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 لفرديةحول االحتجاجات االجتماعية الجماعية وا 2015تقرير شهر أكتوبر 

 

 تمهيد

قطاع الت بوي بامتياز فقد احتخ ال 2015تغي ت هندساااة االحتجاجات االجتماعية الجماعية ب ااا خ خاش خالل شاااهر أكتوبر  

ن كان االمر متوقعا نظرا للبدايات الصااااااااااعبة للساااااااااانة املدرسااااااااااية والجامعية وامللفات الصاااااااااادار  األواال لو ساااااااااالم االحتجاجات   وإ

ن كخ أجزاء املنظومة أهم بكثي  مما كان متوقعا   ذلك أن حجم االحتجاجات كان إنة الفارطة   فالعديد  املت اكمة منذ الساااااااااااااا

ومظاااهرات  اعتصااااااااااااااااماااتتربويااة   طلبااة  تالميااذ  أولياااء   طااارات التعليميااة كاااناار لو حركيااة كبي    إطااارات إداريااة  إالت بويااة و 

اليب ال أنها شاااااااااملر وب حجا  وأساااااااااخرى إاال أر من والية إات جوع   م ااااااااااهد متعدد  ومتنوعة وإن اختلفضااااااااارابإ وإضااااااااارابات و

حتجااجاات لو القطااع تزال عاالقاة واحتمااالت اال  شاااااااااااااا اال أن العادياد من امللفاات المختلفاة كاخ الوالياات دون أي اساااااااااااااات نااء   ا  

 الت بوي ال تزال قائمة

هذه االحتجاجات ب شاااااااااااااا ال مختلفة منذ  اال الت ز  لو املناطق الحدودية وتحديدا لو والية مدنين   ت ججرعادت األوضاااااااااااااااع إ

ساااااااابا  عديد  التجار  املوازية أو ردود فعخ األوساااااااااة الليبية أو تعقب الوحدات األمنية للمهربين   األ بساااااااابب  الساااااااانة الفارطة

ألي تة قابلة لالنفجار يضااااااااااااااا يبقن عةال الدوا  قنبلة موقو ا تتميز بحد  العنف   هذا امللف أشاااااااااااااا ال االحتجاجية بقير دائمواأل 

التنموية وفق حلول عملية تعيد شااااا االت   لذلك ف ن دور سااااالطة ا شاااااراي أسااااااسااااايا لو معالجة مختلف ا  ساااااباسااااابب من األ 

 مخ وتدفع نحو العمخاأل 

ما وتطفو عةال الساااااطط وتتطلب خو األخرى املعالجة   ليها لو تقاريرنا الساااااابقة تعود دائمختلف ا شااااا االت ا دارية التي أشااااارنا إ

وكخ ا شااااااااااا االت مهما كان حجمها مهي   دائما للتطور خاصاااااااااااة وأن العديد من ا شااااااااااا االت  بحر مرادفة للسااااااااااالطةصاااااااااااا دار  أ

ك يب ز هذا املوقف املت ااااااااانر من ا دار  عموما لو حال اال حلها لذلتزال عالقة وعاد  ال يتم االلتفات إليها والسااااااااا و إ دارية الا  

 ش الوجود أي إ

هد ومن حساااان عديد من االحتجاجات ولو أنها ال تزال كامنة وت اااامخ القطاع الرياااااالي الذي لم   ااااخي   البرزت خالل الفت   األ 

وبعض امللفات املالية لدى الفرق أو جامعة كر  القد  إاال ال أن ما يتداول حول رهن ملعب رادس الحظ احتجاجات خطي   إ

ملة من االحتجاجات اع فتيخ جساااااساااازتان النتز أ ضااااو ن ال اااافافية والو غي  ذلك يمكن أن تؤجج األوضاااااع لو املالعب وعلي  فإ

 ا مهددين با رها  ولم يخفوا تلقيهم اال كون رؤسااااااااااااااء بعض الفرق أصااااااااااااابحو ن   لو نفس امللف الريااااااااااااااالي ن اااااااااااااي  إاال ال ال امنة إ



يا كبي ا وبنفس شااااااااا ال   أن امللفات سااااااااارععا ما ت خذ حيزا اعالمندية   ا  تهديدات هذا عالو  عةال محاولة اغتيال رئزس أحد األ ل

