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2022 

وفًقا لوسائل اإلعالم المحلية والدولية، تواصل البالد مواجهة أزمة سياسية واقتصادية خالل 

. ويحذر مراقبون من حالة الغموض وعدم الوضوح مع توقعات وتنبؤ 2222شهر نوفمبر 

 في األماكن العامة والخاصة. تداعيات االزمة قريبا ر دايات تمظهبب

االنتحار ومحاوالت االنتحار، العنف وحاالت الحركات االجتماعية ووكما هو الحال دائما لعبت 

هم ما يواتساع رقعتها وفياالزمة  بمزيد تعمقدورها في دق ناقوس الخطر في عالقة 

 .الحياة اليومية للمواطنتصل باو في ما يالسياسات العمومية التي بصدد اإلنجاز 

وكان لحالة الغموض وعدم الوضح التي اتسم بها الشان العام تاثيرها الواضح على سلوك 

التونسيين، اين سجل الشهر انخفاض في عدد ونسق االحتجاجات مقارنة باالشهر السابقة. كما 

مصدرا لرفع سقف مثل موعد االنتخابات البرلمانية المنتظرة خالل الشهر القادم ديسمبر 

االنتظارات وعنوانا للتردد. ونفس االمر يمكن ان يسحب على التحركات المنظمة القطاعية 

وانخفض نسقها تدريجيا لتختفي مع نهاية الشهر بمقتضى قرار  أشهرالتي انطلقت منذ بضع 

 . وهو امر يستدعي التفكير والتمحص في االحتجاجات التي غالبا ما ينظر اليها علىسياسي

 التآمر او بث الفوضى.  إطارانها تتنزل في 

من مناسبة صانعو القرار، في اختالف تام مع المقاربة الشعبية  أكثرقراءة صاغها وصرح بها في 

ية بين في تواصل للقطيعة االتصالاالقتصادية واالجتماعية.  هاحقوقلنيل المتعطشة للتغيير و

ًبا يسير العنف جندوافع الحركات االحتجاجية. و أحدالدولة والمواطنين والتي أصبحت تشكل 

ألمن اي مع تراجع مستوى أساساارتباطا رتبط ويإلى جنب مع التوتر السياسي واالقتصادي. 

اإلفالت من العقاب. أما بالنسبة لحاالت االنتحار، فإن عودة االنتحار عن طريق ارتفاع لظاهرة و

في تونس. ولهذه األحداث  ةتاريخي وطة بفترةالمربالمعاناة،  لحجممؤشر الحرق تعد دليل و

اناة من حجم المعيتغذى بدأ يتخذ منحى تصاعدي لالزمة وأهمية كبيرة، في هذا السياق الذي 

 العنف.احداث و اتاالحتجاجو االجتماعية
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ويسعى المرصد االجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

تزويد الجهات الفاعلة السياسية واالجتماعية باليات رصد وتحليل الحركات  من خالل عمله، الى

 االجتماعية واحداث العنف وحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار. 

عدد من دول العالم. هذا الشهر في والخالفات ميزت على المستوى السياسي، الصراعات 

سمحت و .نائبا 46أغلبية بعد حصوله على بنيامين نتنياهو حكومة يمينية متطرفة  اين شكل

لجو بايدن باالحتفاظ بأغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ على  الجزئيةاالنتخابات األمريكية 

اكتملت فترة رئاسة ميشال و .الرغم من حقيقة أن الجمهوريين يهيمنون على مجلس النواب

الصراع بين أذربيجان ويستمر  له. ، بدون تعيين خلف2222أوائل نوفمبر عون في لبنان منذ 

تواصل يتعزز الصراع بين الجزائر والمغرب، وي . في نفس الوقتوأرمينيا بتدخل البلدان األوروبية

ت كردستان العراق، وقصفذلك بالتوازي مع قصفها ل ويأتيقمع الحكومة اإليرانية لمعارضيها 

يا، الحرب في أوكران ستمرأزمة عقارية، وتال تزال الصين في خضم كما تركيا كردستان سوريا، 

كل هذ في وقت لفتت فيه دولة  ويأتيخانقة.  ةيطاقيواجه أزمة وما زال االتحاد األوروبي 

ائية ما رفقه من ثنقطر االنتباه إلى المستوى المميز في تنظيم كاس العالم لكرة القدم رغم 

 في المواقف بين داعم ومقاطع. 

في تونس، تتواصل تداعيات واثار الوضع االستثنائي الذي اقره الرئيس قيس سعيد على 

يتم تهميش األحزاب السياسية ويختلف الخطاب بين المؤيدين ال تزال. المناخ السياسي 

نظيم لى الساحة الدولية عبر تتحسين صورته ع . وفي الوقت نفسه، يحاول الرئيسمناهضينوال

كحدث مذهل يستحق  ،في جربة 2222نوفمبر  22و 91 القمة الفرونكوفونية بين

ه جبهة الخالص الوطني معتبرة انه تم تنظيمه من عارضتحدث االستعدادات الطويلة. 

