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 التحركات حول 0202 لسنة سبتمبر شهر تقرير
 الثلاثي والتقرير الاجتماعية الاحتجاجية

 

)كورونا( بين  91 او ما ُيعرف بكوفيد 2تسارعت عدوى فيروس سارز كوفيد 

إصابة  97241التونسيين خالل شهر سبتمبر ليبلغ عدد اإلصابات طيلة الشهر المذكور 

 جديدة مؤكدة وفقا ألرقام وزارة الصحة العمومية.

حالة إصابة مؤكدة  4617واتجه منحنى اإلصابات الى الزيادة بشكل سريع ليمّر من 

إصابة  1791بتمبر اي خالل ثالثة اسابيع الى س 22في الفترة المتراوحة ما بين غرة سبتمبر و

 مؤكدة خالل أسبوع واحد.

هذه األرقام تؤكد حدة تسارع انتشار الفيروس في البالد وانفتاح الحالة الوبائية 

خالل الشهر الالحق على مزيد من التعقيدات خاصة مع اقتراب بلوغ الطاقة القصوى 

مقيم في العناية المركزة نهاية شهر  974 إليواء المصابين في المستشفيات مع بلوغ عدد

 .سريرا 927سبتمبر والحال ان عدد االسرة في العناية المركزة ال يتجاوز 

هذا الطارئ الصحي يضفي على االزمة المتعددة التي تعيشها البالد مزيدا من 

برنامج لدى 
ّ
ت االحتقان االجتماعي وعّرت حقيقة الال

ّ
التعقيدات فجائحة كوفيد غذ

)حكومة الياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيش ي  2727ومتين المتعاقبتين خالل الحك

الحالية( ورفعت الحجاب عن حقيقة الفقر والتهميش في البالد ورسمت خارطة واضحة 

لما قد تكون عليه األوضاع خالل شهر جانفي القادم. اذ غالبا ما يكون شهر جانفي موسما 

ار تزامنه مع انطالق العمل بقانون المالية الجديد وما لالحتجاج والحراك االجتماعي باعتب

 .قد يحمله من توظيفات جبائية جديدة ومن حدة في المطلبية
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 العنف نحو جنوح

 حجرل المنطقية التداعيات من كانت االجتماعي االحتقان منسوب في الزيادة هذه

ل الجائحة، لمواجهة السلطات اعتمدته وموجه، شامل صحي
ّ
 اآلالف وعرض االنتاج عط

 .التنمية او لالستثمار آفاق اي وسّد  الفنية للبطالة

 

كان يفترض ان تتوجه األنظار خالل الثالثية  2727وكما ذكرنا في تقرير شهر اوت 

الالحقة نحو إقرار خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة واستراتيجية للخروج بالبالد من دائرة 

مع نهاية العام  ٪99وفقا لتقديرات خبراء االقتصاد الى خسارة فادحة في النمو قد تصل 

ز حكومة جديدة مع 
ّ
لكن املجهودات توجهت نحو جدل سياس ي جديد أنهى حكومة ورك

 استمرار غياب برنامج اإلنقاذ االقتصادي واالجتماعي.

وتميزت ثالثية ما بعد موجة أولى من كوفيد بتراخي السلطات في تطبيق 

ة بشكل صارم خاصة بعد الفتح الكلي للحدود نهاية شهر جوان االمر البروتوكوالت الصحي

الذي سّرع بموجة ثانية صعبة من انتشار كوفيد بين التونسيين وما رافقها من احتقان 

بخصوص عدم توفر الخدمات الصحية من ذلك عدم توفر فرصة اجراء تحاليل حول 

ل في القطاع الخاص وكذلك عدم الفيروس في القطاع العمومي وغالء اجراء هذه التحالي

احترام إجراءات التعقيم وتوفير مستلزمات الوقاية وعدم احترام البروتوكول الصحي في 

عدد من المؤسسات العامة والخاصة مما سارع في عدد اإلصابات بكوفيد ليرتفع من 

حالة اصابة مؤكدة مع نهاية شهر  9277حوالي مئة حالة منتصف شهر اوت الى اكثر من 
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سبتمبر وما رافق ذلك من ضغط على مستوى اإليواء في المستشفيات وِفي مراكز الحجر 

 .الصحي اإلجباري 

ولئن ُرِفع الحرج االجتماعي على المصاب بهذا الفيروس فغاب التنّمر والوصم ضد 

المصابين اال ان الحرج االقتصادي تعّمق بتراجع نفقات التنمية الى موفى جويلية الماض ي 

بالمئة مقابل زيادة في نفقات التصرف وفقا ألرقام وزارة المالية ومع تراجع  97بنسبة 

الموارد المالية للميزانية تواجه البالد نسقا غير مسبوق من العجز في الميزانية مع نهاية 

ما يعني االنفتاح على  2729هذا العام وهو امر قد يكون له وقعه في قانون المالية لسنة 

باعتبار تراجع ميزانية التنمية وما يعنيه ذلك من توقف آلفاق  جانفي اكثر من صعب

 االستثمار والتشغيل.