 السرعة أيضا تختفي وتبقن املعلومة عةال الدوا  مغيبة

ال التي تطال بالخصاااااوش الوحدات األمنية عمسااااااخنة وخاصاااااة لو املرتفعات هذه األ رهابية لو نفس املناطق التعود األعمال ا  

 .ية محدود  جداعو ت اد وال تزال املعالجة الجمايضا هنا فاملعلومة مغيبة أوالعسكرية ونفس املالحظة أ

أشااااااارنا لو تقريرنا املااااااااالي لت اجع ا جتمع السااااااايالااااااالي عن ت طي  وتوجي  الفعخ السااااااايالااااااالي بال ااااااا خ الذي  ساااااااتجيب النتظارات 

وتم  ال اااااارع التون ااااالي   ا جتمع السااااايالااااالي  عاني حاليا من صاااااراعات هامة أصااااابحر ال اااااغخ ال ااااااغخ  ختلف وساااااائخ االعال 

نحو حالة  التنموي   هذا الوضااااااااااااااع يدفع هو الخرية مثخ امللف الت بوي أو الصاااااااااااااا و أو ساااااااااااااااسااااااااااااااتنالاااااااااااااالي العديد من امللفات األ 

ن ت خذ أشاا اال عنيفة   لو نفس االضااطرا  والخوي والت دد التي يمر اها ال ااارع التون االي وتفتط با  االحتجاجات التي يمكن أ

املاادني لو معااالجااة العااديااد من امللفااات الهااامااة كتلااك  قااخ عااد  رؤيااة ا جتمعع كبي  للمجتمع املاادني أو عةال األطااار هناااا تراجا  

األيا  العفوية والتلقائية والع ااااااااااوائية   التي أشاااااااااارنا اليها   تراجع ا جتمع الساااااااااايالاااااااااالي وا جتمع املدني فتط ا جال لالحتجاجات

   . ات وتراكم االش االت وغيا  الرؤيةخ تردي املفاوضات لو عديد القطاعالقادمة قد ت ون صعبة لو ظ

 2015التحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية والجماعية خالل شهر أكتوبر 

لو املائة عن شااااااهري أوت  45تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا أي بزياد  تقار  الااااااااااااااااااااا 398سااااااجلنا خالل شااااااهر ساااااابتمب  املنق اااااالي 

ساااااااااااااااااس عفاااة وهاااذا  عود بااااأل اتحركاااا احتجااااجياااا فردياااا وجمااااعياااا أي بزيااااد  مضاااااااااااااااا 910وجويلياااة   خالل هاااذا ال ااااااااااااااهر سااااااااااااااجلناااا 

حيث مثلر االحتجاجات لو هذا القطاع ب شااا الها الثالثة   العفوية والتلقائية  لالحتجاجات التي تم رصااادها لو القطاع الت بوي 

املقااابااخ هناااا تراجع كبي  لالحتجاااجااات ذات ا   لو لو املااائااة من جملااة االحتجاااجااات التي تم رصااااااااااااااادهاا 72والع ااااااااااااااوائيااة نساااااااااااااابااة 

تماااعيااة وال  عود الساااااااااااااابااب ل ون العاادياد من امللفااات قاد تماار معااالجتهااا مثلهااا مثااخ االحتجاااجاات ذات الخلفياات الخلفيااات االج

ال أن صااااااامر منعطفات عنيفة لو عديد املرات   إخرى ي باملناطق الداخلية وأخذت خو األ التنموية التي تطورت ب ااااااا خ أساااااااالااااااال

طااار الالمركزيااة كمااا أقرهااا نخراة لو فعااخ محةو وت اااااااااااااااااركي لو إال جااابي من أجااخ الم يت ا ا جااال أمااا  التفاااعااخ ا ي الساااااااااااااالطااة

 اااااااااااااا خ أنها حين تب ز ي ون بروزها ب ا عنها لعد  الجدوى من إثارتها إالالدسااااااااااااااتور  وعلي  تبقن هذه امللفات مطروحة ومساااااااااااااا وت

