياف 

واحياء داخل المدن الكبرى وكذلك رغم االزمات المتعددة المتعلقة باالنتاج الفالحي 

مثل نقص االعالف المدعمة ونقص مواد االنتاج الزراعي مثل االمونيتر ونقص مياه 

اض منسوب السدود )في سليانة( ورغم استمرار نقص األدوية الري بسبب انخف

والبعض منها أدوية حياتية تخص مرضى السرطان وأصحاب االمراض المزمنة اال ان 

 .منسوب االحتجاجات المتعلق بتوفير هذه المواد منخفضا

احتجاجات فقط طيلة  9وباالرقام بلغ عدد االحتجاجات المنددة بنقص المواد الغذائية 

فيما بلغ عدد االحتجاجات المتعلقة بتردي الخدمات الصحية  %1ر فيفري اي بنسبة شه

احتجاجات والمتعلقة بنقص المعدات الطبية تحركْين فقط واالحتجاجات المتعلقة  9

 .بنقص الطاقم الطبي تحركين

في عالقة  اوال هناك هدنة اثنين:وبالتالي يمكن تفسير هذا الهدوء النسبي بسببين 

بموعد االنتخابات اي اننا امام سنة استثنائية وهذا يعني ان منسوب  مباشرة



االحتجاجات الذي ُيظهر نوعا من الهدوء النسبي مع بداية السنة سيرتفع مع اقتراب 

الموعد االنتخابي. وثانيا يظهر مؤشر عدم الثقة الذي يربط بين الفاعل االجتماعي 

ا يحمل المالمح الجديدة التي ذكرناه والقائمين على السلطة فصاحب المطلب العادل

 .سابقا

سياسيا لم تتغير األوضاع خالل شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي اذ تتواصل الضبابية 

وصعوبة النفاذ الى المعلومة والخطاب التمييزي والمحرض على العنف وغياب اي 

خطة اتصالية واضحة لحكومة بودن الطالع الرأي العام على برنامج عملها 

ومخططاتها قصيرة المدى لتمويل الميزانية ولوضع حد للفساد والصالح 

 .المؤسسات العمومية ولخوض االصالحات ذات االولوية

اقتصاديا واجتماعيا لم تتغير األوضاع ايضا مقارنة بشهر جانفي بل يبدو أنها ماضية 

علقة متايضا نحو الضبابية اذ توقف معهد االحصاء عن نشر االحصاءات الضرورية ال

بالمؤشرات االقتصادية واالجتماعية منذ الثالثية الثالثة من العام المنقضي. واوضح 

المعهد في بيان موجه لمستخدمي موقعه االلكتروني ان توتر المناخ االجتماعي داخل 

المعهد جراء تحركات احتجاجية داخل المؤسسة عّطل نشاط تجميع األرقام ميدانيا. 

الحقا على االستقالة وتناقل الشارع اخبارا تربط بين استقالته كما أقدم مدير المعهد 

والرغبة في التغطية على حقيقة الوضع االقتصادي واالجتماعي. كل هذه المعطيات 

تزيد من منسوب عدم الثقة الذي بات يربك العالقة بين مؤسسات الدولة من جهة 

ة ال يرجى فيها حلوال من والمواطن من جهة أخرى ولجوء األخير الى حلول بديلة فردي

الدولة وهذا امر خطير جدا على مستوى 

السلم االجتماعي النه يغذي الحلول البديلة 

مثل القطاع الموازي واالنتحار والهجرة 

غير النظامية وغيرها من الحلول البديلة 

 .التي تأخذ مكان مؤسسات الدولة

والن تونس ليست بمعزل عن الوضع 

الحرب الروسية اإلقليمي والدولي فان 

االكرانية التي اندلعت نهاية فيفري 

ستكون لها تداعيات اقتصادية على 

تونس وايضا على مستوى مزيد ارتفاع 



أسعار المواد االساسية اذ يرتبط هذا القطاع بشكل كبير بتوريد القمح اللين اساسا 

 .من اكرانيا

 