 9هذا المناخ قد يضاعف في أعداد العاطلين والمعطلين علما وان خسارة نسبة 

موطن شغل وفقا لتقديرات خبراء االقتصاد.  ألف 91بالمئة في نسبة النمو يعني خسارة 

 2727في نسبة النمو مع نهاية العام  ٪ 99وتقف تونس اليوم عند تقديرات بخسارة حوالي 

 .ما يعني تضخم في االزمة االقتصادية واالجتماعية

ما  2727وقد بلغ عدد االحتجاجات االجتماعية المسجلة خالل الثالثي الثالث من 

احتجاجي ولئن ظل هذا الرقم عادي ودون حصيلة الثالثية االولى التي  تحرك 9171يناهز 

تحرك احتجاجي( اال انها تبدو فاتحة لثالثية اخيرة صعبة  2717سبقت ازمة كوفيد )

مع زيادة االحتقان  أمنىسيتزامن فيها ما هو صحي مع ماهو اقتصادي واجتماعي وايضا 

 .االجتماعي ضد تنامي منسوب العنف والجريمة

هذا المناخ العام من التأزم الشامل تأجج بالجدل السياس ي وقد يتضاعف االمر 

خالل الثالثية االخيرة في ظل غياب اي برنامج واضح للحكومة وِفي ظل غياب خطاب 

تواصلي صريح وشفاف مع الشعب من اجل إنقاذ وطني يعطي خارطة طريق حول كيفية 

الصحاب المطالب خاصة وان هؤالء أصبحوا  الخروج من هذه االزمة الشاملة ويفتح آفاق

 .ينزعون نحو العنف في احتجاجاتهم

وقد تميزت ثالثية ما بعد الموجة االولى من جائحة كوفيد )أشهر جويلية واوت 

وسبتمبر( بالفتح الكلي للحدود امال في استصالح الوضع االقتصادي وتفاديا الزمة غير 
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وتوكوالت صحية في كل القطاعات اال ان مسبوقة في القطاع السياحي ورغم وضع بر 

التراخي في تطبيقها تسبب في نشر عدوى كوفيد بتوافد السياح والتونسيين بالخارج ليشهد 

منحنى اإلصابات بداية من منتصف شهر اوت ارتفاع ملحوظ وصوال الى تسجيل اكثر من 

 .الف اصابة خالل شهر سبتمبر 97

قان اجتماعي وسياس ي ضاعف من حجم كما تميزت ثالثية ما بعد كوفيد باحت

خطاب الكراهية بين النواب طيلة شهر جويلية ولئن دخل البرلمان في عطلته السنوية 

خالل شهري سبتمبر واوت اال ان الجدل السياس ي استمر خارج أسوار البرلمان واستقال 

وتم تكليف وزير داخليته هشام المشيش ي بتشكيل الياس الفخفاخ رئيس الحكومة 

ومة جديدة. هذا الجدل كانت له تداعياته على مستوى االحتقان االجتماعي لتسجل حك

 مقارنة بشهر اوت. ٪ 977االحتجاجات خالل شهر سبتمبر زائدة بنسبة ناهزت 

هذا االحتقان مرده الضبابية في العودة المدرسية والضبابية بخصوص انتشار وباء 

 كورونا.

ة في اتجاه إيطاليا طيلة ثالثية ما بعد كوفيد كما زادت حركة الهجرة غير النظامي

 وهي شكل أخر من أشكال االحتقان االجتماعي.
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 سبتمبر شهر حصيلة

 61عاد نسق الحراك االحتجاجي الى االرتفاع خالل شهر سبتمبر بنسبة ناهزت 

 419بالمئة مقارنة بالشهر السابق اذ بلغ عدد االحتجاجات المرصودة خالل شهر سبتمبر 

تحركا احتجاجيا مرصودا خالل شهر اوت. هذه الزيادة كانت  214تحركا احتجاجيا مقابل 

ر مع العودة المدرسية والعودة الفالحية وترافق ايضا منتظرة باعتبار ترافق شهر سبتمب

هذا العام مع ازمة انتشار عدوى كوفيد وما خلفه من احتجاجات في صفوف اإلطار الطبي 

 .وشبه الطبي والمواطنين طلبا لتوفير الخدمة الصحية والوسائل الوقائية

 