الجتمااا و ليهت ي قصااااااااااااااااء اميااة الجهويااة واملناااطق املهم اااااااااااااااة وا نعيااد الحااديااث عن التنميااة والتن خطي  وعنيف   اذاا فقط  

 زمة   وليفتط امللف ب  خ جديد ومغاير لو مناسبات أخرى حلول عملية فعلية تنتزع فتيخ األ  بدون املوضوع أو ليغلق 

  يةو:االحتجاجات لو ش ليها الفردي والجما و كانر كما  

 

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات الفردية 50 5%, 5



 الجماعيةاالحتجاجات  860 94,5%

 ا جموع 910 100%

 

 

شاااااااااااااا ااال يكمن لو كون االحتجاااجااات الفرديااة اهااذا النجم إال أن ا   واال خالل هااذه الساااااااااااااانااة التي ت ون فيهااا نساااااااااااااابااةلعلهااا املر  األ 

لالحتجاااجااات الجماااعيااة التي قااار  تطورهااا مقااارنااة  هااا مقااابااخ التطور الكبي اجااات الفرديااة حااافظاار عةال نفس نسااااااااااااااقاالحتجاا

 .لو املائة 266ق لي نسبة بال هر املن

 

حالة لو  69حالة مقابخ  42فقد تم رصااااااااااااااد  تراجع ها  تم تسااااااااااااااجيل  خالل هذا ال ااااااااااااااهر لو حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

 لو والية بنزرت ممسرحا خاصةخذت شكال محاوالت االنتحار الجماعية التي أال هر املاالي والعنصر الها  هو غيا  

 يةو:ساليب مختلفة وكانر كما تجاج فردية ب حاالت اح 8ا تم رصد كم

 الذي خلف توترا بين العائلتين لذلك  وتعيين ابن عم  معتمدا جديدا الشااااااااااااااليءقالة معتمد الساااااااااااااارس لو ال اي تمر إ

 .يرفض املعتمد الجديد االلتحاق بمنصب 

 جستي ستة يدخخ لو اضرا  جوع احتجاجا عةال عد  تسجيل  لو شهاد  املاو لو قابس الطالب عمر ب. 

   حداث السااااورية ووفا  زوجها األ  إثرلو سااااوريا وعادت ااال تونس  كانر تقيم مساااانة  شااااعالنة لو قفصااااة املواطنة زهر

 .ي ويها بعض الجي ان نتيجة ت ردها

االحتجاجات 
الفردية

5%

االحتجاج 
الجماعي

95%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية 
خالل شهر أكتوبر



 لبا منها التدخخ لدى السلطات التونسية من أجخ تمكين  من الو قفصة تون لي راسخ رئاسة الجمهورية الفرنسية ط

 .فسفاة قفصة انتدا  ب ركةر  النجا  لو مناظ

 لو القي وان معتمد ال بيكة خالد بحري  ستقيخ دون ك ف أسبا  ذلك. 

  تنفيذ االح ا  القضائية املتعلقة بم روعها الطعا  لعد باعثة اقتصادية تضر  عن  الرطيبي لو القصرين نجمة. 

 2رض لها من قبخ املندو  الجهوي بتونس هانة التي تعمدرسة العمايرية احتجاجا عةال ا   لو تونس استقالة مدير. 

 لو منوبة شا  قا  بخياطة فم  وخاض اضرا  جوع احتجاجا عةال عد  تمكين  من رخصة ك ك. 

 

 خالل شهر أكتوبر احاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصده .1

لة  انتحار تلميذ بوالية القصاااااااارين لم تراجعر حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار مقارنة ب ااااااااهر ساااااااابتمب  ومع ذلك سااااااااجلنا حا

حاالت  د شاهده لو التلفز     سجلنا خمسسنة   بالهسبة للبعض من أفراد عائلت   السبب  عود ااال تقليد م ه 11يتجاوز الااااااااااا

 31  اذن  واال التي نسجخ فيها انتحار امرأ  مسنةسنة وخو املر  األ  79سنها انتحار ملسنين تجاوزوا الستين سنة من بينهم امرأ  

دنا مالحظت  حول حاالت انتحار ا ناث   ناث وهنا نعود تقريبا لل ااااا خ الذي اعتحالة تخص ا   11تخص الذكور مقابخ حالة 