 

ا وقبلي( في صدارة المناطق األكثر احتجاجما يزال الجنوب الغربي )واليات قفصة وتوزر 

تحرك احتجاجي مسجل  962تحرك احتجاجي من مجموع  287ـللشهر الثاني على التوالي ب

. وقد % 28.4وقد كانت هذه النسبة في حدود  % 29.8طيلة شهر فيفري اي بنسبة 

من مجموع االحتجاجات المرصودة في  %78شهدت والية قفصة لوحدها نسبة 

 .اإلقليم

ويأتي اقليم الوسط الغربي )واليات 

سيدي بوزيد والقيروان والقصرين( 

تحرك احتجاجي  228ـفي مرتبة ثانية ب

اي بنسبة تناهز الربع ايضا من 

مجموع االحتجاجات المرصودة ثم 

اقليم الجنوب الشرقي )قابس 

تحرك  201ومدنين وتطاوين( ب

من  %20.8اي ما يناهز  احتجاجي

 .مجموع االحتجاجات المرصودة

 

ات ـــــــاجـــــــوقد بلغ عدد االحتج

تحرك احتجاجي اي  834العشوائية 

من مجموع  % 86.7ما يناهز 

ات المرصودة. ـــــــــــــاجــــــــــــاالحتج

واالحتجاجات العشوائية هي تلك التي تنزع نحو العنف ويكون فيها تعطيل لمصالح 

كن تفسير الجنوح نحو العنف في المواطن وتعطيل مصلحة المؤسسة. ويم

بطريقة تفاعل السلطة مع االحتجاجات حيث تنتهج  2020االحتجاجات منذ افريل 



السلطات المركزية والجهوية غالبا التجاهل واالنهاك في التعاطي مع الحراك 

االجتماعي وبالتالي غّير المحتج من استراتيجيته في االحتجاج وانتهج اآلليات التي 

 .ها السلطة مثل غلق الطريق وغلق المؤسساتتتفاعل مع

 

في  %98في والية الكاف و %100جهويا بلغت نسبة االحتجاجات العشوائية نسبة 

 .في سيدي بوزيد %82في القصرين و %89في والية قفصة و %92والية توزر و

 

ومن مالمح التغّير في سلوك الفاعل االجتماعي هو ارتفاع نسبة االحتجاجات 

( وتراجع نسبة االحتجاجات التلقائية علما وان نسبة االحتجاجات %68.2) المنظمة

من مجموع االحتجاجات المرصودة في  % 65.9التلقائية بلغت في والية الكاف نسبة 

 .تحرك احتجاجي( 44من  29الجهة طيلة فيفري )



 

ات من مجموع االحتجاج %73.2ومثلت االحتجاجات المختلطة بين الجنسين ما يناهز 

المرصودة ما يعني ان المراة اصبخت شريكا فاعال في التحركات االحتجاجية ومدافعا 

رئيسيا على مطالب عادلة كالحق في الشغل والصحة وتحسين الوضعية المهنية 

 .وغيرها من المطالب األساسية

 



 

من مجموع  % 71ة مثلت المطالب ذات الخلفية االقتصادية واالجتماعية نسب

 .خالل شهر جانفي %58االحتجاجات المرصودة وقد كانت هذه النسبة في حدود 

ثم المطالب المتعلقة بتحسين البنية  % 27تليها المطالب المتعلقة باإلدارة بنسبة 

 .%3التحتية بنسبة 

 

بالحق في تسوية  % 38من االحتجاجات المرصودة بالحق في التشغيل  % 50وتعلقت 

بعدم تفعيل االنتداب وعدم تفعيل اتفاقيات  % 23ضعية المهنية وحقوق العمال الو

 .بتحسين ظروف العمل من ذلك الحصول على االجر الشهري %16و

تحرك  57من مجموع احتجاجات شهر فيفري ) %6ومّثل الحق في التنمية نسبة 

 .ايضا %7احتجاجي( وكذلك االحتجاج على خلفية فشل مفاوضات بنسبة 

ا تم ايضا رصد احتجاجات تنادي بالحق في الماء الصالح للشراب والحق في النفاذ الى كم

الخدمات الصحية وتحسين جودتها والحق في الربط بشبكة الصرف الصحي وغيرها 

 .من الحقوق األساسية للمواطنين

 