الغربي  لوسطاما خارطة االحتجاج فهي تقريبا حافظت على نفس التوزع ليتصدر ا

تحرك احتجاجي يليه الجنوب الغربي  291المناطق األكثر احتجاجا بحصيلة شهرية بلغت 

تحرك احتجاجي والوسط الشرقي  922تحرك احتجاجي ثم الشمال الشرقي ب 946ب

 71تحرك احتجاجي ثم الشمال الغربي ب 61تحرك احتجاجي والجنوب الشرقي ب 64ب

 .تحركا احتجاجيا
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تحرك  911والية القيروان في صدارة المناطق األكثر احتجاجا بتسجيلها  وتأتي

( 12( وتطاوين )971تحرك احتجاجي( وتونس ) 947احتجاجي تليها بحسب لترتيب قفصة )

تحرك احتجاجي في كل من القصرين  27( وصوال الى حصيلة في حدود 17وصفاقس )

 .والكاف وسوسة
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حتجاجات العشوائية اي تلك التي تنزع نحو العنف والالفت مرة اخرى هو حجم اال 

 من مجموع االحتجاجات المرصودة. ٪ 41والتي ناهزت نسبتها 
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 تحرك 911 قفصة في العشوائية التحركات نسبة بلغت رصده تم لما ووفقا

 تونس في عشوائي تحرك 67و القيروان في عشوائي احتجاجي تحرك 17 تليها احتجاجي

 .عشوائية تطاوين في االحتجاجية التحركات كل وكانت
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 ثم ٪ 44 ناهزت بنسبة واجتماعية اقتصادية بخلفية املحتجين مطالب وتعلقت

 بنسبة ادارية خلفية ذات ومطالب ٪ 6 بنسبة لتحلية البنية وضعية بتحسين المطالبة

94٪. 

 

 االحتجاجية الوقفات تليها ٪ 12 بنسبة االحتجاجية األشكال ابرز  االعتصام ومثل

 بالدروس االلتحاق منع منها اخرى  احتجاجية واشكال ٪ 1.2 بنسبة واإلضراب ٪ 97 بنسبة

 .رس يالمد النقل توفر عدم او التربوي  إلطار نقص او صحي بروتوكول  غياب خلفية على
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 ةالمرصود االحتجاجية التحركات في الفاعلين ابرز  العمل عن المعطلون  ومثل

( ٪27) السيادة ومقرات( ٪22) الطرقات مثلت كما ٪ 72 بنسبة وذلك سبتمبر شهر طيلة

 .المرصودة التحركات ملجمل الرئيسّية االحتجاجات فضاءات( ٪91) اإلدارية والمقرات
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حول الهجرة غير النظامية 0202 سبتمبرتقرير شهر   

 سبتمبرالهجرة غير النظامية خالل شهر 

رغم التغيرات المناخية التي رافقت شهههر سههبتمبر فان التدفقات الهجرية تواصههلت حيث 

منهم في الوصول الى السواحل  9122شخص في المشروع الهجري نجح  7777شارك حول 

وبرز ألول مرة إقليم تونس الههههذي احتههههل  مههههاجرا 2721اإليطهههاليهههة في حين تم منع اجتيههههاز 

از التي تم احبههههاطههههها بعهههد صههههههههههههههفههههاقس ومههههدنين. ال تتركز المركز الثههههالههههث في عمليههههات االجتيههه

عمليات االجتياز املحبطة فقط على مينائي حلق الواد ورادس بل شهههههملت أيضههههها محاوالت 

لالنطالق من شههواطا الضههاحية الجنوبية للعاصههمة وشهههواطا والية اريانة وهو ما لم يكن 

 معتادا سابقا.

 الواصلون الى السواحل األوروبية

 
  0202 – 0202 – 0202شهر سبتمبر خالل السنوات  مقارنة

2020 2019 2018  

 عدد الواصلين الى ايطاليا 111 617 9123
 عدد عمليات االجتياز املحبطة 21 21 947
 عدد املجتازين الذين وقع ايقافهم 211 177 2721
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 617مهاجرا مقابل  9122بلغ عدد الواصلين الى السواحل اإليطالية خالل شهر سبتمبر 

مهاجرا  2721عملية اجتياز ومنع  947ما تم احباط  2791خالل نفس الفترة من سنة 

وهي ارقام مرتفعة تبرز الحرص األمني التونس ي على التطبيق الصارم اللتزام رئيس 

بمزيد احكام  2794األوروبي الذي زار تونس في اوت الجمهورية امام الوفد اإليطالي 

 القبضة على السواحل. 

