
عمـــــــــــــــــــل ق  ا ر و أ
The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد األصفري للمجتمع املدني واملواطنة

The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد األصفري للمجتمع املدني واملواطنة

تجربة المرصد االجتماعي التونسي   
2020-2013 

          

              عالء طالبي

 "Protest Tunisia" by Gwenaël Piaser is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 : الصورة لـ





تجربة المرصد 
االجتماعي التونسي  

2013-2020

عالء طالبي



2
تجربة المرصد االجتماعي التونسي  2020-2013

معهــــــد  حـــــــول 
األصفـــــري فــــــي 
الجامعــة األميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  األصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن األكاديميي ــور بي الجس
إلستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفّعالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يرّك ــذا اإلط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  األكاديمــي 
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعّلقــة  مجــاالت 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداوالت 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــاالت 
ــًا  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
االجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، باإلضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدّون ع

المركــز. مطبوعــات 

وُيعــّد معهــد األصفــري شــريكًا فاعــًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  األميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــًاً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــرًا،  وليــس  وأخيــرًا  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــي  ــي ف ــد اجتماع ــاء مرص ــروع إنش ــتجاب مش اس
ــورة  ــا الث ــفت عنه ــي كش ــات الت ــس لاحتياج تون
هــذه  اندلعــت   .2011 جانفــي  فــي  التونســية 
الثــورة فــي األســاس كنتيجــة لفشــل نمــوذج 
االجتماعــي  للبعــد  يعــد  لــم  الــذي  التنميــة 
مــكان فــي منــوال عملــه. أعطــى هــذا النمــوذج 
ــى  ــو عل ــة للنم ــغ األولوي ــي ومبال ــكل منهج بش
ــاب  ــى حس ــة عل ــدة المالي ــة، لألرص ــاب التنمي حس
علــى  الدولــي  لاندمــاج  الحقيقيــة،  التوازنــات 
أو  قطاعيــا  ســواء  الوطنــي  االندمــاج  حســاب 

جهويــا، للمرونــة علــى حســاب األمــن الــخ ...

ــك، علــى مــدار الخمســة عشــر  باإلضافــة إلــى ذل
عاًمــا الماضيــة، ظهــرت علــى النمــوذج علــى 
ولــم  االجهــاد  عامــات  الهيكلــي  المســتوى 
مســتوى  علــى  والحفــاظ  بلــوغ  مــن  يتمكــن 
معــدل النمــو المعتــاد مــن 4 إلــى ٪5 اال مــن 
األبعــاد:  متعــددة  اإلغــراق  سياســات  خــال 
مرونــة  إلــى  أدى  الــذي  االجتماعــي  اإلغــراق 
وهشاشــة دون التخفيــف مــن حــدة البطالــة... 
واإلغــراق الضريبــي مــن خــال تقديــم مســاعدات 
أدى  ممــا  الخــاص  للقطــاع  ضخمــة  وامتيــازات 
إلــى ارتفــاع الضغــط الضريبــي علــى الموظفيــن، 
والطبقــة الوســطى والفئــات االجتماعيــة األكثــر 
التضحيــات  هــذه  كل  تســاعد  أن  دون  هشاشــة 
ــتوى  ــى المس ــتثمار إل ــدل االس ــاع مع ــي ارتف ف
يمارســه  الــذي  التجــاري  اإلغــراق  المتوقــع... 

1  يعمل المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية – كمنظمة غير حكومية – منذ انشائه في ماي 2011 على احترام ونشر ثقافة 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الكونية وغير القابلة للتجزئة.
يلعب المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ ذلك الوقت دوًرا رئيسًيا في الدفاع عن حقوق التونسيين والمهاجرين وتتمحور 

أنشطته بشكل رئيسي حول مواضيع الهجرة والهشاشة االجتماعية وبناء القدرات من خال مقاربات متكاملة للنوع االجتماعي والبيئية. 
هذا وتمكن الفروع الثاث للمنتدى بكل من المنستير والقيروان والرديف من تحفيز األنشطة على المستوى الجهوي على مقربة من 

المواطنين وتحديد احتياجاتهم وال سيما في المناطق األكثر تهميشا في تونس.

ــذي  بشــكل خــاص قطــاع الســياحة والمابــس وال
يســاهم فــي زيــادة هشاشــة قطــاع الســياحة 
)الهشاشــة الماليــة، تدهــور الجــودة، انخفــاض 
معــدالت الحجــز ونــدرة وفــاء الحرفــاء... ومــا إلــى 
ذلــك( والتشــغيل الهــش... اإلغــراق المالــي الــذي 
يعبــر عنــه ارتفــاع معــدل الديــون المعدومــة ممــا 
ــي...  ــاع المصرف ــة القط ــم هشاش ــى تفاق أدى إل
الــذي تســبب فــي خســارة  النقــدي  واالغــراق 
األورو  مقابــل  الدينــار  قيمــة  فــي  مســتمرة 
والــدوالر، ممــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف االســتيراد 
العامــة  الديــون  قيمــة  وزيــادة  للشــركات  
الضغــوط  بالدينــار وتفاقــم  الخارجيــة  والخاصــة 
القــوة  التــي تلقــي بثقلهــا علــى  التضخميــة 

للمواطنيــن. الشــرائية 

ــس  ــي تون ــورة ف ــت الث ــياق، اندلع ــذا الس ــي ه ف
والحــق  العمــل،  فــي  بالحــق  أساســا  لتطالــب 
فــي التنميــة الجهويــة، الحــق فــي توزيــع عــادل 
للثــروة والحــق فــي حيــاة كريمــة فــي كنــف 

احتــرام الحريــات وحقــوق اإلنســان.

وبنــاًء علــى هــذه االعتبــارات، ارتــأى المنتــدى 
واالجتماعيــة1   االقتصاديــة  للحقــوق  التونســي 
ســنة 2013  إنشــاء هيــكل يعنى حصريا بالمســألة 
االجتماعيــة بشــكل مســتمر ومعمــق وتحليلــي، 
االقتصاديــة  الحقــوق  عــن  الدفــاع  جانــب  إلــى 

1- سياق النشأة: نموذج تنموي غير مكترث 
    بالقضايا االجتماعية

عاء طالبي
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واالجتماعيــة علــى مســتوى المناصــرة القانونيــة 
والسياســية.

هــذا المشــروع، ســعى إلــى االســتجابة للحاجيــات 
ــن فــي نفــس  ــورة، ومّك التــي كشــفت عنهــا الث
هيــكل  وجــود  عــدم  فــراغ  مــلء  مــن  الوقــت 
مســتقل يهتــم بالمســألة االجتماعيــة. فــي ذلــك 
التــي توفــر  الوقــت، كانــت المصــادر الوحيــدة 
ــوم  ــة وتق ــركات االجتماعي ــول الح ــات ح المعلوم
مصــادر  هــي  االجتماعيــة  المســائل  بتحليــل 
مــا  غالبــا  المصــادر  هــذه  رســمّية.  حكوميــة 
وّفــرت معلومــات غيــر مكتملــة عــن الحــركات 
االجتماعيــة اذ اقتصــرت علــى حــركات العمــال 
ــات، وإيقــاف العمــل، واالعتصامــات، ومــا  )اإلضراب
ــن،  ــى حــركات الفاحي ــم تتطــرق ال ــك( و ل ــى ذل إل
حــركات  أو  العمــل،  عــن  العاطليــن  حــركات  أو 

إلــخ...  المواطنيــن، 

الرســمّية  الحكوميــة  المصــادر  كانــت  كذلــك، 
االجتماعيــة  بالمؤشــرات  يتعلــق  فيمــا  تميــل، 
والفقــر  بالبطالــة  خــاص  بشــكل  المتعلقــة 
إخفــاء  إلــى  منهجــي  بشــكل  والهشاشــة، 
حقيقــة عمــق هــذه الظواهــر مــن خــال اعتمــاد 
طــرق غيــر دقيقــة فــي االحتســاب والتحليــل ممــا 
يســمح بتقديــم جــداول وأرقــام تقلــص مــن حجــم 

االجتماعيــة.  المســائل 

المؤشــرات  هــذه  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
االجتماعيــة ال تجعــل مــن الممكــن تغطيــة جميــع 
جوانــب المســألة االجتماعيــة أو تحديــد الخصائــص 
والقطاعيــة  والفئويــة  واإلقليميــة  الجهويــة 
لتكــون قــادرة علــى تقديــم دراســات تحليليــة 
الجهويــة  المســتويات  كل  وتشــمل  عميقــة 

والمحليــة. 