 رأيها إلى الشرعية.تفتقد حسب مؤسسات 

الستعدادات الرسمية لالنتخابات نوفمبر انطالقة الحمالت االنتخابية، وا 22وشهد يوم 

. في سياق اقل ما يمكن ان نقول عليه انه 2222ديسمبر  91التشريعية المقرر إجراؤها في 

كان باهة اتسم بكثير من البرود. وبالرغم من رمزية هذه االنتخابات التي ستنهي الحالة 

وانعدام  قراطي، فإن الصمتاالستثنائية وتعود بنا الى العملية الدستورية وحالة االنتقال الديم

الحماس يعني أن هذه االستعدادات والحمالت ال تتم بالطريقة نفسها كما كانت من قبل، 

ما على إ هماقتصرت برامجالتي صاحبت ظهور عدد من المترشحين، وباستثناء التنمر والنكات 

المشاريع المحلية على مستوى البلديات أو المجالس البلدية أو على العموميات غير 

 المدروسة )مثل تحرير فلسطين، والدفاع عن حقوق اإلنسان، وما إلى ذلك(.
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ء على وعلى غرار البلدان األخرى المتضررة من األزمة، يزداد الوضع يوميا في تونس سو

المستوى االقتصادي. ويؤثر النقص في السلع األساسية وارتفاع نسبة التضخم على حياة 

التونسيين الذين يواجهون تداعيات األزمات، دون حماية اجتماعية أو مساعدات او تعويض. 

مقارنة بشهر أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار  %2,4وتسجل أسعار المواد االستهالكية ارتفاعا بنسبة 

وأسعار خدمات  .%2,0، وأسعار األثاث والسلع المنزلية، والتي بلغت %9,1واد الغذائية، بالم

 .%2,4النقل التي ارتفعت ب

، %1.2والتطور المسجل في أسعار المواد الغذائية، جاء جراء ارتفاع في أسعار البيض بنسبة 

. %1وزيوت الطعام بنسبة ، %1.6، ومنتجات الحليب والجبن بنسبة %4.9وأسعار الخضار بنسبة 

. وفيما يتعلق بأسعار %92.4وكان االنخفاض الوحيد في أسعار الدواجن التي انخفضت بنسبة 

الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار سلع الصيانة المنزلية  عوداألثاث والسلع المنزلية والروتينية، ت

مما أدى إلى ارتفاع أسعار  %2.1ارتفعت أسعار نفقات تشغيل المركبات بنسبة و. % 9.2بنسبة 

 خدمات النقل.

ووصلت نسبة التضخم خالل شهر 

بعد  %1.0، إلى نسبة ال 2222نوفمبر 

في الشهر  %1.2ان كانت في حدود ال 

 اكتوبر. 

 

، %61.6)ارتفع البيض بنسبة  %92.9وعلى امتداد السنة ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 

، وزيوت الطعام بنسبة %26.1، ولحوم األغنام بنسبة %12.6والخضروات الطازجة بنسبة 

في عام واحد،  %1.0(. وارتفعت السلع المصنعة بنسبة %91.6، ولحم البقر بنسبة 22.6%

زيادة في أسعار المالبس  %1.2وفي أسعار مواد البناء،  %92بنسبة  وسجل العام زيادة

زيادة في أسعار المنتجات المنزلية. كما ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي والفنادق  %1.1و

 .%1.0بنسبة 

كما سجل شهر نوفمبر نقص حاد في االدوية اين أعلنت هيئة الصيادلة عن إشكاليات في 

ويعود ذلك الى اضراب موزعي االدوية بالجملة ومغادرة عدد من عنوان  122التزود بنحو 

الحليب حيث انخفض المخزون مادة نقص المخابر العالمية. في نفس الوقت تعمق 

بسبب ظاهرة التهريب والذبح  %62وتقلص قطيع االراخي واالبقار بأكثر من االستراتيجي 

 .العشوائي وفًقا لرئيس االتحاد الوطني للفالحة والصيد البحري
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عدم االستقرار األصل وليس االستثناء،  أصبحوشمل النقص عدد اخر من المواد الغذائية بطرقية 

ذلك في الوقت يقول فيه، تقرير حول الغذاء والمشروبات، أصدرته "حلول فيتش "انه  ويأتي

وفي ظل الظروف الحالية واالزمة االقتصادية،  2224سنوات القادمة أي مع حلول  2ل الخال

ستتراجع اكثر المقدرة الشرائية للمستهلك وسيتضاعف خطر سوء التغذية بالنسبة للشعوب 

 ذات الهشاشة العالية االمر الذي سيضاعف الحاجة للعودة الى اإلعانات اإلنسانية. 

من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية،  يواجهرد الفعل عما والشعب في العموم بصدد 

سواء بتنظيم التحركات االحتجاجية او عبر اعمال العنف او محاوالت االنتحار.. وهي جميعها 

 مؤشرات عن حالة التهميش والعنف الذي يعيشه وسيتم عرضها فيما يلي 

تحرك  219شهد شهر نوفمبر 

تحركا  001مقابل  اجتماعي،

وكان  2222احتجاجيا خالل أكتوبر 

تحركا  011العدد في حدود 

. يمكن 2229خالل شهر نوفمبر 

تفسير هذا االنخفاض الكبير في 

عدد التحركات المسجلة بالسياق 

السياسي االستثنائي الذي تمر 

به البلد، واالنتخابات التشريعية 

طئ في العادة من التي تب

منسوب ونسق االحتجاج. كما ان 

تدهور الوضع االقتصاد 

واالجتماعي للمواطنين يمكن ان 

يكون بدوره سببا وراء التراجع 

 المسجل. 