 

سبتمبر 23جانفي و 0للفترة الزمنية بين  مقارنة  

2020 2019 2018  

 عدد الواصلين الى ايطاليا 7121 2299 9884
 عدد عمليات االجتياز املحبطة 277 911 672
ايقافهمعدد املجتازين الذين وقع  2617 2626 97119  

 

التطور األبرز خالل هذه السههههههههههههنة هو التطور الكبير في عدد العمليات املحبطة والذي بلغ 

عملية اجتياز خالل سهههنة  277و 2791عملية خالل سهههنة  911عملية اجتياز مقابل  672

ويعود ذلههههك أسهههههههههههههههههاسههههههههههههههههها لثمرة التعهههاون األمني واالمكههههانيهههات اللوجسههههههههههههههتيههههة والتقنيههههة  2796

ي التونسهههههههههههه ي. نفس اإلرادة السهههههههههههياسههههههههههههية واالمكانيات ال تتوفر املخصهههههههههههصهههههههههههة للحرس البحر 
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لمقاومة الجريمة والعنف في الشهههههارع التونسههههه ي بما يبرز عمق تأثير الضهههههغوطات األوروبية 

 على تونس في مجال مراقبة الحدود حتى على األولويات األمنية الوطنية.

0202توزيع الواصلين الى إيطاليا حسب األشهر خالل سنة   

افقة النساء الرجال عدد الواصلين الشهر افقة القصر مع مر  القصر دون مر

 92 97 7 72 16 جانفي
 1 7 7 29 21 فيفري 
 94 7 9 72 17 مارس
 1 2 9 26 24 افريل
 72 2 1 772 717 ماي 
 26 91 22 411 621 جوان

 249 977 11 2141 7971 جويلية
 222 16 42 9672 2271 اوت

 942 12 11 9191 1923 سبتمبر
 226 027 057 2302 2229 املجموع

 

خالل التسههههعة اشهههههر   %92.1في حين تمثل نسههههبة القصههههر  %2.6لم تتجاوز نسههههبة االنا  

ويرجع هذا االنخفاض من حيث النسبة مقارنة بالسنوات السابقة  2727األولى من سهنة 
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ان موجات الهجرة المكثفة تستهدف اليافعين من الذكور والتطور الظاهر في هذه الفترة 

 يشمل القصر مع مرافقة نتيجة تكثف الهجرة العائلية خالل هذه الفترة. 

0202خالل سنة الثالثيات توزيع الواصلين الى إيطاليا حسب   

 الثالثية الثالثة الثالثية الثانية الثالثية االولى 

 6247 9211 917 الواصلين الى إيطالياعدد 

عدد املجتازين الذين وقع 

 ايقافهم

9727 2112 1147 

 

 

لم تمثل الثالثية الثالثة فقط ذروة المؤشهرات السلبية االقتصادية بل أيضا هي الثالثية 

مهههاجرا يصهههههههههههههههل  12من حيههث عههدد التههدفقههات بمعههدل يوم يتحههاوز  2799األبرز منههذ سههههههههههههههنههة 

للظروف المناخية المالئمة ورغم  فإضههههههههههافةيقع منع اجتيازهم  42السههههههههههواحل اإليطالية و

طالق الرئيسههههية لكن ذلك لم يمنع من تسههههجيل هذا العدد القبضههههة األمنية على نقاط االن

 المرتفع والذي غذته االزمة السياسية التي عرفت ذروتها خالل هذه الفترة.
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 توزيع عمليات االجتياز املحبطة حسب الجهات

المهد صفاقس قابس مدنين 

 ية

المنس

 تير

 جندوبة بنزرت تونس نابل سوسة

 %1.23 %6.05 %09.20 %2.69 %1.23 %11.1 %4.9 %05.06 %2.47 %22,22 سبتمبر

 %0.4 %3.76 %9.49 %14.72 %3.76 %9.98 %10.9 %33.87 %1.3 %11.78 تسعة أشهر

 

 

تميز شهر سبتمبر ببروز منطقة تونس الكبرى كثالث منطقة لعمليات االجتياز املحبطة 

ئي رادس وحلق الوادي بل أيضا احباط والتي لم تشمل فقط العمليات املحبطة في مينا

عمليات انطالق من سواحل الضاحية الجنوبية للعاصمة ومن سواحل والية اريانة. اذ 

نتيجة تواصل المراقبة األمنية المكثفة على المناطق التقليدية لالنطالق وامام الرغبة 

ة بديلة كمحاولالعاصمة لحلول  بأحياءالجامعة في الهجرة لجأ الخزان الهجري المتواجد 

 التسلل عبر الموانا التجارية او االنطالق من سواحل العاصمة.
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 توزيع املجتازين حسب الجنسيات

 غير تونسيين/ات تونسيون/ات 
 %07.3 %74.6 شهر سبتمبر

 %27.5 %50.92 من جانفي الى سبتمبر

 