ســنحاول مــن خــال هــذا المقال إلــى بســط تجربة 
ــدى  ــع للمنت ــي التاب ــي التونس ــد االجتماع المرص
التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة و 
اخترنــا الخــط الكرونولوجــي لتقديــم التجربــة و 

ــا: تقييمه

أكتوبر 2013 -ماي 2014:	 
المقاربــة  إلــى  والتوصــل  التأســيس 
الحــركات  لتعريــف  السوســيولوجية 

واالحتجاجيــة االجتماعيــة 
مــاي 2014-2017: تطــور نشــاط المرصــد 	 

وتشــبيكه بالمدرســة الصيفيــة للحــركات 
ــركات  ــي للح ــر الوطن ــة والمؤتم االجتماعي

االجتماعيــة
2017: التقييم الخارجي	 
2018-2019: تأســيس المجلــس العلمــي 	 

للمرصــد و المــرور مــن تجربــة النشــريات 
الشــهريات إلــى دعمهــا بكراســات المرصــد 

ــة  ــات التحليلي والورق
البيانــات 	  قاعــدة  هيكلــة  اعــادة   :2020

المفاتيــح  الكلمــات  واثــراء  للمرصــد 
للمتابعــة اليوميــة للحــركات االجتماعيــة 

جيــة جتجا ال ا و
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فــي هــذا الســياق، نجــد مــن الضــروري بــأن يتوفــر 
لــدى المجتمــع المدنــي هيــكل دائــم يمكــن مــن: 

المســألة 	  جوانــب  كل  وتغطيــة  رصــد 
عيــة  جتما ال ا

السياســات 	  تقييــم  المعطيــات،  تحليــل 
فــي  التفكيــر  المعلنــة،  االجتماعيــة 
مؤشــرات اجتماعيــة جديــدة ونقــاش هــذه 
حيــاد  بــكل  فيهــا  والتفكيــر  المســائل 

 . لية ســتقا ا و
علــى 	  االجتماعيــة  الحــركات  مســاندة 

والوطنــي  والجهــوي  المحلــي  المســتوى 

انقســام  حــّدة  مــن  التقليــص  علــى  العمــل 
الحــركات االجتماعيــة : علــى الرغــم مــن الســياق 
التونســي الــذي تميــز منــذ حكــم النظــام القديــم 
بتعبئــة اجتماعيــة هامــة حــول القضايــا القانونيــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة، 
ــة  ــوق االقتصادي ــي للحق ــدى التونس ــظ المنت الح
واالجتماعيــة نقصــا فــي الترابــط بيــن مختلــف 
فــي  العمــال  تحــرك  اذ  االجتماعييــن  الفاعليــن 
خليــج المنســتير حــول ظــروف عملهــم فيمــا 
فيــه  تتســبب  الــذي  التلــوث  ضحايــا  تحــرك 
المنشــآت الصناعيــة بالمنطقــة لرفــض إنشــاء 
مصانــع وبســبب ســوء معالجــة ميــاه الصــرف 
الصحــي وهــو مــا أدى إلــى سلســلة مــن ردود 
األفعــال شــملت جميــع متســاكني الجهــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الحــركات االجتماعيــة ال تــزال معزولــة 
الحالــة الصحيــة  ناحيــة علــى  ومتمحــورة مــن 
علــى  ســتؤثر  التــي  االقتصاديــة  والعواقــب 

ــى  ــرى عل ــة أخ ــن ناحي ــن وم ــن / المزارعي للصيادي
حقــوق العمــل فــي المصانــع. التدخــل هنــا يبــدو 
علــى غايــة األهميــة حيــث أن عــدًدا مــن الحــركات 
التــي تظهــر فــي تونــس تواجــه طريقــا مســدودا، 
ويعــود ذلــك جزئًيــا إلــى عــدم قدرتهــم علــى 
تجــاوز مرحلــة االحتجــاج أي عــدم القــدرة علــى 
تقديــم مقترحــات بديلــة. لذلــك مــن الضــروري 
ــر مســاحات لدعــم  ــن الحــركات وتوفي التشــبيك بي
بطريقــة  المشــاكل  لتجــاوز  المقدمــة  الحلــول 
متكاملــة وهيكليــة. يتطلــب حــل مشــكلة خليــج 
المنســتير تغييــرا فــي نشــاط الشــركات نحــو نمــط 
إنتــاج أقــل تلويثــا بالتــوازي مــع تعديــل حكومــي 
للمنشــآت  أفضــل  وإدارة  العمــل،  لحقــوق 
العموميــة )محطــات معالجــة مناســبة مــن حيــث 
الرفاهيــة  أجــل توفيــر  الموقــع والحجــم( مــن 
للســكان وإنعــاش االقتصــاد الســمكي والزراعــي.

التونســي 	  االجتماعــي  المرصــد  ُبعــث 
التونســي  المنتــدى  رغبــة  ليعكــس 
فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق 
المشــاكل  لجميــع  شــاملة  رؤيــة  تقديــم 
تعبــر  التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
عنهــا الحــركات االجتماعيــة وفــي توفيــر 
مســاحات لصياغــة البدائــل مــن أجــل حــل 

فعــال. بشــكل  المســائل  هــذه 
ــل 	  ــذي يكم ــي ال ــوار المجتمع ــز الح تعزي

ــا  الحــوار االجتماعــي التقليــدي. فــي عصرن
هــذا فــي الواقــع، وانطاقــا مــن الرغبــة 
ــتدامة  ــة المس ــز التنمي ــى تعزي ــزم عل والع
علــى  عنــه  التعبيــر  تــم  والشــاملة كمــا 
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لــم  والدولــي،  الوطنــي  المســتويين 
التجاريــة  لألعمــال  الممكــن  مــن  يعــد 
الصناعــي  الجانــب  اليــوم االقتصــار علــى 
والتجــاري والتركيــز حصرًيــا علــى اإلنتــاج 
الخارجيــة  العوامــل  بجميــع  الوعــي  دون 
وتأثيــرات نشــاطها علــى بيئتهــا الماديــة 
ــة  ــألة االجتماعي ــد المس ــم تع ــرية. ل والبش
تتعلــق فقــط بالمســائل الداخليــة للشــركة 
ولكــن أيًضــا بالمســائل الخارجيــة المتعلقــة 
فــي  واالندمــاج  البيئــة،  علــى  بالحفــاظ 
بمحيطــه،  تنشــط  الــذي  المجتمــع  حيــاة 
المحليــة  البرامــج  فــي  والمســاهمة 
والتهيئــة  والصحــة  والتكويــن  للتنميــة 
اإلقصــاء  ومكافحــة  المحليــة  الحضريــة 

والفقــر... إلــخ.

ــوع  ــي متن ــع مدن ــور مجتم ــق ظه ــب أن يتراف يج
مواطنيــة  مؤسســة  ظهــور  مــع  ومناضــل 
مســتعدة للتحــاور مــع جهــات فاعلــة جديــدة.  
األطــراف  جميــع  مــع  التحــاور  المهــم  ومــن 
ــن أن  ــن الممك ــي اذ م ــط الخارج ــة بالمحي المعني

تحديــات. أو تطــرح  أســئلتهم فرصــا  توفــر 

ــم  ــركات لتقيي ــع الش ــي، تخض ــياق الحال ــي الس ف
ــي  ــا البيئ ــادي وأدائه ــا االقتص ــن أدائه ــع بي يجم
وأدائهــا االجتماعــي أي كافــة جوانــب الرهــان 
االســتراتيجي للتنميــة المســتدامة. بــدأت تونــس 
معقــدة  ووضعيــات  مواقــف  مواجهــة  فــي 
ــة  ــدء الحرك ــذ ب ــت من ــس الوق ــي نف ــة ف ومثري
االجتماعيــة فــي الحــوض المنجمــي فــي جانفــي 
2008، وال زالــت شــركة فســفاط قفصــة ُتســتجوب 
ــوث،  ــة: التل ــائل مختلف ــول مس ــوم ح ــد الي ــى ح ال
التشــغيل، التعاقــد الخارجــي، مشــروع الصــرف 
الصحــي، تمويــل المشــاريع المحليــة، النقــل غيــر 

ــبه  ــكل ش ــم بش ــح العواص ــوارد لصال ــادل للم الع
ــري... حص

ــن  ــوع م ــذا الن ــر ه ــي 2011، انتش ــورة جانف ــذ ث من
ــة وال  ــق مختلف ــي مناط ــر ف ــر فأكث ــاالت أكث الح
ــن  ــط ... وم ــرقي والوس ــوب الش ــي الجن ــيما ف س
هنــا تبــرز أهميــة التفكيــر والمبــادرات بشــأن 
التقليــدي  االجتماعــي  الحــوار  توســيع  ضــرورة 
تضــارب  دون  مجتمعــي  حــوار  الــى  وتحويلــه 

بينهمــا. 
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ألن  التونســي  االجتماعــي  المرصــد  يطمــح 
يكــون مختبــرا لألفــكار والمبــادرات التــي قــد 
بيــن المكونــات  تمكــن مــن تقــارب المواقــف 
اهــم  حــول  المدنــي  للمجتمــع  الرئيســية 
ــة واالجتماعيــة التــي تواجــه  ــات االقتصادي التحدي
ويعتــزم  والمجتمــع.  والمؤسســات  الشــركات 
المرصــد المســاهمة فــي مزيــد أخــذ المتطلبــات 
ــول  ــة التح ــي عملي ــار ف ــن االعتب ــة بعي االجتماعي
ــعى  ــة. وسيس ــة االقتصادي ــي والتنمي الديمقراط
االجتماعــي  البعــد  تعزيــز  إلــى  خــاص  بشــكل 
ممارســة  وتعزيــز  المســتدامة  للتنميــة 