وما يزال االعتصام ابرز االشكال االحتجاجية التي يخوضها اصحاب المطالب وذلك 

مع الذهاب نحو اضرابات الجوع الوحشية  % 8.5تليه اضرابات الجوع بنسبة   % 63بة بنس

 .% 6.2( وخوض اضرابات بنسبة  %7.2ية )ثم تنفيذ الوقفات االحتجاج

 

 

( من بينهم %78الفاعلين في هذه االحتجاجات ) أبرزكان المعطلون عن العمل 

( %20( يليهم العمال )%33العمل )اصحاب الشهادات العليا المعطلون عن 

( %3(ثم الفالحين )%4( والمعلمين واالساتذة )%8( والسكان )%16والموظفون )

 .(%3) والمهاجرين

 

74%

10%

9%

7%

يوم اعتصام

يوم اضراب جوع

وقفة احتجاجية

يوم اضراب

45%

33%

20%

16%

8%

4% 4%

العاطلون عن العمل أصحاب الشهائد 
المعطل

العمال الموظفون السكان المعلمين األساتذة شباب



واستخدم المحتجون كل المنصات من اجل التعبير عن مطالبهم وذلك سواء عبر 

( %2وك )( او وسائط الميديا االجتماعية وأساسا فايسبوك وتك ت%4وسائل االعالم )

االشكال االحتجاجية المتصاعدة  أكثراو عبر الدخول في اضرابات جوع وحشية )وهو 

طيلة شهر فيفري( وتعطيل أنشطة وتنفيذ وقفات احتجاجية او عبر إطالق نداءات 

 .استغاثة وغلق الطرقات

( %15( تليها المقرات االدارية )%21الفضاءات االحتجاجية ) أبرزومثلت مقرات العمل 

( %6( واالماكن العامة )%7( والطرقات )%7( ومقرات المعتمديات )%10الوالية )ر ومق

 .(%3) ومقرات السيادة

 

  

21%

15%

10%
9%

7% 7% 7%
6%

5% 5%

مقرات عمل المقرات 
اإلدارية

مقر الوالية شركة فسفاط
قفصة

مقرات 
البلديات

قرات 
المعتمديات

الطرقات األماكن العامة المؤسسات 
التعليمية

مقرات 
الوزارات



 

 

 

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

 

 2019 2020 2021 2022 
عدد  الشهر

الواصلين 

 الى ايطاليا

عدد 

عمليات 

االجتياز 

 املحبطة

عدد 

املجتازين 

الذين وقع 

 ايقافهم

عدد 

الواصلين 

 الى ايطاليا

عدد 

عمليات 

االجتياز 

 املحبطة

عدد 

املجتازين 

الذين وقع 

 ايقافهم

عدد 

الواصلين 

 الى ايطاليا

عدد 

عمليات 

االجتياز 

 املحبطة

عدد 

املجتازين 

الذين وقع 

 ايقافهم

عدد 

الواصلين 

 الى ايطاليا

عدد 

عمليات 

االجتياز 

 املحبطة

عدد املجتازين 

الذين وقع 

 ايقافهم

 1155 124 382 463 17 84 316 22 68 177 8 31 جانفي

 1036 95 308 1273 77 660 571 25 26 46 4 21 فيفري 

 2191 219 690 1736 94 744 887 47 94 223 12 52 املجموع

ب  مهاجرا تونسيا أي بانخفاض 308وصل الى السواحل اإليطالية خالل شهر فيفري 

 .تونسيا 690الى  2022بما يرفع عدد الواصلين منذ بداية  2021مقارنة بفيفري  53%

عملية اجتياز خالل شهر فيفري بما يرفع عمليات  95أحبطت السلطات التونسية 

مقارنة بنفس  %133عملية أي بزيادة تقّدر ب  219االجتياز المحبطة منذ بداية السنة الى 