جملة املجتازين الذين  رغم ان نسهههههبة المهاجرين من جنوب الصهههههحراء ال تمثل سهههههوى  من

من غير  2177وقع احباطهم لكنه رقم لم يقع تسههههههههههههجيله سههههههههههههابقا اذ تم احباط  جرة اكثر 

التونسههههيين. ففي حين يكون هاجس التونسههههيين هو محاولة الوصههههول الى شههههواطا صههههقلية 

وتوفير الحد األدنى من شههههههههههههههروط السههههههههههههههالمة حسههههههههههههههب اعتقادهم حيث يفضههههههههههههههلون المراكب 

مشهههاركا فان املجتازين من غير التونسهههيين يقعون أكثر  91و 6ين الصهههغيرة في مجموعات ب

 تحت ضغط المهربين بحيث ان معدل المتواجدين في القوارب يتجاوز العشرين.
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ستنخفض شيئا فشيئا التدفقات الهجرية خالل المرحلة القادمة نتيجة خاصة العوامل 

موجات الهجرة بتكتيكات المنهاخيهة لكن سههههههههههههههتتعمق أكثر العوامهل الدافعة لتعود مجددا 

 وأساليب جديدة.

 

 ارـــــــالانتح اولةــــــومح ارــــالانتح

 

 ثلث حوالي انتحار ومحاولة حالة 91 رصد تم ومحاولته االنتحار بخصوص

 .ذكور  خمسة سنة 91 سن دون  اي األطفال من ضحاياها

 

 المرصودة االنتحار ومحاوالت حاالت ضحايا مجموع من 67 نسبة الذكور  ومثل

 ئةالف هذه من االنتحار ضحايا عدد بلغ اذ انتحارا األكثر سنة 71-91 العمرية الفئة ومثلت

 . امرأتان بينهم ضحايا 4 العمرية
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 7و وقفصة تونس من كل في حاالت 2: واليات 6 على االنتحار ضحايا توزع وقد

 .وزيدب وسيدي وسوسة وبنزرت وجندوبة القيروان من كل في واحدة وحالة نابل في حاالت

 سنة 17أكثر من   17إلى  71من   71إلى  21من   21إلى  21من   21إلى  91من   91أقل من  
 1 2 2 2 1 5 ذكر
 0 0 1 0 1 0 إنا 

 1 2 3 2 2 5 املجموع

 دتشه وان سبق اذ سابقة انتحارا األكثر المناطق خارطة نابل تصدر مثل وألي

 اعياالجتم للمرصد سبق وقد االنتحار منسوب في زيادة الماضية السنوات خالل الجهة

 .الشهرية تقاريره في األرقام تلك نشر التونس ي

 

  



 

20 
 

 أشهر 0202تقرير العنف لثلاثية الثالثة لسنة 
 وت وسبتمبرأجويلية و

  

ارتفع منسهههههههوب العنف بمختلف تشهههههههكالته خالل األشههههههههر الثال  الماضهههههههية، وطفا 

وأوت وسههبتمبر عديد الجرائم واالعتداءات والبراكاجات  على سهطح أحدا  أشهههر جويلية

  ..وقصص ضرب وتعنيف داخل الفضاء األسري والفضاءات العامة على حد السواء

 

حواد  صههههههههههههههنفهههههت في جهههههانهههههب كبير منهههههها كجزء من تهههههداعيهههههات األزمهههههة االجتمهههههاعيهههههة 

زمة واالقتصههههههههههههادية لفيروس كورونا المسههههههههههههتجد. خاصههههههههههههة انها الثالثية التي احتدت معها األ 

االقتصههههههههههههههاديهة وفقهد خاللهها جزء ههام من التونسههههههههههههههيين لمواطن عملهم وموارد رزقهم فقههد 

جاءت مباشرة بعد فترة الحجر الصحي الشامل والجزئي التي عايشه التونسيين من شهر 

مع ما حمله من إجراءات تضهههههييق ومن مشهههههاعر خوف  2727مارس والى غاية شههههههر جوان 

 .وهلع من المستقبل الغامض

 

نهههادا لعمهههل المرصههههههههههههههههد االجتمهههاعي التونسهههههههههههههه ي بهههالمنتهههدى التونسهههههههههههههه ي للحقوق واسههههههههههههههت

االقتصادية واالجتماعية، كانت فئة النساء واألطفال األكثر تأثرا بأحدا  العنف التي تم 

. ففضههههههههههال على العنف األسههههههههههري التي 2727رصههههههههههدها خالل الثالثية الثالثة للسههههههههههنة الجارية 

هر الحجر الصحي وتواصل الى ما بعد مرات خالل أش 4تضهاعف حسب جميع الدراسات 

فترة الحجر كانت فئة النسههههههاء ابرز المسهههههههتهدفين بالبراكاجات واالعتداءات في الفضهههههههاءات 