وكما في األشهر السابقة، سجلت نفس المناطق، الشمال الشرقي والوسط الغربي والوسط 

وبر عندما سجل الشمال الغربي الشرقي، أعلى عدد من االحتجاجات. على عكس شهر أكت

 تغييًرا في عدد االحتجاجات، لتعود تلك المناطق الى النسق المنخفض. 
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 922الواليات التي سجلت أعلى عدد في التحركات االجتماعية هي والية تونس العاصمة ب 

احتجاجا، وقفصة  64 بمدنين وحركة،  29 بسوسة واحتجاجا،  22احتجاجا، وسيدي بوزيد ب 

ركات حتغالبية ال تشهدهي عموما األماكن التي واليات . وباستثناء سوسة، فإن هذه ال14 ب

احتجاجا خالل  26في جندوبة التي شهدت احتجاجية حركات ت 92هذا وسجلت  االجتماعية.

 الشهر السابق.
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جاءت في شكل مختلًطا، مما يعني  2222من التحركات االحتجاجية خالل شهر نوفمبر  19.1٪

 باألساسمن التحركات ذكورية  ٪1.1أن الرجال والنساء شاركوا، في الوقت الذي كانت فيه 

 فقط كانت مؤنثة. ٪9و

 

بة للحركات االجتماعية، تم تصنيف نس« غير العشوائي»أو  «العشوائي»فيما يتعلق بالطابع 

ويمثل هذا «. غير عشوائية» ٪29.2أي غير منسقة، بينما كانت « عشوائية»على أنها  10.0٪

مقارنة بشهر اكتوبر، وهي دليل على عودة « العشوائية»انخفاضا في عدد االحتجاجات 

 ابية إلى الفضاء العام.النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النق

 

، «ائيةالعشو»وسجلت واليات تونس وسوسة وسيدي بوزيد ومدينين أكبر عدد من التحركات 

ير غ»بينما سجلت تونس والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس العدد األكبر من التحركات 

 «.العشوائية

79%

21%

عشوائية غير عشوائية
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من التحركات االجتماعية المسجلة،  ٪09.2، تم التخطيط مسبًقا لـ 2222خالل شهر نوفمبر 

من التحركات الموافقة  ٪90.0احتجاًجا، بينما تم الذهاب في  999وهو ما يتوافق مع عدد 

 احتجاًجا على الفور بطريقة غير منظمة. 601ل

 

احتجاًجا،  91حتجاًجا، والقيروان ب ا 12وشهدت والية مدنين اغلب التحركات غير المنظمة ب 

 922احتجاًجا. أما بالنسبة للتحركات المنظمة، فقد عرفت تونس العاصمة  91وتونس ب 

 احتجاًجا. 60احتجاًجا، وسوسة سجلت  22احتجاجات، وسيدي بوزيد 

19%

81%

تلقائية منظمة
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47

نسبة االجتماعيين بعلى غرار الشهرين الماضيين، شكل المعلمون النسبة األكبر من الفاعلين 

، وخرجي الجامعات ٪92، بينما كان المواطنون في حدود ال ٪92. ومثل التالميذ نسبة 69٪

. وشارك السائقون في هذه ٪6، واالولياء ٪1العاطلون عن العمل كانوا في حدود ال 

 .٪6وكانت تمثيلية النشطاء بنسبة  ٪6االحتجاجات بنسبة 

نسبة فل أساسي كانت أسباب االحتجاجات المسجلة خالل شهر نوفمبر إدارية واجتماعية. بشك

 ٪1وتماعية، ذات طبيعة اج ٪61و، كانت موجهة ضد اإلداراتحركات االجتماعية تمن ال 60٪

 ٪9ومرتبطة بالمؤسسات الخاصة،  ٪9ومرتبطة بالبنية التحتية،  ٪2و، لها أسباب اقتصادية

 الحزبية.بالسياسات ارتبطت 

 

47%

3%

2%

48%

1%

1%

إجتماعي

اقتصادي

البنية التحتية

إداري

مؤسساتية خاصة

سياسي
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نظام التعليم وخاصة فيما من التحركات المسجلة خالل شهر نوفمبر كان الدافع  ٪62 وفي

بالحق  ارتبط ٪94 في، وبالمساعدات االجتماعية اتصل ٪29 فييتعلق بوضع المعلمين، و

في العمل، أي تحسين ظروف العمل وعدم دفع األجور وطلبات التسوية واالحتجاجات على 

أخرى كان هدفها االحتجاج على قرارات عدم تطبيق االتفاقيات السابقة. وجرت احتجاجات 

 تحتية.البنية ال تحسينة، وكذلك المطالب المتعلقة بالحق في الحصول على المياه ويحكوم

والحكومة  ٪92من االحتجاجات السلطة المركزية، رئاسة الجمهورية بنسبة  ٪12واستهدفت 

ووزارة  ،% 4، اما الهيئات الحكومية المستهدفة فكانت رئاسة الحكومة بنسبة ٪42بنسبة 

، وكذلك وزارة التشغيل، ووزارة الفالحة، ووزارة الداخلية. كما استهدفت % 69التعليم بنسبة 

 ٪6منظمات خاصة، واستهدفت  ٪1ات األمنية، واستهدفت من االحتجاجات السلط 92٪

 (.CPGعلى وجه التحديد شركة فسفاط قفصة )

والقطاع  ٪61قطاع التعليم بنسبة  كانتمن االحتجاجات عنية او المستهدفة القطاعات الم

. وارتبطت احتجاجات أخرى بالقطاع الخاص بنسبة ٪92بنسبة  يوقطاع األمن ٪90العام بنسبة 