 مثخ العدد ثلث ما يتم تسجيل  بالهسبة للذكور ولو هذا ال هر تقريبا نحن لو نفس  ال  خ .حيث عاد  ي

تحار ناث لو محاوالت االنتحار واالنللذكور وا   حضاااورا بالهسااابةريحة األكت  سااانة ال ااا 35ااااااااااااااااا 26ة العمرية وتبقن دائما ال اااريح

ما أشاااااااارنا الي  سااااااااابقا من وجو   لها وهوم ان التفطن قي أن هناا حاالت انتحار كان با  ب األخرى مقارنة بال اااااااارائط العمرية 

انتحار زوجها يو   إثررت املرأ  التي انتحشاااااااااااخاش القريبين من املنتحرين من ذلك عناية وا حاطة النفساااااااااااية ببعض األتوفر ال

خرى ساااااااااااااالطة االشااااااااااااااراي للتعامخ مع هذا امللف ا هذه حاالت كما ذكرنا تدعو مر  أ  حزنا عةال انتحار ابنتهزفافها أو انتحار األ 

 .بمنهجية جديد  ومغاير 

 توزعت التحركات االحتجاجية كما يلي عبر مختلف الواليات

 املجموع االحتجاجات الجماعية االحتجاجات الفردية االخرى  االنتحاراالنتحار أو محاولة  الوالية

 40 37 0 3 بنزرت

 31 30 1 0 قابس

 75 73 2 0 قفصة

 31 30 0 1 جندوبة

 53 46 1 6 القيروان

 32 31 0 1 قبلي



 34 30 1 3 القصرين

 27 26 1 0 الكاف

 37 30 0 7 نابل

 48 48 0 0 سيدي بوزيد

 86 84 1 1 تونس

 11 11 0 0 توزر

 54 52 0 2 صفاقس

 20 18 1 1 منوبة

 39 33 0 6 املنستير

 33 31 0 2 باجة

 25 25 0 0 سليانة

 40 38 0 2 سوسة

 64 63 0 1 مدنين

 29 29 0 0 بن عروس

 29 28 0 1 أريانة

 11 10 0 1 زغوان

 22 21 0 1 تطاوين

 39 36 0 3 املهدية

 910 860 8 42 املجموع

 



  

وسااوسااة   صاافاقس وقفصااةلو ال ااهر املنق االي تصاادرت تونس الئحة االحتجاجات تليها والية القي وان ثم والية بنزرت فوالية  

واليااة قفصاااااااااااااااة فواليااة ماادنين ثم واليااة  موقعهااا تليهااافقااد حااافظاار واليااة تونس عةال نفس  ال ااااااااااااااهر تغي ت الخااارطااة خالل هااذا 

تقد  والية مدنين عةال عديد الواليات مثخ ساايدي بوزيد والقصاارين وجندوبة العنصاار الها  هو  القي وان صاافاقس تليها والية 

 يتعلق بالتهريب والتجار  املوازية فيمامنية بالخصوش جاجات ذات العالقة باألوضاع بليبيا وا ش االت األ والسبب  عود لالحت

 خصائص حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها كانر كما يةو

 2015ي تم رصدها خالل شهر سبتمب  االنتحار ومحاوالت االنتحار التخصائص حاالت  وفيما ية

 املجموع سنة 60مافوق  سنة 60ـ  46 سنة 45ـ  36 سنة 35ـ  26 سنة  25ـ  16 سنة 15أقل من  الشريحة العمرية

 31 4 5 4 13 4 1 ذكر

 11 1 0 3 4 3 0 أنثى

 42 5 5 7 17 7 1 املجموع
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الفترة توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات خالل
2015أكتوبر -أوت 

شهر أوت شهر سبتمر شهر أكتوبر



 

 رصدها:لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم  جرد تفصيلي

 الوسيلة املعتمدة سبابالضحية وال  الجنس الوالية

 أنثى بنزرت

 

 ذكر

 