مهاجرا بما يرفع عدد  1036كما اعترضت السلطات التونسية  . 2021الفترة من سنة 

مقارنة  %26.2مهاجرا أي بزيادة  2191ذ بداية السنة الى المهاجرين الذي تم اعتراضهم من

يمثل التونسيون الجنسية الثالثة من حيث الواصلين الى . 2021بنفس الفترة خالل سنة 

من مجموع الواصلين الى إيطاليا  %12المصرية والبنغالية بنسبة إيطاليا بعد الجنسيات 

 من مختلف الجنسيات. 

 

2022 



2022 فيفري شهر توزيع الواصلين الى إيطاليا حسب األشهر خالل   

 

يتأثر قرار الهجرة بعوامل عديدة في لحظاته األخيرة خاصة منها المناخية او بالمآسي  

في البحر ويبدو ان حادثتي الغرق في جانفي وعدم استقرار العوامل الجوية تأثير في 

قاصرا في حين  88انخفاض عدد الواصلين. بلغ عدد القّصر الواصلين منذ بداية السنة 

  عائلة.  18منذ بداية السنة ب يقّدر العائالت الواصلة 

 2022ي فيفر خالل شهر توزيع عمليات االجتياز املحبطة حسب الجهات 

 
 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



تليها  %34ـتصّدرت والية صفاقس عمليات االجتياز المحبطة خالل شهر فيفري ب 

. علما وان هذا الترتيب يعتمد فقط على %16نابل ب  ثم %22والية المهدية ب 

 العمليات المرصودة والتي تم اإلعالن عنها من المصالح األمنية. 

 2022ي فيفر خالل شهر  توزيع املجتازين حسب الجنسيات

 

من جملة المجتازين الذين وقع ايقافهم خالل  %50.6بلغت نسبة الجنسية التونسية  

شهر فيفري. تمثل الجنسيات من جنوب الصحراء اغلبية المشاركة في عمليات االجتياز 

 المحبطة أساسا بصفاقس وبدرجة اقل المهدية. 

 2022ي فيفر خالل شهر توزيع عمليات االجتياز املحبطة 

 
 

من جملة عمليات االجتياز المحبطة خالل  %64مثلت عمليات االجتياز المحبطة في البر  

 دورا مركزيا في احباط العمليات والستعالماتيشهر فيفري. يلعب العنصر البشري 

على البر بما يعكس حجم المجهود المخصص لذلك ويعكس عالقات متداخلة ومركبة 

 بين مهربي المهاجرين والوسطاء والمرشحين للهجرة وعناصر االمن. 

36%

64%

البحر البر



 2022 شهر فيفري خالل  مآس ي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية

 

 واملفقودينعدد الضحايا  الشهر
 46 جانفي 
 20 فيفري 
 66 املجموع

 

بحري فيفري فاجعة جديدة في عرض سواحل صفاقس اثر غرق مركب  28شهد يوم 

 تمأشخاص و 9  جنوب الصحراء( ولم يتم انقاذ االمجتازا )من جنسيات  29كان على متنه 

مهاجرا في عداد  11في حين يعتبر إناث و رضيع(  03ذكور و  05جثث ) 09انتشال 

 المفقودين. 

 

  



 

حاالت ومحاوالت  3حالة ومحاولة انتحار توزعت كالتالي:  11خالل شهر فيفري تم رصد 

وان. صرين والقيرانتحار في نابل وحالتْي انتحار او محاولته في كل من جندوبة والق

سنة وحالة انتحار واحدة في  14وحالة انتحار في قفصة كانت ضحيتها طفلة عمرها 

 .والية زغوان

 

  من مجموع الضحايا % 18.2وتقدر نسبة االناث ب 

2022 



 