، والقطاع ٪6، والقطاع الصحي بنسبة ٪6، والقطاع البيئي بنسبة ٪2، والنقل بنسبة 0٪

 .٪9، والحصول على المياه بنسبة ٪1، والقطاع الزراعي بنسبة ٪6القانوني بنسبة 

 

47%

4%

4%

12%

4%

1%

3%

5%

8%

18%

تربوي

بيئي

صحي

أمني

قانوني

الحق في الماء

فالحي

نقل

قطاع خاص

قطاع عام
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كما في األشهر السابقة، جاءت غالبية 

، وسجل شكل اعتصاماتاالحتجاجات في 

 أكثريوم اعتصام وزعوا على  622الشهر 

 اعتصاًما. 22من 

من إجمالي  ٪12.4وتمثل أيام االعتصام 

االحتجاجات، تليها مسيرات احتجاجية 

. كما اعتمد الفاعلون ٪92.6بنسبة 

 صوتهم وسائل االعالم ونداءات إليصال

االستغاثة وشبكات التواصل االجتماعي 

 لتحقيق أهدافها االحتجاجية. النشاط واإلضراباتوقطع الطرقات وإيقاف 

أمام  ٪1وجرت على الطرقات،  ٪96ومن االحتجاجات جرت في المؤسسات التعليمية،  26٪

جرت  ٪1و، ٪2في األماكن العامة بما في ذلك ساحة القصبة بنسبة  ٪4والمقرات االدارية، 

في أماكن العمل المستهدفة. كما كانت المقرات الحكومية ووسائل اإلعالم وشبكات 

 التواصل االجتماعي هي الفضاءات المفضلة لالحتجاج.

 

54%

14%

9%
7%6%5%5%4%3%

المؤسسات 
التربوية

الشبكات وسائل االعالم ساحة القصبةاألماكن العامةمقرات عملالمقرات اإلداريةالطرقات
االجتماعية

مقر الوالية
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 2222بدأت في سبتمبر  الشهرين،والتالميذ نحو  النواب واالولياءجاجات المعلمين استمرت احت

وتواصلت الى حدود النصف األول من شهر نوفمبر. وواصل الجميع التعبير عن غضبهم من 

وما رفقه من مماطلة وتسويف  ،طبيعة التعامل الصادر عن سلطة االشراف وزارة التربية

التفاوض بين اتحاد الشغل ووزارة التربية في وتقدم نسق  وقوات البوليس. باألمنواستقواء 

ية لدى بين نسق سنة دراس أكبرنفس الوقت شارفت الثالثية األولى على النهاية لتتسع الهوة 

موجودين في المدارس اخرين لم تنطلق بعد سنتهم الدراسية  في المدارس الخاصة \تالمي

التفاوت في حق شريحة كبيرة ، حيث يحتج المعلمون. وهذا عمومية وفي مناطق اقل حظاال

من السكان في التعليم دليل على الظلم الذي تضطر مختلف األطراف إلى تحمله في 

 مواجهة األزمة التي لم تحل بعد. 

 

من اللقاءات تم التوقيع على اتفاق بين جامعة التعليم األساسي ووزارة التربية  راتوناموبعد 

 94أدى إلى حلحلة الملف والتحاق المعلمين النواب، واستؤنفت السنة الدراسية يوم األربعاء 

 . أشهرأزمة المعلمين النواب التي دامت  وتم حلنوفمبر 

جم التأخيرات في اتخاذ القرارات ما سلسلة من التحركات عكست ضعف السلطة الرسمية وح

تسببت في خسارة العديد من التالميذ لشهور من الدراسة وأخضعت المعلمين لعديد من 
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الممارسات القمعية والعنيفة. في نفس الوقت من المهم والضروري الوقوف على حجم 

صاحبة ة المالتجاهل الخطير لمسألة الحق في التعليم واالنتباه خاصة إلى المشاكل الهيكلي

لتأكيد مع الهذا القطاع، مع ما يمثله في السياقات التنموية لهذا البلد وألي بلد في العالم. 

 أو فرص التعليم التحصيل العلميأن تظل آفة االنقطاع عن الدراسة وعدم المساواة في على 

 المستمر مصدر قلق حقيقي للدولة.

بدأت هذه الحركة في أعقاب غرق قارب للمهاجرين غير النظاميين في معتمدية جرجيس 

لتتطور الى احتجاج على طرقية دفنهم  الضحايا،طالبت بفتح تحقيق في الغرق والبحث عن 

في مقبرة مخصصة لجثث مجهولة الهوية. واصل اهالي وأقارب المفقودين االحتجاج 

والمطالبة بالعدالة ألحبائهم. من خالل طلب معلومات حول ما حدث بالفعل في البحر وعن 

 الدفن العشوائي، في محاولة للعثور على إجابات ألسئلتهم.

 

اة التي وقعت في نهاية سبتمبر في تأجيج االحتجاجات في جرجيس، معتبرين واستمرت المأس

ع مان الدولة هي من المسؤولين عن األزمة. واحتج المتظاهرون على الشكل التي تتعامل به 

المهاجرين، وعدم الشروع في التحقيق، وسوء إدارة االزمة واالستخفاف بمشاعر ومعاناة  جثث
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قتلة »ملت القضية منذ البداية وحمل التحرك شعار أساسي وحداد المنطقة فالسلطة اه

 ، تم خالله تصنيف الدولة على أنها مذنبة ومهملة.«أطفالنا، لصوص بالدنا

رد الدولة على التحركات االجتماعية خالل شهر نوفمبر ظل كما هو. ميزه اإلهمال والتأخير 

اجتماعية تحاول أن تجعل نفسها مسموعة أكثر  واالرتباك في ردود الفعل، يقابله تحركات

 فأكثر، باستخدام وسائل اإلعالم أو التحول نحو العاصمة.