 ذكر

  تمر  من معتمدية سجنان متزوجة وأ   لو العقد الثالث  بجهةااااااا امرأ

 لطفلين تهتحر ألسبا  مجهولة

 جتماعية بسبب م اكخ ا بماطر يهتحر  1984ا شا   من مواليد 

سنة  عمخ لو وحدات التدخخ ببنزرت عت  علي   25عون أمن سن  اااااااااااااا 

 م نوقا لو ضيعت  الفالحية لو حو الجديد بمنزل بورقيبة

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

سبا  طفال  يهتحر أل قد الخامس من العمر وأ   ألربعة أااااا كهخ لو الع ذكر جندوبة

 مجهولة

 قااالنتحار شن

 ذكر القيروان

 

 ذكر

 أنثى 

 

 أنثى

 

 ذكر

سااااااابا  غي  مقابلت  للمعتمد يهتحر واأل  إثرة اااااااااااااااااااااا كهخ يهتحر بالسااااااابيخ

 معلومة

 ا شا  لو معتمدية نصر هللا يهتحر ألسبا  مجهولة

ت ثرا النتحار خطيبها صااااااااااابا   والديها ببوحجلةااااااااااااااااااااااااا فتا  تهتحر لو منزل 

 حفخ زفافهما

 اتهتحر تاا ثر عااة ملعتمااديااة بوحجلااة اااااااااااااااااااااااااااا امرأ  بمنطقااة املوعساااااااااااااااات التاااب

 النتحار ابنتها املراهقة 

 ض الر يو  زفاف  لو ثالث أيا  عيد األ ا شا  يهتح

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 االنتحار شنقا

 

االنااااااااااتااااااااااحااااااااااار عااااااااااباااااااااا  

 لقاء لو بئ ا 
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سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

هر حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل ش

2015أكتوبر

ذكر أنثى



لااااااقااااااااء ماااااان فااااااوق ا  سبا  لم تذكربنفس  من أعةال بناية الوالية واأل ا شا  يلقي  ذكر قبلي

 سطط

 ذكر القصرين

 

 ذكر

 

 ذكر

ولية أنها حالة سنة يبدو حسب املعلومات األ  11ن  ااااااااااااا انتحار تلميذ س

 محاكا  ل ريط سزنمائي

شاا  شاقيق جريط الثور  يحاول االنتحار بسابب شاطب اسام  من اااااااااااااااا 

 قائمة عمال الحضائر

 ا انتحار شا  بسبب فصل  عن العمخ

 االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار حرقا

 حرقااالنتحار 

 انثى  نابل

 

 ذكر

 

 

 كرذ

 اناث 

 وذكر

 

 ذكر

ة تهتحر فوق سطط منزل األسر  سن 18سنها  اااااااااااااا فتا  من مدينة قليبية

 سبا  لم يك ف عليهاواأل 

سااااانة يهتحر لو ضااااايعة  17اااااااااااااااااااا شاااااا  ب حد املناطق الريفية بنابخ سااااان  

عد  قدر  أسااااااااااااارت  عةال تمكين  من االلتحاق بمقاعد  فالحية بسااااااااااااابب

 الدراسة

 حار شا  لو ضيعة فالحية بالحمامات بسبب اضطرابات نفسيةا انت

سنة بسيدي حسون بالهوارية تحاول االنتحار ب ر   50ااااااا امرأ  سنها 

ة انتحاااار جماااا و تهاااا وزوجهاااا لو محااااولااانخو واب الجفاااال مااااء كمياااة من

 اال السجنبسبب دخول االبن إ

 سبا  مجهولةانتحار كهخ بالحمامات أل 

 االنتحار شنقا

 

 ار شنقااالنتح

 

 

 االنتحار شنقا

 

 مواد سامة

 

 االنتحار شنقا

 تونس

 

من الطاااابق  لقااااءا  بسبب خالفات عائلية باملنار 1983ا انتحار فتا  من مواليد  انثى

 الرابع

 ذكر صفاقس

 ذكر

 خالفات مع جي ان  صفاقس بسببوالية  ا شا  يهتحر أما  مقر

 وزت علبة سجائر كانر بح 3060 ا شب يهتحر بسبب حجز

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا

 االنتحار شنقا ا شيخ لو العقد الثامن  بوادي الليخ يهتحر ألسبا  مجهولة ذكر منوبة

 ذكر املنستير

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

  ام انية اااااااااااااااااااااااااااا معلم نائب أقد  عةال محاولة االنتحار بساااااااااااااابب سااااااااااااااماع