للشــركات. االجتماعيــة  المســؤولية 

وفعاليــة  التفكيــري  نهجــه  ماءمــة  ولضمــان 
فــي  طموحــه  تحقيــق  وبالتالــي  مبادراتــه 
ــي  ــد االجتماع ــاج البع ــد ادم ــي مزي ــاهمة ف المس
فــي التنمية، يعتــزم المرصد االجتماعي التونســي: 

الحقائــق 	  فــي  قــدم  موطــئ  كســب 
ــاد  ــال االعتم ــن خ ــة م ــة المحلي االجتماعي
المتواجــدة  المحليــة  المكاتــب  علــى 
)قفصــة،  مناطــق  خمــس  فــي  بالفعــل 
الــكاف(  المنســتير،  مدنيــن،  القصريــن، 
االجتماعيــة  الحــركات  جميــع  لتغطيــة 
خــال  مــن  نشــطائها  إلــى  واالســتماع 
تنظيــم ورشــات العمــل وموائــد مســتديرة 

جهويــة. ونــدوات 
حــول 	  بانتظــام  عمــل  ورشــات  تنظيــم 

األساســية  المجتمعيــة  المشــاكل 
والمســؤولين  االعمــال  رجــال  بمشــاركة 

النقابييــن والجامعييــن ورؤســاء الجمعيــات 
السياســيين والقــادة 

القضايــا 	  حــول  نقــاش  حلقــات  تنظيــم 
الراهنــة واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

بمشــاركة 	  دوليــة  نــدوات  تنظيــم 
المرصــد  تشــارك  التــي  المنظمــات 
وكذلــك  المخــاوف  نفــس  االجتماعــي 
فــي  المختصــة  الدوليــة  الشــخصيات 

دراســتها ســيتم  التــي  المواضيــع 
حــول 	  نقديــة  دراســات  ونشــر  اعــداد 

المؤشــرات االجتماعيــة وحــول السياســة 
علــى  باالعتمــاد  الرســمية  االجتماعيــة 

ومقارنــة.  اســتقرائية  مقاربــة 
ــات 	  ــات وتحلي ــة لمعلوم ــة ثاثي ــر مجل نش

ــة  اجتماعي
لنشــطاء 	  تكوينيــة  دورات  تنظيــم 

المجاليــن  فــي  المدنــي  المجتمــع 
واالجتماعــي االقتصــادي 

تنظيــم دورات تكوينيــة وإعاميــة لفائــدة 	 
مديــري الشــركات الكبــرى
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انطالقا مّما يّوفره المرصد من معطيات

التونســي  المنتــدى  عمــل  تقييــم  يمّكننــا 
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعّيــة مــن تحديــد 
اعتمــاد المقاربــة التاليــة التــي تنبنــي أساســا 

المرصــد: علــى عمــل 

جمع البيانات من الفئات المســتهدفة 	 
تحليل البيانــات التي تم جمعها 	 
التحليــات 	  ضــوء  علــى  بدائــل  صياغــة 

ة لمنجــز ا
نشــر التحليات والبدائل 	 
البدائــل 	  لتبنــي  تعبئــة  حمــات  إطــاق 

المصاغــة مــع تغطيــة إعاميــة مكثفــة 
للمســألة. 

يوضح الرسم البياني التالي المقاربة المعتمدة: 

ــل  ــد تتعط ــة ق ــذه المقارب ــن أن ه ــم م ــى الرغ عل
ببعــض العوامــل الخارجيــة )حاالت مســتعجلة، ضيق 
ــات،  ــاب البيان ــق، غي ــر العمي ــي للتفكي ــز الزمن الحي
ــا. ــل اعتماده ــدى يفض ــك(، إال ن المنت ــى ذل ــا إل وم

المنتــدى  يعتمــد  مهمتــه،  تحقيــق  بهــدف 
التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية على: 

توفــر والتزام أعضائــه بالقضايــا المطروحة 	 
ــكان المهمشين، وبمشاغل الس

اتخــاذ المواقــف مــع تجنــب الصراعــات مــع 	 
األطــراف المعنيــة مــن المجتمــع المدنــي 
المنتــدى  يختــار  السياســي.  المشــهد  أو 
نهًجــا ســلمًيا يعتمــد علــى ثقافــة النقــاش 

ــن والتســامح تجــاه مواقــف اآلخري
الشــفافية التامة للموارد المالية 	 
معارضة أي شــكل من أشكال التمييز	 
ميدانيــة« 	  حركــة   – »بحــوث  مقاربــة 

لتحســين صياغــة ونشــر القضايــا االقتصادية 
البدائــل واالجتماعيــة وصياغــة 

المشــورة التقنيــة قــرب مختلــف الفاعلين 	 
)عمومييــن أو خــواص أو مجتمــع مدنــي(

المؤسســات 	  مســتوى  علــى  التعبئــة 
ــركات  ــة والش ــة والدولي ــة الوطني الحكومي
كمحــاور  صيتــه  علــى  اعتمــادا  الكبــرى 

مصداقيــة  وذو  بــه  موثــوق 
التشــبيك علــى المســتوى الدولــي مــن 	 

خــال المشــاركة فــي اللجــان التوجيهيــة 
الدوليــة  والشــبكات  المشــاريع  ومكاتــب 
االقتصاديــة  الحقــوق  حــول  العاملــة 

واالجتماعيــة
التــراب 	  لكامــل  الجغرافيــة  التغطيــة 

الجهويــة  الفــروع  خــال  مــن  التونســي 
االتصــال ونقــاط 
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القــرب مــن الســكان المهمشــين واعتمــاد 	 
مقاربــة » bottom-up «  )مــن األســفل إلــى 
األعلــى( فــي تحديــد خطــة عمــل المنظمــة 

العاقــات الجيــدة والثقــة التــي تــم بناؤهــا 	 
ــل  ــي تمث ــة الت ــات الفاعل ــع الجه ــع جمي م
عامــة  )المســتفيدون،  بيئتــه  مــن  جــزءا 
النــاس، المجتمــع المدنــي، وســائل اإلعــام، 

ــخ( ــون، إل المحام
مســاهمة نوعيــة عبــر الربــط بيــن جميــع 	 

المواضيــع الناشــئة
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باعتبــاره واحــدا مــن أول المراصــد االجتماعيــة 
فــي تونــس، مثــل المرصــد االجتماعــي التونســي 
واحــدا مــن أعمــدة عمــل المنتــدى منــذ إنشــائه. 
تعتمــد المنظمــة علــى المرصــد لجمــع مختلــف 
البيانــات االجتماعيــة والسوســيولوجية المتعلقــة 
بالســياق التونســي بشــكل مركــزي وذلــك بهدف 
ــة  ــق الميداني ــامل للحقائ ــق والش ــم العمي الفه

ــا.  وتطوره

اكتفــى  نشــاطه،  مــن  األولــى  الســنوات  خــال 
المرصــد االجتماعــي التونســي بجمــع البيانــات 
ــم تناولهــا.  ــي ت ــة المتعلقــة بالمســائل الت الكمي
بعــد خمــس ســنوات مــن إنشــائه، ســعى المنتــدى 
إلــى تطويــر مجــال تدخــل هــذا المرصــد فإلــى 
ــكل  ــا بش ــة وتخزينه ــات الكمي ــع البيان ــب جم جان
التحليــل  علــى  يعمــل  المرصــد  صــار  مركــزي، 
ــر  ــة. ُينش ــات المجمع ــي للبيان ــتغال النوع واالس
»ورقــات  شــكل  فــي  ذلــك  بعــد  العمــل  هــذا 
التــي  األســئلة  بمختلــف  تتعلــق  سياســية« 
ــة  ــر الثاثي ــب التقاري ــى جان ــة. إل ــتها المنظم درس
للمرصــد والتــي تمدنــا بتشــخيص للوضــع الراهــن 
لمختلــف الحــركات االجتماعية ولمختلف المســائل 
االجتماعيــة المطروحــة، تمنــح هــذه »الورقــات 
السياســية« المنتــدى الفرصــة لجعــل منشــوراته 
حــول  والتعبئــة  الدفــاع  أجــل  مــن  تأثيــًرا  أكثــر 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــن به ــي يؤم ــا الت القضاي
يتيــح هــذا التطــور للمنتــدى إمكانيــة تكييــف 
مداخاتــه فــي إطــار مشــاريعه.  كمــا أعلــن قيــام 
مجلــس علمــي يقــوم باإلشــراف علــى اصــدار 
كــّراس موضوعاتــي اســمها »كراســات المنتــدى« 

ز العــدد االّول حــول الهجــرة، الثانــي حــول أشــكال 
و   2001 بعــد  تونــس  االجتماعيــة فــي  التحــركات 
صــدرا فــي 2019. و عــددان فــي ســنة 2020، كــراس 
حــول  اآلخــر  و  االلتــزام«  وفــّك  »االلتــزام  حــول 
قــراءات سوســيولوجية لوقــع الفئــات الهشــة 
ــي. و  ــر الصّح ــة الحج ــا و تجرب ــة الكورون ــن جائح زم
تهــدف الكّراســات إلــى ردم الفجــوة بيــن الجامعــة 
يشــّكل  الــذي  الميدانــي  البحــث  و  التونســية 
ركيــزة عمــل المنتــدى و حصيلــة المعطيــات التــي 

يوّفرهــا المرصــد االجتماعــي التونســي.