 7المرصودة )من ضحايا الحاالت  % 63سنة نسبة  35-16فيما تمثل الفئة العمرية 

ية االمر الذي يعكس حالة التأزم التي يعيشها ضحايا(. وهي الفئة العمرية الشباب

 .الشباب جراء هشاشة اوضاعهم االقتصادية واالجتماعية
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بدوره، بانتشار ظاهرة العنف، اين تعددت أشكاله وانتشرت  2022شهر فيفري  اتسم

لتشمل مختلف فئات المجتمع. ويمكن القول من خالل نسق األحداث المرصودة من 

قبل فريق عمل المرصد االجتماعي التونسي، أن العنف قد صار من ضمن أكثر 

 يصعب معها حصر العوامل المشاكل التي تواجه مجتمعنا في الوقت الحالي، بطريقة

 .واألسباب التي تقف وراء تفشيه

وارتبطت أحداث العنف المسجلة بالعديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية 

والسياسة باألساس، فلم يعرف شهر فيفري أيضا أي تغيير أو تحول فيما ما هو 

اقتصادي او اجتماعي، فمازال التونسيون يعيشون وضعية الترقب وانتظار التغيير 

ر وفرص العمل وخاصة تعديال في الذي سيحمل معه فتحا ألفاق التنمية واالستثما

أسعار المواد الغذائية واالستهالكية، السميد والخبز والفرينة والزيت والسكر واألرز 

والبيض، بعد ان عرفت تضاعفا غير مسبوق في أثمانها ونقصا فادحا في وفرتها في 

 . األسواق وفي محالت التفصيل والمساحات التجارية الكبرى

لم يشهد أي تحول يذكر فحالة الضبابية في القرارات وضعف  بدوره الوضع السياسي

تواجد الدولة مازالت الميزة الحاكمة في الفترة االستثنائية التي نعيش على وقعها منذ 

، فالي غاية اآلن وبعد نحو الستة أشهر عن تكوين الحكومة لم 2021جويلية  25تاريخ 

عهم ومهامهم، اية رسائل او يصدر على رئيسة الحكومة ووزرائها باختالف مواق

 .مؤشرات أو إنجازات تطمينية للتونسيين

وتدريجيا يظهر أكثر عمق الهوة بين فئات المجتمع ويتسع حجم الفئة الهشة واألكثر 

هذه الفئة التي أصبحت تمثل شريحة حاملة لكل دوافع  فقرا في المجتمع التونسي,

وأسباب انتشار الجريمة والتطرف والتهميش، غائبة عن كل برامج الدولة في مواجهة 

مباشرة لجميع القرارات الموجعة االقتصادية واالجتماعية التي تتفنن الحكومات 

 .المتعاقبة في سنها كل فترة

 

2022 



عية مثال من أهم العوامل التي تجعل األشخاص فتعتبر البطالة والهشاشة االجتما

يجدون في العنف وسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهي ظاهرة يمكن القول أنها من 

المشاكل التي تنتشر بشكل حاد في مجتمعنا اليوم..  تعمقت أكثر وارتفعت معدالتها 

مستجد لخالل السنتين األخيرتين على خلفية األزمة الصحية النتشار فيروس كورونا ا

   .وموجة التسريح والهشاشة التي أصابت قطاعات بأكملها

الفقر أيضا يعتبر بيئة خصبة النتشار العنف، فأين يوجد الفقر تنتشر البطالة وينتشر 

الجهل وتنعدم كل مقومات الحياة الكريمة ويكون الوضع العام إطارا النتشار مظاهر 

 .طفال والبراكاجات والسرقةالعنف األسري والعنف المسلط على النساء واأل

وعلى غرار األشهر السابقة، سجل فريق العمل بالمرصد االجتماعي التونسي تواصل 

من جملة العنف  %70الرتفاع العنف في شكله اإلجرامي الذي كان في حدود ال 

ليكون العنف  %23المرصود يليه العنف في شكله المؤسساتي اين مثل نسبة 

، هذا وقد عرف الشهر تراجع للعنف %3.1الثالثة بنسبة االحجاجي في المرتبة 

 .االقتصادي مقارنة بالشهر الذي سبقه

 