 .العامة والطرقات
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واحتل العنف اإلجرامي على امتداد الثالثة األشههههههههههههههر الماضهههههههههههههية صهههههههههههههدارة أشههههههههههههههكال 

في حدود ثلث حجم العنف المرصود من قبل  العنف المرصهود فكان خالل شههر جويلية

عمل المرصد االجتماعي التونس ي  اما خالل شهر اوت فكان العنف اإلجرامي في حدود ال 

  %27من حجم العنف المسههههههههههههههجههل يليههه في ذلههك العنف المؤسههههههههههههههسههههههههههههههات الههذي  مثههل   14%

فقط. أما خالل شهههههههر سههههههبتمبر فبلغت نسههههههبة  %2ليكون العنف االقتصههههههادي في حدود ال

يليه في ذلك كل من العنف المؤسهههسهههاتي والعنف في الفضهههاء  % 41.1عنف اإلجرامي ال ال

العهام ليهأتي بعهدهم العنف االقتصههههههههههههههادي الهذي اتجهه نحو االرتفاع مقارنة بالشهههههههههههههههر الذي 

 %1.7سبقه ليبلغ نسبة 
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 المكان  العدد

 الشارع 45,90%

 وسائل النقل العمومي 5,40%

 المدرسة/مدرسة أساسية/معهدالمؤسسات التربوية:  2,70%

 مؤسسات انتاج اقتصادي  5,40%

 المسكن 29,70%

 فضاءات سياحية وترفيهية 2,70%

 فضاء افتراضي 5,40%

 فضاءات صحية  2,70%

 

ومثل الطريق العام على غرار األشههههههههر السهههههههابقة الفضهههههههاء األبرز الذي جرت داخله 

. أين احتضهههههن حوالي نصهههههف 2727مختلف أشهههههكال العنف املختلفة خالل شههههههر سهههههبتمبر 

من  %21.4العنف المرصهههههههههههود يأتي بعده الفضهههههههههههاء العائلي وهو المنزل التي  هههههههههههجل داخله 

العنف المرصهههههههههود ليلهما المؤسهههههههههسهههههههههات االقتصهههههههههادية ووسهههههههههائل النقل العمومي والفضهههههههههاء 

 .االفتراض ي على مواقع التواصل االجتماعي

 

 

 

الشارع

وسائل النقل العمومي

معهد/مدرسة أساسية/املدرسة: املؤسسات التربوية

مؤسسات انتاج اقتصادي 

املسكن

فضاءات سياحية وترفيهية

فضاء افتراض ي

فضاءات صحية 
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 سبتمبر

 

 

وعلى خالف الشهههههههرين السههههههابقين تقدم العنف الجماعي خالل شهههههههر سهههههههبتمبر على 

في الوقت الذي كان فيه العنف الفردي  %17.1العنف في شهكله الفردي كان في حدود ال 

 .اكبر من العنف الجماعي خالل شهر جويلية ونفس األمر تقريبا خالل شهر أوت الماض ي

 سبتمبر

 

 

ههههان الهههههذكور على امتهههههداد  األشهههههههههههههههر الثال  األكثر مشههههههههههههههههههاركهههههة في أحهههههدا  العنف وكه

 67المرصهههودة من قبل فريق عمل المرصهههد االجتماعي التونسههه ي وكانوا فاعلين في أكثر من 

 .من أحدا  العنف على اختالف أشكاله %



 

24 
 

 سبتمبر

 

 

و هههههجلت تونس العاصهههههمة خالل شههههههر سهههههبتمبر النسهههههبة األعلى من أحدا  العنف 

والية سههههههوسههههههة ثم والية المنسههههههتير لتأتي والية القيروان في المرتبة المرصههههههودة يليها في ذلك 

الرابعة في الوقت الذي كانت تحتل فيه المرتبة األولى خالل شههههههههههههههر أوت الماضههههههههههههه ي يليها في 

 .ذلك والية نابل

ويرجح مختلف المنظمات والخبراء في االقتصهههاد، ان األشههههر القادمة قد تسهههجيل 

ي واالجتمههاعي النههاتج عن تصههههههههههههههاعههد تههداعيههات األزمههة ارتفههاعهها في نسههههههههههههههق العنف االقتصههههههههههههههاد

االقتصهادية واالجتماعية لفيروس كورونا المسههتجد والتي ال شههك سههيكون له تاثيراته على 

 مختلف أشكال العنف األخرى من عنف اسري وبراكاجات وانتهاكات..
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 اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 

 اجتماعي احتقان مع صههههههراع في تجعلها قد مسهههههبوقة غير شههههههاملة بأزمة تونس تمر