إّن هــذه الخبــرة المبنيــة علــى مســتوى هــذا 
المرصــد وتطــور عملــه مــن الكمــي إلــى النوعــي 
ونطــاق تدخلــه الــذي ال يقتصــر علــى موضــوع 
واحــد مــن مجــاالت عمــل المنتــدى، كلهــا عوامــل 
ــرى  ــل أخ ــاالت تدخ ــح مج ــو فت ــق نح ــد الطري تمه
بدراســة  باألســاس  األمــر  يتعلــق  للمنتــدى. 
المختلفــة  المجــاالت  بيــن  التشــبيك  امكانيــة 
لتدخــل عمــل  المنتــدى مــن خــال هــذا المرصــد. 
ــه القــدرة علــى أن  والواقــع أن هــذا الهيــكل لدي
ــف  ــع لمختل ــز تقاط ــة ومرك ــة محوري ــح نقط يصب
أقســام المنتــدى ومحــاور عملــه، ممــا يمكــن 
التونســي.  للســياق  عالميــة  رؤيــة  تبنــي  مــن 
تقاطــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بمختلف 
الموضوعــات التــي تــم تناولهــا سيســمح لنــا أيًضــا 
بتغذيــة المشــروع الجمعياتــي للمنتــدى، والــذي 

ــس. ــد لتون ــة جدي ــوذج تنمي ــورة نم ــق ببل يتعل
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التــي  النقــاط  مختلــف  الخّطــة  هــذه  تضمــن 
الداخليــة  االجتماعــات  خــال  مناقشــتها  تمــت 
ألعضــاء المرصــد، بالتشــاور مــع الهيئــة المديــرة 
االقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  للمنتــدى 
االســتراتيجية  التوجهــات  حــول  واالجتماعيــة 
المختلفــة  اآلليــات  حــول  وكذلــك  للمنظمــة 
ــره،  ــد وتأثي ــين أداء المرص ــمح بتحس ــي ستس الت
بنــاًء علــى تشــخيص موضوعــي لنقــاط القــوة 

الســابقة. الســنوات  خــال  والضعــف 

االجتماعــي  المرصــد  تقديــم   .A
التونسي

1. خلفيته
2. تطوره

B. التركيبة الحالية

1. الهيكل التنظيمي
2. أعضاء الفريق ووصف المهمات

• منســقة المشروع ومحررة المحتوى
✔ رصــد المواضيــع الرئيســية التــي يجــدر 
اإلخباريــة  النشــرة  فــي  عنهــا  الكتابــة 
الشــهرية مــن خــال جــرد المصــادر الرقميــة 

لمختلفــة ا
✔ ادخــال المعلومــات التــي تــم رصدهــا فــي 

قاعــدة بيانــات المرصــد
✔ تحرير نشــرية المرصد باللغة الفرنسية 

بيــن مختلــف أعضــاء فريــق  التنســيق   ✔
المرصــد

ــة  ــراف المعني ــع األط ــن جمي ــيق بي ✔ التنس
حــول  الجهويــة  الفــروع  ذلــك  فــي  بمــا 
والمقــال  والبحــوث  الملفــات  مختلــف 

نشــرها  المزمــع 
المعلومــات لمختلــف األطــراف  ✔ توفيــر 

الخارجيــة عــن هيــكل المرصــد

العلمي المجلس 

منسقة المشروع

)لاستشارة(مكلف باإلعامية صحفية  )لاستشارة( صحفية 
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✔ تحديــد الخــط التحريــري للنشــرية الثاثيــة 
باالتفــاق مــع الفريــق واالدراة العامــة 

✔ التحقــق مــن صحــة المعلومــات التــي 
قــام بادخالهــا المكلــف باالعاميــة 

النصــوص  جميــع  ومراجعــة  مراقبــة   ✔
ــة  ــهرية بالعربي ــرية الش ــي النش ــررة ف المح

واالنجليزيــة  والفرنســية 
للنشــرية  النهائــي  الشــكل  تصميــم   ✔
ــية  ــة والفرنس ــات العربي ــة باللغ ــل الطباع قب

واالنجليزيــة 
القضايــا  مختلــف  وتنظيــم  تحديــد   ✔
نشــرها  ســيقع  التــي  والمقــاالت  والبحــوث 
✔ تقديــم التقريــر الثاثــي ومختلــف أعمــال 
ــدوة  ــال ن ــي خ ــي التونس ــد االجتماع المرص
ــة  ــة واألجنبي ــام المحلي ــائل االع ــة لوس صحفي
تقييميــة  تحليليــة  قــراءة  تقديــم   ✔
للمعطيــات والنزعــات الســائدة والتوقعــات 
المنتظــرة  للتطــورات  السوســيولوجية 

الشــهرية  المعطيــات  مــن  انطاقــا 
ــر الســنوية  ــر التقاري ✔  االشــراف علــى تحري

ــي  ــي التونس ــد االجتماع للمرص

•  صحفية مستشــارة، محررة 1: 
يجــدر  التــي  الرئيســية  المواضيــع  رصــد   -
اإلخباريــة  النشــرة  فــي  عنهــا  الكتابــة 
الشــهرية مــن خــال جــرد المصــادر الورقيــة 

لمختلفــة ا
- ادخــال المعلومــات التــي تــم رصدهــا فــي 

قاعــدة بيانــات المرصــد
باالحتجاجــات  المتعلــق  الجــزء  تحريــر   -
باللغــة  المرصــد  نشــرية  فــي  واالنتحــار 

بيــة  لعر ا
والدراســات  المقــاالت  مــن  جــزء  تحريــر   -
بنشــرها المرصــد  يقــوم  التــي  والملفــات 

ــة  - جمــع المعلومــات مــن المصــادر الخارجي
والمؤسســات  والجمعيــات  كالمنظمــات 

الحكوميــة

•  صحفية مستشــارة، محررة 2 :

يجــدر  التــي  الرئيســية  المواضيــع  رصــد   -
اإلخباريــة  النشــرة  فــي  عنهــا  الكتابــة 
الشــهرية مــن خــال جــرد المصــادر الورقيــة 

لمختلفــة ا
- ادخــال المعلومــات التــي تــم رصدهــا فــي 

قاعــدة بيانــات المرصــد
فــي  بالعنــف  المتعلــق  الجــزء  تحريــر   -

العربيــة  باللغــة  المرصــد  نشــرية 
والدراســات  المقــاالت  مــن  جــزء  تحريــر   -
بنشــرها المرصــد  يقــوم  التــي  والملفــات 

- جمع المعلومات
ــة  - جمــع المعلومــات مــن المصــادر الخارجي
والمؤسســات  والجمعيــات  كالمنظمــات 

الحكوميــة

• مكلف باإلعالمية: 
- التحقــق مــن صحــة المعلومــات التــي تــم 
إدخالهــا فــي قاعــدة البيانــات مــن طــرف 

المستشــارتين
- جمــع المعلومات من المكاتب اإلقليمية

- تصميم النموذج النهائي للنشــرية
وتوزيعهــا  جــداول  فــي  البيانــات  إعــداد   -
والمحرريــن المستشــارين  مختلــف  علــى 

 PowerPoint ببرنامــج  عــرض  تحضيــر   -
الصحفــي للمؤتمــر 

يتعلــق  فيمــا  الفريــق  احتياجــات  تلبيــة   -
المختلفــة  اإلحصائيــة  بالبيانــات 
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3. اإلجراءات وحسن التصرف

صصمنــذ انشــائه، اعتمــد بنــاء المرصــد االجتماعي 
الموظفيــن.  ومهــارات  أفــكار  علــى  التونســي 
يعتمــد عمــل القســم حتــى اآلن إلــى حــد كبيــر على 
مهــارات كل عضــو، وســيتّم دليــل أو كتــاب توجيهي 
ــج  ــهيل دم ــارات وتس ــع المه ــة تتب ــان إمكاني لضم

الموظفيــن الجــدد فــي الخطــط الوظيفيــة.

4. جمع المعلومات

الثالثــة  المحــاور  حــول  المعلومــات  جمــع   •

اإلعالميــة: المصــادر  بجــرد  يتــم  للنشــرية 

- الصحــف الورقيــة اليوميــة. قمنــا باشــتراك لتردنــا 
ــة  ــادة وذات المصداقي ــف الج ــن الصح ــة م مجموع

يوميــا 
تتطلــب مراقبــة  التــي  االلكترونيــة  المقــاالت   -
ــي كل  ــرها ف ــم نش ــاعة اذ يت ــدار الس ــى م وردا عل
حيــن بمــا انهــا ال تتطلــب االلتــزام بوقــت معيــن وال 

ــة ــة طباع ميزاني
التلفازيــة  والقنــوات  االلكترونيــة  المواقــع   -
ــرات  ــة ونش ــات اإلخباري ــة: الومض ــة والوطني المحلي
ــن ال  ــات ولك ــا للمعلوم ــدرا مهم ــد مص ــار تع االخب
ــو  ــل وه ــق ومفص ــكل دقي ــات بش ــدم المعلوم تق
مــا يســتوجب فــي غالــب األحيــان مراجعــة مصــادر 
مختلفــة للتأكــد مــن تفاصيــل وصحــة الخبــر الواحــد.