ومحافظا على نفس خصوصيات األشهر السابقة كان الشارع والفضاء العام خالل 

، المجال األكثر احتضانا الحداث العنف المرصودة في عينة الرصد 2022شهر فيفري 

 اليومية واألسبوعية والمواقع االلكترونية واالخبار التي التي تتكون من جملة الصحف

تذاع وتبث على وسائل االتصال السمعية البصرية. تاتي بعده مثل بقية األشهر 

في الوقت الذي كان المفروض ان  %27.7الفضاء العائلي واالسري ) المسكن( بنسبة 

 .يكون االطار األكثر امنا بالنسبة للفرد ذكرا كان او انثى
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مي ا جر إ ي ت ا مؤسس ع ل ا ء  ضا ف ل ا ي  ف ف  معن ا ي د صا ت ق إ جي ا ج حت إ



 

في الوقت نفسه تبقى معدالت العنف المسجل في المؤسسات التربوية او في 

مؤشر مقلق نسبيا ويجب الوقوف  %16.9محيطها الخارجي والتي كانت في حدود ال 

   .عليها من قبل الهياكل المعنية والمشرفة في الدولة

 

لذي ي اوتجدر اإلشارة في عالقة بفضاءات العنف ان هناك بروز للفضاء االفتراض

تدريجيا بدا يظهر في أعلى الترتيب بالنسبة لفضاءات العنف ليحتل في شهر فيفري 

على غرار األشهر السابقة المرتبة الرابعة في نفس المرتبة م المؤسسات الصحية 

   .والمؤسسات االقتصادية وفضاءات اإلنتاج

 

شهر فيفري في من العنف المسجل خالل  %67.2وكان الذكور مسؤولون على نسبة 

. في المقابل تقول األرقام الخاصة بمن %18.8حين كانت نسبة االناث في حدود ال 

مورس عليهم العنف ان الفئتين يتعرضان لنفس مستوى العنف تقريبا حيث كانت 

ومن هناك  %42.9والذكور بنسبة  %41.3نسب تعرضهما للعنف متقاربة اناث بنسبة 

تخضع ألي تقسيم او تمييز جندري وال يستثن منها  يمكن القول ان العنف ظاهرة ال

 .أحدا
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وعرف شهر فيفري انتشار شبه متقارب الحداث العنف بين واليات الجمهورية على 

العنف  كر نحو ثلث احداثعكس األشهر السابقة التي كانت فيها تونس العاصمة تحت

في نحو الست واليات هي تونس  %10.8و %9النسبة بين ال  وكانتالمسجل، 

العاصمة وسوسة وسيدي بوزيد القيروان والقصرين ونابل في الوقت الذي توزعت 

 .%6و %3حدة في بقية المناطق لتكون فيها في بين ال  بأقلخالله احداث العنف 

 



غياب وبابية ويهم المرصد االجتماعي التونسي ان يشدد على ان تواصل حالة الض

وانتشار حالة اإلحباط وانسداد األفاق وفقدان متطلبات العيش الكريم لدى  البدائل

المواطن التونسي ال يمكن ان يكون الى بذور ودوافع نحو مزيد تعمق ظاهرة العنف 

وانتشار سلوكياته. لتكون الفئة األكثر هشاشة على غرار النساء واألطفال وكبار 

لدين او ات الخصوصية والمختلفين على أساس النوع او اللون او السن وذوي االحتياجا

العنف واالنتهاكات واالعتداءات التي تكون في الغالب  شكالألاالنتماء األكثر عرضة 

 ممنهجة.