حركات في نظر تهذه ال خفض صوتوتسببت فترة الحملة االنتخابات للتشريعية على 

ورغم أهمية ووزن ومشروعية مطالب السلطات. وهكذا ُأنشئت حالة من الوقف االختياري 

التحركات اال انها بقيت دون إجابة او تفاعل يذكر من السلطة التي فقدت الكثير من عدد من 

م ل المقابل الخطابات الرسمية والظهور اإلعالمي لرئيس الجمهورية. في الثقة في ممثليها

الية مأيًضا بمشروع قانون الخاصة ان الوضع ارتبط حقق نجاًحا كبيًرا في امتصاص الغضب. ي

ره وتم تسريب الكثير من محتوياته التي حملت عناوين جبائية ال يمكن اال ان الذي طال انتظا

 تعمق من ازمة التونسيين االجتماعية واالقتصادية. 

واختار الرئيس وحكومته ان يتخذ حالة إنكار لألزمة، سواء فيما يتعلق بأزمة التعليم من خالل  

ا من الحركات التي أثرت على البيئة، نشر أعداد أقل للمتظاهرين والمدارس المغلقة أو غيره

وقطاع النقل، ونقص االدوية، وما إلى ذلك. هذا اإلنكار هو سمة من سمات الحكم في 

واستمراريته تشير إلى السير في مشروع ال يبدو أنه سيتم التراجع عنه  2291تونس منذ عام 

قت في الوه وصورته، يستخدم النظام اإلنكار كآلية للحفاظ على نفسوأمام أي حاجز شعبي. 

 ، دون جدوى.اليه مواطنين إيصال صوتهمالفيه يحاول  الذي

وفي المحصلة، تبقى ردود الدولة إما إهمال والمباالة، أو قمع الشرطة واألمن او قضائي 

من خالل المحاكمات، وهي ردود فعل   بصدد خلق احتقان وغضب يصعب السيطرة عليه، قد 

ن المواطنين في الفترة القادمة وعلى االرجح ال يمكن تعرف نسق تصاعدي لدى فئات م

 التنبؤ به قد تنفجر في أي لحظة. 
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2222

في شهر نوفمبر مقارنة  %42تراجعت نسبة المهاجريين التونسيين الواصلين الى إيطاليا ب 

 16169وبلغ عدد الواصلين الى إيطاليا منذ بداية السنة  مهاجرا. 744الماضي لتبلغ  بالشهر

 ليأتوا في المرتبة الثانية. %91مهاجرا يمثل التونسيون نسبة 

مقارنة بشهر نوفمبر من  %60عملية اجتياز بنسبة ارتفاع ب 174خالل شهر نوفمبر تّم احباط 

. يعكس الرقم 2021رنة بنوفمبر مقا %104مهاجرا أي ارتفاع بنسبة  4034السنة الفارطة ومنع 

المرتفع لعدد المهاجرين الذين تم منعهم هذا الشهر تواصل الرغبة في الهجرة رغم المآسي 

 المتكررة على السواحل التونسية وتحدّيا للقبضة األمنية على طول السواحل التونسية. 

مل في المستقبل مازال الوضع االقتصادي واالجتماعي المتدهور وحالة اإلحباط وفقدان اال

عوامل تشجع الحالمين بالهجرة وتحّفزهم على المقامرة والعبور نحو الضفة الشمالية 

 للمتوسط. 

 9199 – 9190 – 9191 – 9102خالل السنوات  بنفس الفترة مقارنة
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    9199 سنة خاللتوزيع الواصلين الى إيطاليا حسب األشهر 

  

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

جانفي

فيفري

مارس

أفريل

ماي

جوان

جويلية

اوت

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

المجموع

المجموعنوفمبراكتوبرسبتمبراوتجويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

عدد الواصلين 38230822434510241714346142842958199974417443

الرجال 3212501742618411318232833362114164760913301

النساء 1215138607517625114210024832

القصر مع مرافقة 1512101141961923231814013977

القصر دون مرافقة 3431276582225401557421212982333
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 9199توزيع عمليات االجتياز املحبطة حسب الجهات خالل نوفمبر 

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

 محبطة في هذه الجهات
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 9199خالل نوفمبر  توزيع املجتازين حسب الجنسيات

 

   9199توزيع عمليات االجتياز املحبطة خالل 

 

 الهجرة عبر صربيا  
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  2022مآس ي الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية خالل 

 
  

 

عدددددددد الموتف والمفقودين في الحوط األوسددددددددددددد  

 9199للمتوس  خالل 

عددددددددد الدددمدددوتددددف والدددمدددفددددقدددوديدددن عددددلدددى السدددددددددددددددواحدددددددل 

 9199التونسية خالل 

1331 575 
 

 

  

46
20

65

145
123

27
3

46
69

23 8

575

0

100

200

300

400

500

600

700

جانفي  فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر المجموع

عدد الضحايا والمفقودين



  2222 نوفمبرتقرير   11
 

9199

تتميز خارطة العنف المرصود طيلة شهر نوفمبر بانتشار العنف في مختلف الجهات وبهشاشة 

األشخاص المسلط عليهم من ذلك األطفال. كما حدث هذا العنف في فضاءات عامة وخاصة 

 ومس اشخاص تأثروا بشكل خطير على المستوى الجسدي.