 است ناء اختصاص  من االنتدا 

السااااااااااااااياحو وعاطخ عن العمخ حاليا يحاول  اااااااااااااااااااااااااااا كهخ  عمخ لو القطاع

 أما  نزل باملنطقة الصناعية االنتحار

ب بااااااااااااااااااااااااااااااا عون ديواناااة  لو مطاااار املهسااااااااااااااتي  تم ايقاااافااا  عن العماااخ بساااااااااااااا

 اضطرابات نفسية

 سنة بمدينة طبلبة ألسبا  مجهولة 60ا انتحار شيخا تجاوز الا

ااااااااااااااااااااااااااا انتحار كهال من منطقة قصااااااااااااار هالل بسااااااااااااابب ظروف  االجتماعية 

 عبةالص

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 سال  ناري 

 

 االنتحار حرقا



يحاول االنتحار بعد ايقاي ابهت  واتهامها باالعتداء عةال عون  اااااااااااااااااا شاااايخ ذكر

 أمن

 ذكر باجة

 

 ذكر

متزوج بامرأ  أملانية كانر مسافر  وقر الحادثة يهتحر  ا شيخ بتستور 

 ألسبا  مجهولة

صااااااااايخ معتمدية مجاز البا  يهتحر بسااااااااابب ظروي عائلية ااااااااااااااااااااااا شاااااااااا  أ

 صعبة

 االنتحار شنقا

 

 االنتحارحرقا

 أنثى سوسة

 

 

 أنثى

عاملة لو القطاع الساااااااااااااياحو   أ  لطفلين ت اااااااااااااارا لو اعتصاااااااااااااا  عمال 

السااااااااياحة تحاول االنتحار بساااااااابب ه اااااااااشااااااااة أوضاااااااااعها االقتصااااااااادية 

 واالجتماعية

 يةا امرأ  تهتحر ألسبا  اقتصادية واجتماع

 االنتحار حرقا

 

 

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا سبا  غي  معلومةا شا  بميدون يحاول االنتحار أل  ذكر مدنين

زالة ك ك بالقو  العامة بعد حاول االنتحار اثر تنفيذ قرار  بإااااااااا كهخ ي ذكر أريانة

 أن تم التنبي  علي  عديد املرات

 االنتحار شنقا

 االنتحار حرقا ثر خالي بينها وبين خطيبهاهتحر إا فتا  بالزريبة ت أنثى زغوان

 االنتحار شنقا سنة تهتحر ألسبا  لم يتم االعالن عنها 79ا عجوز سنها  أنثى تطاوين

 ذكر املهدية

 ذكر

 

 ذكر

 ا معلم بالنيابة يهتحر بسبب مطالبت  تحسين وضعيت  املهنية

 با  مجهولةا قيم باملدرسة االعدادية بالح ايمية يحاول االنتحار لس

ااااااااااا كهخ بسيدي علوان  يهتحر بسبب بسبب رفض أعوان االمن اطالق 

 سرا  ابهت  وزجها املوقوفين عةال ذمة احدى القضايا

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا



 

 

 التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية .2

 يةو:كانر التحركات االحتجاجية الجماعية كما 

 حتجاجيةطبيعة التحركات اال  جمالح النسبة

 التحركات االحتجاجية العفوية  64 7%

 التحركات االحتجاجية التلقائية 712 83%

 التحركات االحتجاجية الع وائية 84 10%

 ا جموع 860 %100
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الواليات

وبر أكت-حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة أوت 
2015

أوت

سبتمبر

أكتوبر



 

ية الع اااااااوائية تراجعر التحركات االحتجاجية العفوية من حيث الهساااااااب والكم كما هو ال ااااااا ن بالهسااااااابة للتحركات االحتجاج

ساالفنا الذكر لتطور االحتجاجات لو حتجاجات والساابب لو ذلك  عود كما أولو املقابخ تصاادرت االحتجاجات التلقائية بقية اال 

االحتجاجات التلقائية أي ما  املائة منلو  15.5ال أن إ اساااااااااااااات ناء كخ الواليات دون  التي شااااااااااااااملرا جاالت الت بوية والتعليمية 