• الرصد على مواقع التواصل االجتماعي: 

ــة  ــبكات االجتماعي ــى الش ــد عل ــدم الرص ــكاد ينع ي
بســبب نقــص الموظفيــن.

وقــد الحظنا بــأن الحــركات االحتجاجية باتت تســتخدم 
الشــبكات االجتماعيــة بشــكل كبيــر لنشــر حركاتهــا 

ونضاالتها.
عــادة مــا تبــدأ الحمــات علــى وســائل التواصــل 
ــع  ــن يذي ــون  حي ــا المواطن ــم يتناقله ــي ث االجتماع

ــداول  ــي ت ــام ف ــائل االع ــدأ وس ــذا تب ــا وهك صيته
ــا.  ــار حوله األخب

باإلضافــة إلــى ذلــك ، ال تســمح وســائل اإلعــام 
 ، االجتماعيــة  الحــركات  برصــد جميــع  التقليديــة 
بســبب خطــوط سياســية معينــة أو حــدود تضعهــا 
هــذه المؤسســات االعاميــة )الصحــف والتلفزيــون 

ــك(. ــى ذل ــا إل ــة ، وم واإلذاع

• نقص في الحضور الميداني:

وقد شــهدت الحــركات المختلفــة تطــورات مختلفة 
يتطلــب  مــا  وهــو  والمناطــق  الواليــات  حســب 
تغطيــة مســتهدفة. الحضــور الميدانــي فــي هــذه 
المناطــق ســيجعل مــن الممكــن تحديــد المشــاكل 

ــر دقــة. ــم قــراءة أكث بشــكل أفضــل وتقدي

5. اإلمكانيات البشرية واللوجيستية

والتقنيــة  البشــرية  بالمــوارد  المرصــد  تعزيــز  إن 
سيســمح لــه بنشــر نتائــج عمله بشــكل أفضــل على 

ــة. ــة والعام ــمية واإلعامي ــتويات الرس المس

أ . اإلمكانيات البشرية
كشــف التشــخيص الســابق للهيــكل التنظيمــي 

ــي: ــن اآلت ــد ع ــي للمرص الحال

التوصيات:
ــام  ــع المه ــادة توزي ــق وإع ــل للفري ــم أفض • تنظي
مكلفيــن  موظفيــن  حتــى  أو  موظــف  بيــن 
ــادر  ــع مص ــة جمي ــل تغطي ــن أج ــات م ــال البيان بإدخ
المعلومــات، ومكلــف باالعاميــة مســؤول عــن 
تنشــيط المؤشــرات ولوحــة تحكــم قاعــدة البيانــات 

المشــروع. ومنســق 
• الحاجــة إلــى خبيــر فــي االحصــاء لتطويــر مؤشــرات 
جديــدة وإضفــاء المصداقيــة علــى قواعد الحســاب.
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• تعبئــة المــوارد المختصــة فــي األنثروبولوجيــا، 
وعلــم النفــس االجتماعــي، والتاريــخ من أجــل تقديم 

قــراءة تحليليــة أكثــر صلــة وأفضــل منهجيــة.
• صياغــة دليــل اجــراءات يتضمــن الوصــف الوظيفي 
وتقاســم المهــارات والمعــارف بين األعضــاء إلضفاء 
الرســمي علــى عمــل القســم. وبذلــك،  الطابــع 
ــيعمل  ــل س ــخاص ،ب ــى اش ــد عل ــد المرص ــن يعتم ل
حســب إجــراءات محــددة رســميا لضمــان اســتمرارية 
األنشــطة دون االعتمــاد علــى األشــخاص. يتــم تحديد 
ــابقا،  ــغله س ــذي ش ــخص ال ــب الش ــب حس كل منص
مــع امكانيــة التطويــر وفًقــا لمهــارات األعضــاء 

الجــدد الذيــن يتــم ضمهــم الــى الفريــق.
للحــركات  جــًدا  االجتماعيــة مهمــة  الشــبكات   •
االجتماعيــة، ويجــدر الرصــد علــى هــذا المواقــع 
بنفــس كثافــة الرصــد علــى الصحــف وهــو مــا 
سيســمح للمرصــد بالحصــول علــى بيانات أكثــر دقة 

ــة. ــر الثاثي ــة التقاري لصياغ
• تكثيــف الرصــد علــى الشــبكات االجتماعيــة بزيــارة 
الصفحــات الجهوية وصفحــات الحــركات االجتماعية، 
باإلضافــة إلــى صفحــات النشــطاء الملتزميــن الذيــن 

هــم اول مــن يطلــق نــداء أو صيحــة فــزع.
المبلغيــن عــن  اتصــاالت مــع  إقامــة  • محاولــة 
المخالفــات فــي مناطــق أخــرى غيــر تلــك التــي 

يوجــد بهــا فــروع للمنتــدى

ب . اإلمكانيات اللوجيستية

ــن  ــب م ــر الوي ــوارد لتطوي ــى الم ــد إل ــر المرص يفتق
أجــل تطويــر إمكانــات قاعــدة البيانــات الحاليــة )التي 
لــم يتــم تحديثهــا منــذ عــام 2015( وإنشــاء منصــة 

داخليــة وربمــا خارجيــة لتبــادل ونشــر البيانــات.

التوصيات:

أفضــل  توزيــع  إعــادة  هنــاك  يكــون  أن  يجــب    •
للمهــام بيــن رصــد المعلومــات علــى الصحــف 
)حاليــا 7( والصحــف االلكترونيــة والوســائل االعامية 

علــى  المراقبــة  واضافــة  والبصريــة  الســمعية 
االجتماعيــة. الشــبكات 

•  ســتمكن الشــبكة الداخليــة مــن تأميــن محتــوى 
الرســائل والحفــاظ علــى أعمــال وآثــار هــذه األعمــال 

فــي االرشــيف.

ت . اإلمكانيات الرقمية

• قاعدة البيانات 
ــذ ســنة 2015  ــات من ــث قاعــدة البيان ــم تحدي ــم يت ل

وهــو مــا قــد يــؤدي الــى: 
1. علــى مســتوى األمن: هناك انتهــاكات محتملة 

ــن  ــذه. نح ــات ه ــدة البيان ــي قاع ــرية ف ــن والس لألم
نعمــل مــع مجموعــة مــن المعلومــات الســرية 

التــي يجــب ضمانهــا بتوفيــر الحمايــة اإلضافيــة.
2. االســتغالل فــي حــده األدنــى: يتــم اســتخدام 
قاعــدة البيانــات كبنــك تخزيــن، فــي حيــن أن لديهــا 
ــف التــي تمكــن مــن تحســين  ــد مــن الوظائ العدي
ــات  ــتخراج لوح ــة واس ــذه األداة الرقمي ــة ه فاعلي
اســتغال  تــم  إذا  المؤشــرات.  مــع  المعلومــات 
نكــون  فســوف  أكبــر،  بشــكل  الوظائــف  هــذه 

ــد ــل المرص ــودة عم ــين ج ــى تحس ــن عل قادري

a. التواصل الداخلي

ــهرين  ــة كل ش ــات دوري ــم اجتماع ــم تنظي ــا، يت حالي
فيمــا تجــري معظــم االتصــاالت عــن طريــق الهاتــف 
المعلومــات  تبــادل  يتــم  اإللكترونــي. ال  والبريــد 
نشــر  يتــم  حيــث  الجميــع،  مــع  متســاو  بشــكل 
اإللكترونــي.  والبريــد  الهاتــف  عبــر  المعلومــات 
تنقصنــا وســيلة لنشــر هــذه المعلومات الــى جميع 
األطــراف المعنيــة دون فقــد أو تحريــف. مــن المهم 
للجميــع معرفــة مدى تقــدم كل مرحلة مــن مراحل 
المشــروع. هنــاك أيًضا خطــر على ســرية المعلومات 
باســتعمال هــذا النــوع مــن االتصــاالت الكاســيكية 
ونحــن نعلــم أنــه يتــم تــداول عديــد المعلومــات 

ــرية.    ــى س ــب أن تبق ــت يج ــد وال ــرية بالمرص الس
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التوصيات :

ــام  ــين نظ ــات وتحس ــدة البيان ــث قاع ــي تحدي • ينبغ
اســتخراج البيانــات كمــا علينــا أن تطويرهــا لجعلهــا 

ــا وفعاليــة. أكثــر أماًن
• تمكيــن األقســام األخــرى مــن االطــاع علــى نتائــج 
الرصــد مــن أجــل إضفــاء الطابــع الرســمي علــى 
المعلومــات التــي تــم جمعهــا وتجميــع عمــل 
مختلــف أقســام المنتــدى بهــدف التنســيق والتآزر.