القيروان في مرتبة ثانية  وتأتيبالمئة من حاالت العنف المرصود.  91.6سجلت والية تونس 

بالمئة من مجموع العنف  99.9بالمئة تليها واليتي قفصة وسوسة بنسبة  94.1بنسبة 

بالمئة فيما غاب العنف عن واليات اريانة  0.1المرصود. كما سجلت واليتي بنزرت ومنوبة 

هدية وتطاوين ومدنين وقبلي وباجة وسليانة وقابس وتوزر مقارنة وزغوان والكاف والم

 الماضية. باألشهرباألشهر السابقة. وبالتالي هناك تغير في خرطة العنف مقارنة 
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بالمئة من  2.1بالمئة من مجموع ضحايا العنف فيما تمثل النساء  14.2يمثل الرجال نسبة 

بالمئة من  1بالمئة وقد طالت الوفاة  91,4الضحايا من الجنسين نسبة مجموع الضحايا. ويمثل 

 مجموع ضحايا العنف المسجل طيلة شهر نوفمبر.

بالمئة من مرتكبي العنف فيما مثلت  22.0اما بخصوص مرتكبي العنف فان الرجال مثلوا 

اسفرت  بالمئة من مرتكبي العنف المختلط. وقد 94.1بالمئة ومثل الجنسين  91.1النساء 

 بالمئة من مرتكبي العنف. 94.1احداث العنف المرصود عن وفاة 

 

 

بالمئة من مجموع العنف المرصود فيما كان  22.4مثل العنف المرتكب من قبل االفراد نسبة 

بالمئة من العنف مرتكبا بشكل جماعي. وهو تقريبا عكس ما تم تسجيله خالل شهر  66.6

 اغلب حاالت العنف المرصود.أكتوبر حيث كانت 

 

44%

56%

جماعية

فردية
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 01.1على عكس األشهر السابقة مثل العنف االجرامي األبرز طيلة شهر نوفمبر ببلوغه نسبة 

 2.0بالمئة. وُمورس  99.9بالمئة من مجموع العنف المرصود يليه العنف المؤسساتي بنسبة 

 بالمئة. 2.0ادي نسبة بالمئة من هذا العنف في الفضاء العام ومثل العنف االقتص

 

بالمئة. ومثلت  22.0مثل الشارع أبرز الفضاءات التي ُمورس فيها العنف وذلك بنسبة بلغت 

بالمئة من مجموع العنف المرصود. وبلغت  94.1احداث العنف الُممارس في إقامة الضحايا 

وفي المؤسسات التربوية بالمئة،  99.9نسبة العنف الممارس داخل المؤسسات االقتصادية 

بالمئة  2.0بالمئة و 2.0بالمئة وفي المقرات اإلدارية  2.4بالمئة وفي المؤسسات الصحية  2.4

بالمئة في الفضاءات اإلعالمية. كما شهدت  2.0أيضا في السجون وفي مراكز االحتجاز و

نها المواطن الخدمات العمومية غزوا بالعنف االمر الذي يعكس حالة اإلحباط التي يعاني م

 وانعدام اإلحساس باألمان.

يتواصل النسق التصاعدي للعنف وذلك سواء على مستوى العدد او على مستوى الخطورة. 

كما ان الشارع الذي يشهد غزوا لهذه الظاهرة يعيش على وقع عنف جماعي وفردي مس 

حمل األسلحة  وأصبحاألشخاص وتسبب في خسائر مادية )سيارات ومحالت تجارية الخ(. 

البيضاء لتهديد الضحايا واالعتداء عليهم امرا مألوفا في وضح النهار. ويساهم تكرر هذه 

عنف يصبح ال االحداث العنيفة في الفضاءات العامة في خلق ثقافة عنف لدى الشباب حيث

 .ما يسمى بقاعدة عادية وهو جزء من التجربة اليومية للمارة والمقيمين

83,30%

11,10%

2,80%2,80%

إقتصاديعنف في الفضاء العاممؤسساتيإجرامي
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ري مقرا إدالمسلحين نهب ن أصبح امرا عاديا حتى اتخدام األسلحة البيضاء اس ومن المالحظ ان

 بشكل مبسط دون رد فعل قوي من ممثلي السلطة السياسية أو اإلدارية.مر في نابل 

 

ويمثل التقاط الصور وتوثيق احداث العنف من قبل المتفرجين ونشرها تعبيرا عن القلق بين 

احداث عنف من مصادر أخرى وهو تحذير من تزايد انعدام السكان والذين يعيدون أيضا نشر 

وعلى عكس الحراك االجتماعي تبدو اإلجابة األمنية فاشلة. ويتاخر في  االمن في البالد.

الضحايا من الحصول  الغالب تدخل القوات األمنية، يكون بعد وقوع الحادث، االمر الذي يمنع

 .على المساعدة قبل تعرضهم لهذا العنف

فضاء االسري تم اإلعالن عن عدة حوادث عنف: ام تقتل مولودها خنقا بسبب استحالة في ال

من الحمل، اب يقتحم  أشهراجهاضها وفقا للقانون الذي يمنع اإلجهاض بعد مضي ثالثة 

مؤسسة تربوية في قفصة لتعنيف ابنته جسديا، مقتل ام على يد ابنها الذي يعاني من مرض 

 عقلي في تونس إلخ.