بالهساااااااااابة لالحتجاجات  واألمني داري واالجتما و واالقتصااااااااااادي ا شاااااااااامخ بقية القطاعات وبالخصااااااااااوش اال احتجاج 111 عادل 

 .تافقد كانر متقاربة تقريبا بين كخ القطاع العفوية 

 

 الهيكل القطاعي العام لالحتجاجات االجتماعية الجماعية

 يةو:توزعر االحتجاجات عةال املستوى القطا و كما 

 النسبة الحجم القطاع

 %4 37 االقتصادي

 %7 63 االداري 

 %4 35 االجتماعي

 %72 621 التربوي 

 %2 15 البيئي

 %4 35 االمني

 %3 23 السياس ي

0 100 200 300 400 500 600 700 800

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



 %1 11 الصحي

 %2 15 الديني

 %1 5 الرياض ي

 %100 860 املجموع

 

 

منية والت بوية مقابخ تراجع واأل  وا داريةما يالحظ وباملقارنة بال ااااهر املنق اااالي تطور االحتجاجات ذات الخلفيات االقتصااااادية 

يتهااا القطاااعيااة حااافظاار االحتجاااجااات عةال ديناااميك والسااااااااااااااياااساااااااااااااايااة  وهكااذااالحتجاااجااات ذات الخلفيااات االجتماااعيااة والبي يااة 

يعة كخ شاااااااااا االت الحيهية املطروحة املولد  لهذه االحتجاجات ووفق طبوالجهوية كخ شااااااااااهر ألساااااااااابا  تعود لطبيعة الظري وا  

 يةو:خي   كما ورت هذه األ احتجاج فقد تبل

 

 الجماعية العفويةاالجتماعية املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية 

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 10 16%

 داري ا   14 22%
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كتوبر الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل شهر أوت  ،سبتمبر وأ
2015

شهر أوت

شهر سبتمبر

شهر أكتوبر



 االجتما و 7 11%

 الت بوي  6 9%

 البيئي 5 8%

 منياأل  7 11%

 السياللي 7 11%

 الص و 5 8%

 الديني 3 5%

 الرياالي 0 0%

 ا جموع 64 100%

 

 

 134تحركا احتجاجيا عفويا مقابخ  64الت اجع بالهساااااااااابة لالحتجاجات العفوية شاااااااااامخ كخ القطاعات تقريبا حيث تم تسااااااااااجيخ 

كون هذا الت اجع يفتط عةال الدوا  مجاالت تطور االحتجاجات التلقائية التي  يتمثخ لوشاااااااااااااا ال وا   تحركا لو ال ااااااااااااااهر املنق اااااااااااااالي

 ما  االحتجاجات العنيفةبدورها تفتط ا جال أ

 

 الجماعية التلقائية االجتماعية املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2015لشهر أكتوبر العفوية

الحجم



 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 18 3%

 داري ا   27 4%

 االجتما و 17 2%

 الت بوي  601 84%

 البيئي 7 1%

 منياأل  16 2%

 السياللي 12 2%

 الص و 5 1%

 الديني 6 1%

 الرياالي 3 0%

 ا جموع 712 100%

 

 

تطورا نسااابيا بالهسااابة للقطاعات ذ ساااجلنا إ الت بوي جات تقريبا عةال نفس هندساااتها هذا إذا اسااات نزنا القطاع تحافظ االحتجا

 ومحافظة القطاع االجتما و عةال نفس م انت  وتراجعا نسبيا أيضا بالهسبة للسياللي والبيئي واالقتصادية وا داريةاألمنية 

 العشوائيةالجماعية االجتماعية طاعي للتحركات االحتجاجية املجال الق

 القطاع الحجم النسبة

 االقتصادي 9 11%
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توبر لشهر أكالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2015



 داري ا   22 26%

 االجتما و 11 13%

 الت بوي  14 17%

 البيئي 3 4%

 منياأل  12 14%

 السياللي 4 5%

 الص و 1 1%

 الديني 6 7%

 الرياالي 2 2%

 ا جموع 84 100%

 

 