 .األيام قادم خالل ايضا مسبوق  غير

ل
ّ
 الناس ان بل التنمية وغياب واإلنتاج العمل تعطل عند اليوم يتوقف ال فالتعط

 غياب ومع كورونا بجائحة العدوى  انتشهههههار توسهههههع مع الصهههههحة يتهدد خطرا يسهههههتشهههههعرون

 دماتالخ وتقديم اإليواء في لطاقتها المسههههههتشههههههفيات اسههههههتنفاذ وقرب الصههههههحية الخدمات

 .للمصابين

 السههههههياسهههههه ي الجدل ظل وِفي والشههههههفاف الواضههههههح الحكومي الخطاب غياب ظل وِفي

 هذا يةنها مع االجتماعي للسههههههلم مهددة تكون  وقد االجتماعي االحتقان حدة تتزايد القائم

 حواضهههه عمل برنامج وتضههههع واقعي بشههههكل الوضههههع وتشههههخص الحكومة تتدارك لم ما العام

خرى  عاجلة أهداف فيه
ُ
 آجلة وا
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 منهجية احتساب علمية جديدة

بدايهههههههههة مهههههههههن شههههههههههر مهههههههههارس اعتمهههههههههد المرصهههههههههد االجتمهههههههههاعي التونسههههههههه ي بالمنتهههههههههدى التونسههههههههه ي للحقهههههههههوق 

االقتصههههههههههههادية واالجتماعيههههههههههههة، لمنهجيههههههههههههة احتسههههههههههههاب علميههههههههههههة جديههههههههههههدة وفيمهههههههههههها يلههههههههههههي بسههههههههههههطة علههههههههههههى 

 قواعدها.

 المفاهيم

اااااااااات العفويااااااااااة  تتسههههههههههم بالمباغههههههههههة وسههههههههههرعة التحههههههههههرك نتيجههههههههههة حههههههههههاالت الغضههههههههههب الجمههههههههههاعي  التحركا

القصههههههههوى واالحتقههههههههان الههههههههذي يولههههههههدها إال أنههههههههها محههههههههدودة فههههههههي الزمههههههههان والمكههههههههان وتسههههههههعى إلههههههههى اإلثههههههههارة 

ولفههههههههههت االنتبههههههههههاه والتعبئههههههههههة االجتماعيههههههههههة وتتميههههههههههز بطابعههههههههههها السههههههههههل ي إال أنههههههههههها تتفههههههههههاوت فههههههههههي معههههههههههالم 

 تطوير االحتجاج بما في ذلك ممارسة العنف.

ااااااات المنظماااااااة  ههههههات كانهههههههت باألسهههههههاس عفويهههههههة إال أنهههههههها تطهههههههورت وطهههههههورت آليهههههههات فعلهههههههها  التحركا تحركه

فههههههههي الزمهههههههههان والمكهههههههههان وتهههههههههوفرت علههههههههى القهههههههههدرة علهههههههههى تنظهههههههههيم االحتجههههههههاج واإلعهههههههههداد لهههههههههه وتسهههههههههعى إلهههههههههى 

 تطوير التعبئة المضادة إال أنها تبقى في األساس سلمية 

فعلهههههههها ولعهههههههادة التعبئهههههههة مهههههههن جديهههههههد  تتميهههههههز بوسهههههههائلها التنظيميهههههههة وقهههههههدرتها علهههههههى ضهههههههمان اسهههههههتمرار

 من أجل نفس األسباب

ااااااااات العشاااااااااوائية  ههههههههات العنيفهههههههههة والتهههههههههي تجعهههههههههل مهههههههههن العنهههههههههف المضهههههههههاد إحهههههههههدى  التحركا ههههههههههي التحركه

آليههههههات فعلهههههههها وهههههههي فهههههههي الغالهههههههب ردود فعههههههل مباشهههههههرة توظههههههف كهههههههل اإلمكانيهههههههات مههههههن أجهههههههل المواجههههههههة 

 وتحقيق أهدافها في الغالب تفتقد عناصر التنظيم والبرنامج والوسائل الواضحة.

 منهجية االحتساب 

 ه في الزمن يحدد التحرك طبقا لشكل االحتجاج، ومنت

التحههههههرك االحتجههههههاجي يمكههههههن أن يههههههدور فههههههي أكثههههههر مههههههن مكههههههان وبالتههههههالي يههههههتم احتسههههههابه أكثههههههر مههههههن مههههههرة، 

 أي بحسب عدد األطر التي شهدت تحركات احتجاجية.

التحههههههههرك االحتجههههههههاجي الههههههههذي يمتههههههههد علههههههههى أكثههههههههر مههههههههن يههههههههوم يههههههههتم احتسههههههههابه يوميهههههههها علههههههههى أنههههههههه تحهههههههههرك 

 جديد.