ذا العنف لنزاعات داخل الفضاء االسري الخاص الذي نادرا ما يتم التعامل قبل ارتكاب يؤشر ه

مما يزيد من احتماالت االنزالق في البيئات العدائية واألفعال التي تقترب من الفعل العنيف 

 الموت أو تلمسه.

ينتشر العنف أيضا في الفضاء المهني. اذ هناك ضحايا تم االعتداء عليهم في مقرات العمل 

خالف بينه وبين ممرض وكذلك االعتداء على  إثرمثل حادثة االعتداء بسالح ابيض على ممرض 

 عون امن في المستشفى.
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قطاع في ال عزز انعدام األمن الذي يؤثر على العاملينتفي المستشفيات  ليات المعتمدةاال

األمن غير المضمون هو ف الصحي في مواجهة إحباطات المرضى وسوء فهم بيئة الرعاية.

 .في تنظيم العمل الوقاية منهنتيجة عدم إدانة العنف وعدم دمج 

وفي الوسط المدرسي يتنامى العنف أيضا وذلك سواء في المدارس او في الجامعات. وقد 

. هذا المناخ ماحتجاجاتهتدخل االمن لفض تلك  ثرإطال العنف المربين المحتجين وذلك 

 مع لالتساهعن  ةالناتج يةالعدوانالنزعة تشجيع باستطاعته تعميق ازمة التعليم من خالل 

. اذ من السهل على االولياء اقتحام المؤسسة التربوية لتعنيف ابنائهم ومدرسيهم، ومن العنف

 ضهم البعض داخل الحرم المدرسي.السهل على الطلبة او التالميذ االعتداء على بع

 النسوية والمؤسسات التي تدافع عن حقوق النساء والفتيات ترتكبها بأخطاء يتعلق االمر أيضا

 .يجب إعادة النظر في الطبيعة الغامضة لالستراتيجية المعتمدة لمكافحة هذا العنفكما 

ع االجتماعي يوم لمناهضة العنف القائم على النو 94ويمكن للحمالت ومنها حملة 

 في األماكن العامة والمنزلية في مناصرتها.االستفادة من تضمين هذا العنف 

 بمدى روعتها واإلفالت من العقاب الذي رافقها.نوفمبر أعمال العنف خالل شهر  تتميزقد و

محاوالت القتل، والقتل، واالغتصاب العنيف لألطفال، واالختطاف وطلب الفدية، ف

الدراجات النارية، ترسم صورة لحالة انعدام األمن السائدة في البالد، عبر  السلبوالسرقات، و

والتأخير في ردود فعل أجهزة الشرطة وتزايد اإلفالت من العقاب الذي يساهم في تعزيزها 

 من شهر آلخر.

 

حالة في  20و 2222حاالت في أكتوبر  92ـــــحالة انتحار طيلة شهر نوفمبر مقارنة ب 99تم رصد 

نوفمبر من العام الماضي. وفيما تتراجع التغطية اإلعالمية حول االنتحار ومحاولته تستمر هذه 

 الحقيقة االجتماعية في صمت.

 1حافظ شهر نوفمبر على ذات الخارطة المسجلة خالل األشهر السابقة. اذ سجلت بنزرت 

م تسجيل حالتين وحالة واحدة في كل من سيدي حاالت ومحاوالت انتحار وفي القيروان ت

 بوزيد وتونس ومنوبة واريانة ونابل والمنستير. ولم تسجل بقية الواليات اية حالة.
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بالمئة من الضحايا الذين حاولوا االنتحار او نفذوه هم ذكور فيما بلغت نسبة الضحايا  12.1

هذه النسبة األخيرة مرتبطة بالظروف الديمغرافية وبالصعوبات الثقافية بالمئة.  1.9االناث 

 في الحديث عن انتحار النساء.
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بالمئة من حاالت ومحاوالت االنتحار المرصودة تمت حرقا فيما مثلت نسبة االنتحار عبر  26.2

 بالمئة.  1.9بالمئة واالنتحار شنقا  14.6القاء النفس 

مقارنة باألشهر الماضية ويشير إلى شكل انتحاري  حرقاُيالحظ العودة إلى أسلوب االنتحار و

 له رمزية خاصة في تاريخ تونس ما بعد الثورة. ياحتجاج

.  

سنة وقد بلغ  12-24اغلب ضحايا االنتحار ومحاولته خالل شهر نوفمبر كانوا من الفئة العمرية 

هم بالغين يكونون في الغالب عمال او عاطلين. كما حاول ثالثة اشخاص من . و1عددهم 

سنة االنتحار وكانت من بينهم انثى. كما لم يتم تسجيل أي حالة او  22-94الفئة العمرية 

 سنة. 42سنة او األشخاص ما فوق  92محاولة انتحار في صفوف األطفال دون 
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وخاصة الفئة العمرية لمن هم في الثالثينات  وترتبط محاوالت االنتحار الخاصة بالشباب

لقيروان احرقا امام المعتمدية في نتحار شاب االمحاولة بوضعياتهم االقتصادية واالجتماعية. ف

إذا لم يسمح له بمقابلة أحد المسؤولين مؤشر على حالة اليأس التي تصاحب االتصال 

باب وإغالق أبواب الحوار مع المسؤولين في مواجهة إحباط الش -يمكن لالنتحار حرقا . باإلدارات