بكلمــة  داخلــي، مــزود  قــرص صلــب  إنشــاء   •
ــكان  ــي م ــه ف ــن ووضع ــاء المعنيي ــرور لألعض م
الملفــات  جميــع  تخزيــن  مــن  ســيمكن  آمــن، 
ــراء العمــل  ــى ث واألعمــال والمراجــع للحفــاظ عل
المنجــز وتمكيــن الموظفيــن فــي المســتقبل 
فــي  الخبــرات  هــذه  مــن  االســتفادة  مــن 

المســتقبلية. أعمالهــم 
• يجب انشــاء سلســلة رســائل تســمح بنقل الرســائل 
بشــكل موحــد إلــى جميــع األعضــاء المعنيين بشــأن 
ســير العمــل والتحديثــات والتغييــرات التــي ســيتم 
تخطيــط  تحســين  مــن  ذلــك  إجراؤهــا. ســيمكن 

العمــل بشــكل كبيــر.

3. تعاون المرصد االجتماعي التونسي  
a. التعــاون: هنــاك نقــص فــي التعــاون الخارجــي 
ــدى  ــة للمنت ــروع الجهوي ــد والف ــق المرص ــن فري بي
وكذلــك مــع المنظمــات األخــرى التــي تتعامــل مــع 
نفــس المواضيــع. يمكــن أن يســتفيد المرصــد مــن 
الخبــرات الجهويــة فــي بعــض المشــاريع للحصــول 
علــى مــادة تحليليــة أكثــر واالبتــكار والتجديــد فــي 

تقاريــره.
b. التعاون مع أقسام المنتدى األخرى

أنشــطته  تنــوع  خــال  مــن  للمرصــد،  يمكــن 
ــه  ــه ورؤيت ومواضيعــه، المســاعدة بمشــاركة خبرت
العامــة حــول مختلــف اإلشــكاليات فــي البــاد. 
الحضــور الميدانــي هو نقطــة قوة األقســام األخرى 
أمــا المرصــد فهــو هيئــة مراقبــة بحيــث يتكامــل 

الطرفــان وهــو مــا يجــب تســليط الضــوء عليــه إلنتاج 
عمــل شــامل أكثــر وقــراءة أكثــر اكتمــااًل تلــم بــكل 

ــكلة. ــب المش جوان
c. التعاون مع الهياكل الوطنية والدولية 

التوصيات: 

- تنظيــم اجتماعــات وموائــد مســتديرة واجتماعــات 
ــطتها  ــة بأنش ــي عاق ــة ف ــع ميداني ــول مواضي ح
ــة  ــال االنتحاري ــرات واألعم ــل المظاه ــة مث المختلف
كل  المعنيــة  المناطــق  فــي  خاصــة  والعنــف 
شــهرين أو عنــد الطلــب أو اذا مــا أمكــن وســمحت 

ــهر. ــي الش ــدة ف ــرة واح ــك م ــوارد بذل الم
ــن  ــرى م ــام األخ ــل االقس ــز عم ــة لتعزي ــاء آلي - إنش
خــال إتاحــة مســاحة لنشــر المشــاريع الخاصــة بهــم.
- مــن خــال إتاحــة قاعــدة البيانــات ونشــرها، يمكــن 
أن نجعــل المرصــد القســم الــذي ســيقوم بتلخيــص 
وتعزيــز الرؤيــة الشــاملة لعمــل المنتــدى التونســي 

للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
- يمكــن للمرصــد، مــن خــال مراقبــة الحــركات 
الناشــئة، أن يكــون أول مــن يطلق "نداء المســاعدة" 

بهــدف إعــام قســم معيــن فــي المنتــدى.
- ســيكون مــن المهــم التواصــل والتعــاون مــع 
المســتوى  األخــرى علــى  المماثلــة  المنظمــات 

والدولــي. الوطنــي 

ث . األنشطة

1. نشرية المرصد
ال يقتصــر عمــل المرصــد علــى التوثيــق، بــل يقــوم 
ــركات  ــع الح ــة لواق ــراءة النقدي ــد والق ــا بالرص أيًض
االحتجاجيــة علــى المســتوى الجهــوي والقطاعــي 
مــن ناحيــة، وكذلــك الحــركات الفرديــة والجماعيــة، 

مــن ناحيــة أخــرى.  

يتــم نشــر النشــرية حاليــا بصفــة شــهرية، مــع 
ــتثمار  ــن االس ــر م ــة، وكثي ــة قليل ــة إعامي تغطي



فــي الطباعــة وهــو مــا يحــد يحــد مــن مــدى 
اذا  ســننتقل  النشــريات.  هــذه  وتوزيــع  قــراءة 
الــى طباعــة النشــريات الثاثيــة والتــي ستشــتمل 
ــد  ــد مــن المحتــوى وســتحضى بالمزي علــى المزي

مــن التغطيــة اإلعاميــة.

من حيث الشكل:
ــارات  ــة إش ــهرية واضاف ــرية الش ــل النش ــم تعدي - ت
بصريــة ورســوم بيانيــة وتحديــث تصميمهــا المرئي

من حيث المحتوى: 
- ســيتم نشــر النشــرية كل ثاثــة أشــهر لتوفيــر 
المزيــد مــن المعلومــات وتحســين النوعيــة واضافة 
قــراءة بأثــر رجعــي أو قــراءة سوســيولوجية تمكــن 

مــن تحليــل التوجهــات الســائدة.
)عــدد  والمــوارد  الميزانيــة  علــى  القيــود   -
محــدود مــن الصفحــات( ال تســمح بتثميــن جميــع 
ــات وهــو  المعلومــات المتاحــة فــي قاعــدة البيان

مــا يضطرنــا لتلخيصهــا
- مكنــت النســخة الجديــدة من دمج التقريــر الكامل 
بثــاث لغــات )اإلنجليزيــة والعربيــة والفرنســية( ، 
ــن معينــة )كتلــك التــي تعنــى  ولكــن هنــاك عناوي
باألحــداث الجهويــة ، أواألحــداث حســب الواليــة( تــم 

حذفهــا مــن النشــرية. 

التوصيات :

ــة  ــرات المعروض ــة المؤش ــبب رتاب ــن أن تتس • يمك
فــي فقــدان اهتمــام القــراء المســتهدفين. نحــن 
بحاجــة إلــى االبتــكار فــي المؤشــرات لجلــب اهتمام 
القــراء وخاصــة فئــة الشــباب، ممــن ال يتابعــون مثل 
هــذه المعلومــات والذيــن ســيجدون فــي نشــريات 

المرصــد مصــدرا مثريــا للمعلومــات
•  البيانــات ثابتــة وال تتغيــر، علينــا إيجــاد طريقــة 
ــات  ــس البيان ــم نف ــرد تقدي ــن مج ــر م ــام بأكث للقي

وايصــال المعلومــات بطــرق مختلفــة.

ــل  ــة للتحص ــاك طريق ــف، هن ــق بالعن ــا يتعل • فيم
ــط  ــم خرائ ــال رس ــن خ ــة م ــراءة مجتمعي ــى ق عل
للعنــف اذ أن تناولنــا لهــذا الجانــب ال يــزال ســطحي 

ــي  وأول
مجــال  فتــح  لاهتمــام  المثيــر  مــن  ســيكون   •
ألقســام المنتــدى األخــرى لنشــر مقــاالت شــهرية 

حــول أعمالهــا 
• تنويع وسائل النشر اإلعامي 

الرصــد  آليــة  بفضــل  معينــة  أزمــات  متابعــة   •
باســتخدام أدوات لتوفيــر قراءة وتحليــل المعلومات 

الميدانيــة.

2. التقارير السنوية

تــم إجــراء تعديــل علــى طريقــة إعــداد التقاريــر 
الســنوية اذ نســتعين بقــارئ خارجــي إلعــداد تقريــر 
ســنوي عــن الحــركات االجتماعيــة. منــذ ســنة 2015، 
ــار  ــاالت االنتح ــن ح ــنوي ع ــر س ــر تقري ــم بنش ــم نق ل
ومحــاوالت االنتحــار كمــا لــم يســبق لنــا نشــر تقريــر 

ســنوي عــن العنــف. 

3. الكراس الموضوعاتي التحليلي للمرصد

لقــد مكنــت الكراريــس الموضوعاتيــة التحليليــة 
مــن تعميــق الدراســة حــول بعــض المواضيــع، اال أن 
هنــاك نقصــا فــي التنســيق مــع توجهــات المرصــد 
واختياراتــه. يمكــن أن تمثــل المواضيــع الثاثــة التي 
يتركــز عليهــا عمــل المرصــد )الحــركات االجتماعيــة 
للدراســة  جيــدة  موضوعــات  واالنتحــار(  والعنــف 

ويجــب التخطيــط إلصــدار كراريــس حولهــا.

المنشورات السياقية:
يتــم نشــر مقــال بصفــة شــهرية، مدعــم بشــريط 
فيديــو، حــول أهــم االحــداث التــي ميــزت الشــهر 

الجــاري 
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التوصيات:

• يمكــن أن يقــدم المرصــد تقاريــر اســتباقية حــول 
احتجاجــات  فــي  تســببت  التــي  القضايــا  بعــض 
اجتماعيــة مــن قبــل. علــى ســبيل المثــال: انقطــاع 
مشــاكل  الفيضانــات،  الغابــات،  حرائــق  الميــاه، 
التنميــة، المشــاكل الصحيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق 
المشــاكل  الجهويــة،  المستشــفيات  بخدمــات 
البيئيــة، العنــف فــي المحيــط التربــوي، العنــف 
ــي  ــف ف ــي أو العن ــف االندفاع ــرة، العن ــل األس داخ
الطرقــات أو أي مشــاكل أخــرى يرصدهــا هيــكل 
المرصــد، وبالتالــي، تتوفــر المعلومــات حولهــا فــي 

ــا. ــدة بياناتن قاع
• فــي إطــار الرغبــة فــي تحديــث العمــل وتجديــده، 

يمكــن إثــراء المقــاالت بدعــم ســمعي بصــري.