تجاجيههههههههههة يههههههههههتم احتسههههههههههابه كتحههههههههههرك احتجههههههههههاجي كههههههههههل تغييههههههههههر فههههههههههي الشههههههههههكل االحتجههههههههههاجي للحركههههههههههة االح

 جديد.
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 منھجیة الرصد بالنسبة للھجرة غير النظامیة

 عههمههلههجههههههات االجههتههجههههههاز املههحههبههطههههههة: یههقههع االعههتههمههههههاد عههلههى بههالغههههههات وزارة الههههههداخههلههجههههههة وتصهههههههههههههر ههحههههههات الههنههههههاطههق

 الهههرسههههههههههههههه هههي لهههلههههحهههرس الهههوطههههنهههي فهههي مههههخهههتههههلهههف وسههههههههههههههههههائههههههل االعهههالم. وال تههههتضهههههههههههههههمههههن فهههي االغهههلههههههب مههههعهههطههههجههههههات

 (الهههههجهههههنهههههس والهههههفهههههئههههههات الهههههعهههههمهههههر ههههههة والهههههجههههه ههههههات الهههههتهههههي یهههههنهههههحههههههدر مهههههنههههه هههههها الهههههمههههه ههههههاجههههههرون تهههههفصهههههههههههههههههجهههههلهههههجههههههة (...

 الواصههههههههههههلون الى السههههههههههههواحههههههل األوروبجههههههة: وجههههههاكههههههل عههههههدیههههههدة تصهههههههههههههههههدر معطجههههههات رقمجههههههة حول الواصههههههههههههلين

 الهى أوروبهههههها مهثههههههل الهمهفهوضههههههههههههجههههههة السههههههههههههههههههامهجههههههة لهالجهئهين والمنظمههههههة الههههههدولجههههههة لل جرة ووزارات الههههههداخلجههههههة

ههههههههههههههههالهههههههههههههههههة االوربهههههههههههههههههجهههههههههههههههههة لهههههههههههههههههمهههههههههههههههههرا.  قهههههههههههههههههبهههههههههههههههههة السهههههههههههههههههههههههههههههواحهههههههههههههههههلفهههههههههههههههههي الهههههههههههههههههدول األوروبهههههههههههههههههجهههههههههههههههههة والهههههههههههههههههوكه

 تهبهقهى األرقههههههام الهمهقههههههدمههههههة تهقهر هبهجههههههة وتهحهتههههههاج الهى تهحهجهيهن مهتهواصههههههههههههههههههل حسههههههههههههههههههب األرقههههههام الصههههههههههههههههههادرة عن

هههههل الههرسهههههههههههههمههجههههههة والههمههههههدنههجههههههة الههتهي قههههههد تصههههههههههههههههههدر فههي تههقههههههار ههر الحههقههههههة لههكههنه هههههها تههقههههههدم قههراءة لههلههتههطههور   اله ههجههههههاكه

 والههههههههههههههههتههههههههههههههههغههههههههههههههههجههههههههههههههههيههههههههههههههههر فههههههههههههههههي دیههههههههههههههههنههههههههههههههههامههههههههههههههههجههههههههههههههههكههههههههههههههههجههههههههههههههههات الهههههههههههههههه ههههههههههههههههجههههههههههههههههرة غههههههههههههههههيههههههههههههههههر الههههههههههههههههنههههههههههههههههظههههههههههههههههامههههههههههههههههجههههههههههههههههة.

 الهههى السهههههههههههههههواحههههههل األوروبهههجههههههة دون ان تهههمهههر األرقههههههام الهههالمهههرئهههجههههههة: تهههي اعههههههداد الهههمههه ههههههاجهههر هههن الهههتهههي تصههههههههههههههههههل

هههههل األمههمههجههههههة وال نههجههههههد لهه هههههها اثههرا فههي إحصههههههههههههههههههاء وتههي ارقههههههام وههههههامههههههة  عههبههر السهههههههههههههلههطههههههات املههحههلههجههههههة او الهه ههجههههههاكه

 وتختلف حسههههههههههههههههب تكتجكههههات شههههههههههههبكههههات ت ر ههههب الم ههههاجر ن. كمهههها تضههههههههههههم أیضهههههههههههههههها عملجههههات االنطالق من

 تلههههههك التي یقع السههههههههههههواحههههههل الهتهونسههههههههههههجههههههة والهتهي تهنهجهح فهي اإلفالت من الرقههههههابههههههة األمنجههههههة الصههههههههههههههههههارمههههههة او

 منع اجتجازوا دون ان تصدر في بالغات او دون أن یقع اإلعالن عن ا.