 
تحرك احتجاجي  962ال يبدو هذا الهدوء النسبي، رغم أهمية الرقم المسجل والمقدر ب

تحرك احتجاجي يوميا، مقدمة لسنة هادئة بل هو  30طيلة فيفري اي بمعدل اكثر من 

هدوء يسبق العاصفة في سنة انتخابية ستشهد استفتاء حول النظام السياسي في 

 .ديسمبر 17ذكرى عيد الجمهورية وستشهد انتخابات برلمانية في 

رصودة هالل شعر فيفري استمرارية وعموما يعكس حصاد التحركات االحتجاجية الم

في حالة الذهول او حالة الترقب واالنتظار امام حالة سياسية استثنائية وضبابية 

تعيشها البالد. خاصة امام عدم وضوح الرؤيا بخصوص أسعار بعض المواد المدعمة 

ما استمر ارتفاع األسعار وتزامن ذلك مع شهر رمضان الذي يعد  وإذاومدى توفرها 

 .ا استهالكيا استثنائيا قد تتوفر قوادح مباشرة لهزة اجتماعية مرتقبةموسم

  



 منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية:

تمثل جملة املعطيات الواردة بهذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسيييييييييييالق لاحقو  االجتميييييييييييادية واالجتماعية 

جمعه من مميييييييييييادر مستلفة وتالو يييييييييييا ل املتاةة ترقن املعطيات الرجمية ة و اها ية وة و تفمييييييييييييلية وجا لة 

ر يييييييي ق املحّينة من الجانب الللتحي ن وجد ال تعكس الواجع  مييييييييفة تامة لكن  ا ةيام  املعلومة املفمييييييييلة  و 

 –تو يعهم ةسيييييييييب الفيات العمرية وةسيييييييييب الجندر  –عدد املجتا ين  –التونسيييييييييالق  اعدد عمليات االجتيا  

عيييدد املفقودين(((د جيييد تسيييييييييييييييا م  يييذي  –وضيييييييييييييعي هم االجتمييياعيييية  –تحيييدييييد الجهيييات النق ينحيييدرون م هميييا 

 املعطيات  ا فهم أوضح لديناميكيات الهجرة وا ر  التحوالت(

 :يقع االعتماد على  الةات و ارة الداخلية وتميييييييييريحات النا   الر ييييييييي ق  عمليات االجتياز املحبطة

لاحرس الو نق  ا مستلف و يييييييييييييا ل االعالف(  وال تتميييييييييييييمن  ا االةلب معطيات تفمييييييييييييييلية االج س 

 والفيات العمرية والجهات النق ينحدر م ها املهاجرون (((د 

 :ياكل عديدة تميييييييييييدر معطيات رجمية ةوا الوا يييييييييييل ن ا ى  الواصللللللللللللون الى السلللللللللللواحل األورو ية 

أوروتييا مثييل املفوضيييييييييييييييية السييييييييييييييامييية لالجي ن واملن ميية الييدولييية للهجرة وو ارات الييداخلييية  ا الييدوا 

 األوروتية والوكالة االورتية ملراجرة السواةل(

 يييييييييييمية لهياكل الر ترقن األرجاف املقدمة تقريبية وتحتاج ا ى تحي ن متوا يييييييييييل ةسيييييييييييب األرجاف الميييييييييييادرة عن ا

 و تطور والتغي و  ا دينييياميكييييات الهجرة ةللك هيييا تقيييدف جرا ة لوامليييدنيييية النق جيييد تميييييييييييييييدر  ا تقيييارير الةقييية 

 الن امية(

لطات دون ان تمر عبو السعبو مستلف املسالك أوروتا ها اعداد املهاجرين النق تمل ا ى  األرقام الالمرئية:

لها اثرا  ا إةميييييييييييا  وها ارجاف  امة وتستلف ةسيييييييييييب تكتي ات  ييييييييييير ات املحلية او الهياكل األممية وال نجد 

تهريب املهاجرين( كما تمييييييييييم أيمييييييييييا عمليات االنطال  من السييييييييييواةل التونسييييييييييية والنق تن ح  ا ا فالت من 

الرجا ة األمنية الميييييييييييييارمة او تلك النق يقع منع اجتيا  ا دون ان تميييييييييييييدر  ا  الةات او دون أن يقع ا عالن 

 ع ها(

 

 

 

 

 



 

 