4. االعالم ونشر تقارير المرصد

a. الندوة الصحفية لتقديم النشرية الثالثية
- أحيانــا يتــم ارســال البريــد االلكترونــي لدعــوة 
الصحفييــن للمشــاركة فــي النــدوة بشــكل متأخــر 
وهــو مــا يحــول دون حضــور جميــع وســائل االعــام 
المســتهدفة. قــد يــود ذلك الــى عدم توفــر موظف 
مســؤول علــن هــذه المهمــة )يقــع توظيفــه فــي 

ــام(  ــم االع قس
- حيــن يتــم بــث النــدوات على المباشــر على شــبكة 
االنترنــات، ناحــظ نقصــا فــي حضــور وســائل االعــام 
بمــا أنــه بإمكانهــم الحصــول علــى المعلومــات عــن 

بعــد وعلى المباشــر. 
ــا  - النمــوذج الكاســيكي المســتخدم فــي ندواتن
الحضــور  بنســبة  يضــر  أن  يمكــن  الصحفيــة 
اإلعامــي. عندمــا تكــون وســائل اإلعــام علــى 
ــيرها  ــة س ــدوة وكيفي ــة للن ــكار العام ــم باألف عل
مســبقا، ال يجــدون داعيــا لتنقلهــم لتغطيــة الندوة 
اذ يعرفــون مــكان الحصــول علــى المعلومــات 

الموجــزة بعــد نهايــة النــدوة.

b. تقديم الكراســتين الموضوعاتيتين

ــراس  ــر الك ــد نش ــام عن ــائل االع ــوة وس ــدم دع - ع
الموضوعاتــي قلــص مــن مــدى انتشــاره ووصولــه 

للــرأي العــام

c. التواصل الخارجي

ــر  ــي، تتوف ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــي عص ف
فــرص هائلــة لنشــر مواضيــع كانــت ســتقتصر 
علــى بعــض وســائل اإلعــام. يمكننــا اســتغال 
هــذه الفرصــة، مــع التأكــد مــن الحفــاظ علــى 
)فايســبوك  االجتماعيــة  الشــبكات  فــي  الحيــاد 
األخبــار  ونشــر  إلــخ(  وانســتغرام،  وتويتــر 
والمعلومــات والموضوعــات التــي تهــم شــريحة 
الشــباب. مــن المحتمــل أن تشــد أعمــال المرصــد 
ــون  ــم ال يعرف ــباب، لكنه ــن الش ــرة م ــدادا كبي أع
المعلومــات.  هــذه  علــى  يحصلــون  أيــن  مــن 
ــق  ــهل الطري ــأنه أن يس ــن ش ــتمر م ــد المس الرص
ــوا  ــن أن ينخرط ــن الممك ــن م ــباب )الذي ــن الش بي

وأعمالنــا. المســتقبلية(  أنشــطتنا  فــي 

التوصيات :
• يمكــن توزيــع تنظيــم النــدوات الصحفيــة بيــن 
المقــر المركــزي والمكاتــب الجهويــة انطاقــا مــن 
مبــدأ الامركزيــة وهــو مــا يمكــن أن يعطــي دفعــة 
إعاميــة كبيــرة، خاصــة فــي المناطــق التي تشــهد 
احتجاجــات كبــرى مثــل قفصــة، ســيدي بوزيــد، 
القيــروان، تطاويــن أو غيرهــا. يمكــن أن تكــون حركة 
وســائل اإلعــام عبــر المناطــق لمواكبــة النــدوة 

الشــهرية ورقــة رابحــة لعمــل المنتــدى. 
ــراس  ــم الك ــل لتقدي ــي كام ــوم دراس ــص ي • تخصي

ــاره  ــدى انتش ــز م ــأنه تعزي ــن ش ــي م الموضوعات
• العمــل على تنظيم المســائل المتعلقــة بمواعيد 
انعقــاد النــدوات الصحفيــة وتواريــخ تقديــم مختلــف 

الدراســات مــع إدارة المنتدى 



21
عالء طالبي

• هنــاك فــرص كبيــرة لجعــل موقــع المنتــدى 
ــاظ  ــا الحف ــزوار. يمكنن ــة لل ــر جاذبي ــي أكث االلكترون
والقيــام  الموجــودة  والصــور  التصميــم  علــى 
ــة  ــة إضافي ــف أي ميزاني ــيطة ال تكل ــات بس بتعدي
وإعــادة  الويــب  بتحســين موقــع  تســمح  ولكــن 
ــبيل  ــى س ــزوار. عل ــتقطابه لل ــز اس ــه وتعزي توجيه
ــب  ــادة ترتي ــة وإع ــور حديث ــة ص ــإن إضاف ــال، ف المث
المنشــورات علــى الصفحــة الرئيســية لموقعنــا 
علــى اإلنترنــت ســيتيح للمســتخدمين االطــاع علــى 

أحــدث أعمالنــا. 

• يجــب البحــث عــن طريقــة تمكــن مــن أن تعكــس 
األعمــال  جميــع  للموقــع  الرئيســية  الصفحــة 
المنجــزة وتثمنهــا لنشــر المعلومــات علــى أوســع 
نطــاق كمــا ينبغــي أن تكــون جميــع منشــورات 

المرصــد متاحــة علــى الموقــع. 



7. التطوير التقني لعمل المرصد:  قاعدة 22
 إلدماج البيانات الجديدة واستخراج وإنتاج 

     احصائيات المرصد االجتماعي التونسي  

التــي  النقــاط  مختلــف  الخّطــة  هــذه  تضمــن 
الداخليــة  االجتماعــات  خــال  مناقشــتها  تمــت 
ألعضــاء المرصــد، بالتشــاور مــع الهيئــة المديــرة 
االقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  للمنتــدى 
االســتراتيجية  التوجهــات  حــول  واالجتماعيــة 
المختلفــة  اآلليــات  حــول  وكذلــك  للمنظمــة 
ــره،  ــد وتأثي ــين أداء المرص ــمح بتحس ــي ستس الت
بنــاًء علــى تشــخيص موضوعــي لنقــاط القــوة 

الســابقة. الســنوات  خــال  والضعــف 

يجتــذب المرصــد االجتماعــي التونســي بفضــل 
اتســاع نطــاق عملــه عــددا متزايــدا مــن الباحثيــن 
والصحفييــن. وانطاقــا مــن ســعيه المتواصــل 
وســائل  ولتحديــث  مصداقيتــه  علــى  للحفــاظ 
اعــادة  االجتماعــي  المرصــد  قــرر  العمــل، 
ــاج  ــات ادم ــاد آلي ــات واعتم ــدة البيان ــة قاع هيكل
أوتوماتيكيــة بهــدف اســتخراج بيانــات علميــة، 
فــي  اعتمادهــا  يمكــن  جــودة  وذات  دقيقــة 
ــف  ــادة بمختل ــة الج ــات  العلمي ــوث والدراس البح
المســاهمة فــي مزيــد  وبالتالــي  العالــم  دول 
اشــعاع المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.   

ال يمّكــن الهيــكل األصلــي لقاعــدة البيانــات بــأي 
شــكل من أتمتة أو تســهيل اســتخراج  االحصائيات 
وادماجهــا.  رصدهــا  يتــم  التــي  البيانــات  مــن 
ــا  ــر المرصــد اعتمــدت حصري اعــداد وصياغــة تقاري
علــى عمــل منســقة المشــروع الطويــل والمعقــد 
التــي كانــت الوحيــدة القــادرة علــى فهــم كيفيــة 
ــم  ــات يت ــى احصائي ــودة ال ــات المرص ــل البيان تحوي

تقديمهــا فــي التقاريــر. باالعتمــاد علــى الهيــكل 
الــى  مختلفــان  شــخصان  يتوصــل  ال  األصلــي، 
قامــوا  وان  حتــى  االحصائيــات  نفــس  اســتخراج 

ــام.  ــات واألرق ــس البيان ــال نف بادخ

بالتالــي، الهــدف مــن تحديــث قاعــدة البيانــات 
هــو اضفــاء المصداقيــة التقنيــة علــى عمــل 
فريــق المرصــد وكذلــك، التقليــص )بشــكل كبيــر( 
ــي  ــات وبالتال ــة البيان ــازم لمعالج ــت ال ــن الوق م
ونوعيــا  كميــا  المعتمــدة  المعطيــات  تحســين 
للقيــام  المرصــد  لفريــق  زمنــي  حيــز  وتوفيــر 
بتحاليــل معمقــة أكثــر وصياغــة توصيــات بنــاءة. 