أن يبدو حاًل لألشخاص االنتحاريين من شأنه أن يسمح لهم باالستماع إليهم من خالل روعة  -

 ت.المو

شاب في نفس عمره تقريبا أمام مخفر الحرس الوطني في طبربة.  معووقع الحادث نفسه 

 معتمدية.أمام ال تم اإلبالغ عن انتحار ناجح في المنستير في نفس الظروفو

قتل النفس أمام هياكل  وهو اللجوء الى هذه األفعال إلى توعك جماعي يغذيهم تكرر شيروي

تثبت اآلثار الصادمة  السلطة المصنفة على أنها مسؤولة عن المعاناة التي مر بها بعد ذلك

لطة رموز السللعنف المنهجي أنها قادرة على قتل األفراد الذين يحاولون من ناحية جذب انتباه 

 والسكان ومن ناحية أخرى لالحتجاج على أفعالهم.

حيث توصف بين األزواج مؤشرات على الخلل في األسرة و وكانتحاالت انتحار أخرى وحدثت 

 .الخالفات مع العائالت أو الشركاء بأنها أسباب االنتحار

ة ستة أيام يوضح في القيروان بعد أن حبسها شريكها لمدعلى االنتحار فتاة  كما ان اقدام

 ى ذواتهم.كيف يمكن للعنف الموجه ضد اآلخرين أن يؤدي بهم إلى ممارسة العنف عل

كان هناك حديث عن االنتحار عن طريق الرمي بالنفس في البئر واالنتحار  في المناطق الريفية

الناس  ايتم تعديل أدوات االنتحار من خالل المساحة االجتماعية التي يعيش فيه . وبالتاليشنًقا

 .والوسائل المتاحة لهم

االضطرابات النفسية سبًبا لحاالت مراقبة تظل الظروف االجتماعية واالقتصادية وعدم و

  .لصحة النفسية في البالدمجدية لسياسات  الى وضعاالنتحار وتشير إلى الحاجة المتزايدة 
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 منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية: 

تمثل جملة المعطيات الواردة بهذا التقرير  ما امكن للمنتدى التونسييييييييقي لقحقود ا  تصييييييييادية 

وا جتميايييية جمعييم من مصيييييييييييييادر ممتلحيية وىييالوسيييييييييييييارييل المتييا ية ت ق  المعطييات الر ميية     

نهارية و    تحصيلية و ابلة للتحي ن و د   تعكس الوا ع بصحة تامة لكن في  ياب  المعلومة 

 – يدد املجتا ين –املحّينة من الجانب الرسيييييمي التونسيييييقي  تيدد يمليات ا جتيا  المحصييييلة  و 

 –تحييديييد الجهييات الدي ينحييدرون م همييا  –تو يعهم  سيييييييييييييب الححييات العمرييية و سيييييييييييييب الجنييدر 

ييييدد المحقودين(((د  يييد تسيييييييييييييياهم هيييذ  المعطييييات في  هم  و ييييييييييييي   –وضيييييييييييييعي هم ا جتمييياييييية 

 لديناميكيات الهجرة وابر  التحو ت(

 :يقع ا يتمييياد يبال بت يييات و ارة اليييدايليييية وتصيييييييييييييريحيييات  عمليدددات االجتيددداز املحبطدددة

الناطق الرسييييييييييييمي لقحرس الوطني في ممتلم وسييييييييييييارل ا يت (  و  تت ييييييييييييمن في ا  لب 

معطيييات تحصييييييييييييييلييية تالجةس والححييات العمرييية والجهييات الدي ينحييدر م هييا المهيياجرون 

 (((د 

 :هيياليل ييدييدة تصيييييييييييييدر معطييات ر ميية  و   الواصدددددددددددددلون الى السدددددددددددددواحدل األوروبيدة

الواصيييييييييييييل ن ا ال  وروىييا مثييل المحوضيييييييييييييييية السيييييييييييييامييية لتجح ن والمن ميية الييدولييية للهجرة 

 وو ارات الدايلية في الدو  األوروىية والولالة ا ورىية لمرا  ة السوا ل(

يالل هت ق  األر ا  المقدمة تقريبية وتحتاج ا ال تحي ن متواصيييل  سيييب األر ا  الصيييادرة ين ال

  في تطور والتغي للك هيييا تقيييد   را ة لالرسيييييييييييييميييية والميييدنيييية الدي  يييد تصيييييييييييييييدر في تقيييارير   قييية 

 ديناميكيات الهجرة     الن امية(

ان  دون يب  ممتلم المسيييييييييييييال   وروىا هي اييداد المهاجرين الدي تصيييييييييييييل ا ال  األرقدا  الالمرييدة:

ا اثرا في إ صييييييييييييييا  وهي ار ييا  هيياميية تمر يب  السيييييييييييييلطييات املحلييية او الهيييالييل األممييية و  ن ييد لهيي

وتمتلم  سييييييييب تكتيتات ريييييييي تات  هريب المهاجرين( يما ت ييييييييم  ي ييييييييا يمليات ا نطتد من 

السييييييييوا ل التونسييييييييية والدي تنل  في اا تت من الر ابة األمنية الصييييييييارمة او تل  الدي يقع منع 

                  اجتيا ها دون ان تصدر في بت ات او دون  ن يقع اايتن ي ها(

 