هــذا المشــروع يهــدف الــى تطويــر العمــل علــى 
مســتوى أربعــة محــاور أساســية للمنتــدى وهــي: 
الحــركات االحتجاجيــة، االنتحــار ومحــاوالت االنتحــار، 
)تــم  النظاميــة  غيــر  الهجــرة  العنــف وحــركات 
ــة  ــات مطول ــد مفاوض ــر بع ــور األخي ــاج المح ادم

ــج(.  ــور البرام ــع مط م

مراحل المشروع: 

تطلب تنفيذ المشــروع المرور بالمراحل التالية: 

1. تقييــم قاعــدة البيانــات األصليــة 
ومسح ألرشيفها 

2. تصميم قاعدة البيانات الجديدة

• تطويــر بنيــة قاعــدة المعلومــات بشــكل يســهل 
واضافــة  االحصائيــات  أنــواع  جميــع  اســتخراج 
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مجــاالت احصائيــة جديــدة فــي عاقــة بجميــع 
محــاور العمــل

مــن  ســيقلص  البيانــات  قاعــدة  تطويــر   ✔
امكانيــة وقــوع األخطــاء الــى الحــد األدنــى عنــد 

البيانــات  ادخــال 
✔ تطويــر قاعــدة البيانــات ســيمكن مــن اســتخراج 
اوتوماتيكيــا واقتصــار دور منســق  االحصائيــات 
فقــط  التدخــل  أو  المراقبــة  علــى  المشــروع 
اســتخراج  فــي  الرغبــة  عنــد  بســيط(  )وبشــكل 

احصائيــات غيــر مبرمجــة مســبقا
• امكانيــات الربــط بيــن مختلــف الحــركات: امكانيــة 
معرفــة تســبب حركــة معينــة فــي تشــكل حــركات 

أخــرى أو متابعــة تطــور حركــة معينــة 
• امكانيــة جمــع معلومــات حســب الــرد الــذي 
الــرد  نوعيــة  الســلطات:  مــن  الحــركات  تتلقــاه 
)تدخــل أمنــي، تــداوب بالتفــاوض، رد سياســي، 
ــرد  ــدر ال ــب...( مص ــع المطال ــل م ــي وتفاع رد فعل
ــر...( ورصــد مســتوى العنــف  )منــدوب، والــي، وزي

3. واجهة جديدة ســهلة االســتخدام 
إلدخال البيانات 

• واجهة تتناســب مع قاعدة البيانات الحديثة 
• واجهــة مشــفرة يدويــا )غيــر خاضعــة لنظــام 
مــع  متوافقــة  وبالتالــي  المحتــوى(  ادارة 

الفريــق احتياجــات 
• أدوار مختلفــة لمديــري قاعــدة البيانــات حســب 
المراقبــة  تأميــن  بهــدف  الهرمــي  التسلســل 
ــة أداء  ــم ومراقب ــة وتقيي ــات المدمج ــى البيان عل

ــط  ــة أبس ــوان بطريق األع
االحصائيــات  عــرض  مــن  الفريــق  تمكيــن   •
المحــددة مســبقا )خرائــط، جــداول، رســوم بيانيــة( 
أو االحصائيــات الخاصــة بــأي نــوع مــن المتغيــرات/ 

المؤشــرات ألي فتــرة زمنيــة بشــكل بســيط
ــكل أو  ــأي ش ــام ب ــات خ ــتخراج بيان ــة اس • امكاني

ــال االن( ــو الح ــا ه ــة )كم ــة مطلوب صيغ

 PDF بشــكل  البيانــات  اســتخراج  امكانيــات   •
التقاريــر  إلعــداد  الازمــة  االحصائيــات  وجميــع 
ــكال:  ــكل األش ــنوية )ب ــة أو الس ــهرية، الثاثي الش
ــا.  ــة( أوتوماتيكي ــوم بياني ــط أو رس ــداول أو خرائ ج
النصــوص  اضافــة  الفريــق ســوى  علــى  ليــس 

التقريــر.  إلصــدار 

4. نقل أرشــيف البيانات ســيتم كذلك 
مــع مواءمة شــكلهم مــع الهيكل 

الجديد ودون فقدان أي معطيات

البيانــات  بعــض  عــرض  امكانيــة   .5
)والتي ســيتم تحديدها بالتشــاور مع 
فريــق المنتــدى التونســي للحقوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة( مباشــرة  
المنتــدى  موقــع  علــى  للعمــوم 
االلكتروني مع امكانية تعديل نوعية 
المحتــوى المعــروض حســب القيود 
التــي يفرضها المســؤول عــن ادارة 

الموقع. 

مراحل تنفيذ المشروع: 

تــم تنفيــذ المشــروع علــى عديــد المراحــل اذ تبيــن 
منــذ اللقــاء األول مــع مطــوري البرامــج يــوم 24 
ديســمبر 2019 بأنــه مــن الضــروري تطويــر قاعــدة 
البيانــات تدريجيــا )محــورا بمحــور( مــن أجــل حســن 
ســير البرنامــج. علــى هــذا األســاس تــم تنفيــذ 

البرنامــج حســب المخطــط التالــي:    

1. اللقــاء بمطــوري البرامــج وتحديد 
الميزانية: 

• التقــى فريــق المرصــد بمطــوري البرامــج يــوم 
وتقييــم  الوضــع  لتشــخيص   2019 ديســمبر   24
لتصميــم  العامــة  الرؤيــة  ولتقديــم  المشــروع 
قاعــدة البيانــات بمــا يتناســب مــع االنتظــارات 
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الداخليــة والخارجيــة للمرصــد. تــم تقديــم مقتــرح 
.2020/01/09 يــوم  وميزانيتــه  التصميــم 

• الميزانيــة: يطلــب مطــّورو البرامــج عــادة مبلــغ 
ــد.  ــوم الواح ــي الي ــد ف ــخص الواح ــار للش 200 دين
ــة  ــص كلف ــاوض وتقلي ــي التف ــا ف ــتثنائيا نجحن اس
المشــروع الــى مبلــغ 8000 دينــار مقابــل مجمــل 

ــة.  ــال المطلوب األعم

2. تطوير محور الحركات االحتجاجية: 

محور
الحركات

االحتجاجية 

تقديم النســخة األولية للتصميم21 جانفي 2020

ــركات 07 فيفري 2020 ــة بالح ــات المتعلق ــرات والمعلوم ــرات، المتغي ــة المؤش ــداد قائم اع
ــات ــتخراج االحصائي ــة اس ــد طريق ــة وتحدي االحتجاجي

تلقي الرابــط الوظيفي لقاعدة البيانات الجديدة14 فيفري 2020

ادمــاج مختلــف فئــات المتغيــرات )وعددهــا 15( وأرشــيف الحــركات منــذ 01 15 فيفري 2020
جانفــي 2020

القاعــدة علــى  بتشــغيل  التقنيــة فــي عاقــة  المشــاكل  بعــض  رصــد 
المضيــف االلكترونــي OVH واســتعمال مضيــف آخــر "Suisse-center" الــى 

ــا ــوادم نهائي ــكلة الخ ــل مش ــن ح حي

تكوين حســابات لمختلف أعوان ادخال البيانات 13 مارس 2020

تكوين الفريق في كيفية اســتخدام الواجهة الجديدة

اصدار تقرير شــهر مارس حول الحركات االحتجاجية 01 أفريل 2020

اجتماع عن بعد للتشــاور والتنسيق 14 أفريل 2020

تعديــل طريقة ادخال البيانات تباعاالى غاية اليوم

3. تطوير محور االنتحار:

محور 
االنتحار

ارســال الملفات واستكمال تطوير محور االنتحار13 مارس 2020

الشروع في التطبيق20 أفريل 2020

اصدار احصائيات شــهر أفريل حول االنتحار 01 ماي 2020

تعديــل طريقة ادخال البيانات تباعاالى غاية اليوم

4. تطوير محور الهجرة غير النظامية

محور الهجرة 
غير النظامية

ارســال الملفات والشــروع في تطوير محور الهجرة غير النظامية22 أفريل 2020

تلقي النســخة األولية للتصميم28 ماي 2020
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 5. تطوير محور العنف

محور العنف
اعــادة تحديــد مختلــف المجموعــات وإعــادة صياغــة نمــوذج االســتمارة 11 مارس 2020

ــري ــيف غاب ــاع س ــم االجتم ــع عال ــاور م ــف بالتش ــول العن ح

ارســال الملفات والشروع في تطوير محور العنف27 ماي 2020

خاتمة

ــن عمــل المرصــد االجتماعــي التونســي مــن  مّك
خــال نشــر األرقــام المحّينــة و المصداقّيــة التــي 
اكتســبها مــن إنشــاء منّصــة بديلــة مســتقّلة 
االجتماعيــة  الظواهــر  علــى  الضــوء  تســّلط 
)االنتحــار، العنــف...( و تطــور الحــركات االجتماعيــة 

ــورة. ــد الث ــس بع ــي تون ــة ف واالحتجاجي

كمــا شــّكلت هــذه األرقــام و المعطيــات رافــدا 
مهّمــا لجميــع أقســام المنتدى التونســي للحقوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن أجــل القيــام ]اعمــال 
ميدانيــة و تحاليــل للسياســات و تقديــم البدائــل 

ــة.  ــة والبيئي ــة و االجتماعي االقتصادي
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