خي   فقد كانر خالل جماعية الع ااااااااااااااوائية هو تطور هذه األ ت  التي تخص للتحركات االحتجاجية االجتماعية الأهم املالحظا

القتصاااااااااااادية القطاعات ا تحركا  ولز ااااااااااامخ التطور  84تحركا احتجاجيا عنيفا   تطور هذا النجم ليصااااااااااابط  55شاااااااااااهر سااااااااااابتمب  

 منية بالخصوشوا دارية والت بوية واأل 

 لجماعية في أبعادها القطاعيةالتحركات االحتجاجية ا

 القطاع االقتصادي القطاع االجتماعي
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ةيئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا



 البطالة 

 بطالة حامةو ال هادات الجامعية 

 عاد  عمال املناولة إاال عملهما 

 ايجاد حلول لعملة الحضائر 

  حلول النقطاع املاء الصالح لل را 

 انقطاع النور الكهربائي 

 غيا  اللحو  الحمراء 

 تحسين مساكن 

  املساكن االجتماعيةتسوية وضعية 

  إعااااااااد  فتاط مركز فرحاااااااة الحاياااااااا  لاااااااذوي االحتايااااااااجاااااااات

 الخصوصية

 وضعية العمال املوسميين لو القطاع الفالحو 

  املطالبة بتحسين البهية التحتية 

  فااااااك عزلااااااة القرى الااااااداخليااااااة عب  تطوير

  شبكة الطرقات

   منتجو التمور يطاااالبون الوزار  باااااللتزا

 بتعهداتها إزاء القطاع

 افظة عةال تسعي   التمور ا ح 

  وضااااااااااااااع حاااااد لنفوذ الوسااااااااااااااطااااااء لو قطااااااع

 التمور 

 إش االت محطة ضخ الغاز نحو إيطاليا 

 التنمية الجهوية وا حلية 

 تنظيم قطاع ا شهار 

  تنظيم إدار  جهوية للحبو 

 

 القطاع اإلداري  القطاع السياس ي

 

 ا التنديد باالعتداءات ا سرائيلية 

 راج عن ا خطوفين تدخخ السااااااالطات التونساااااااية ل ف

 لو ليبيا

  التنااااديااااد بموقف الوااو إثر وفااااا  شاااااااااااااااااا  أقااااد  عةال

 االنتحار حرقا

 وضع الالجئين بعد غلق مخيم شوشة 

 ا تحسين أوضاع سوق بلدي 

 االنتدابات 

  رفض لقرار اقتطاع قطعة أرض من روضاااااااااااااة

 ال هداء

 الت قيات املهنية 

 االندماج لو األسالا ا دارية 

 لو االنتدابات املطالبة بلجنة تحقيق 

 رفض لنقخ مقر معتمدية 

 تسوية وضعيات مهنية 

 تنظيم أوقات سفرات الحافالت 

 إلغاء قرار خطية مالية 

 ألحقية لو االنتدا ا 

  تسوية وضعية رخص سائقي سيارات األجر 

 تغيي  مدير فرع بن ي 

 حلول ألصحا  األك اا الفوضوية 

 



 القطاع التربوي  القطاع البيئي

  السااااااااااااااامة التي تهبعث من وضااااااااااااااع حد للغازات

 ا جمع الكيميائي

  مختلف اش االت التطهي 

 حتجاجات عةال أشغال جسر 

 تحسين محيط املدارس 

 ايقاي م روع بسبب التلوث 
 

 تسوية الوضعيات املهنية للمعلمين املناوبين 

 احتجاج تالميذ الب الوريا عةال مدرسيهم 

  تسجيخ الطلبة لو شهاد  املاجستي 

 ت بية الغاء األسبوع املغلقرفض لقرارات وزير ال 

 مأل ال غور باملدارس ا عدادية واملعاهد الثانوية 

 ت ريك التالميذ لو القرارات التي تهمهم 

 تحسين الفضاءات الدراسية 

 

 القطاع المني القطاع الصحي

 تحسين الوضع الص و بمست فن محةو 

 تحسين املناخ الص و داخخ املؤسسات الت بوية 

 اخخ املؤسسات ا ست فائيةالتنديد بالعنف د 

  تحسين وضعية األطباء البياطر 

 توفي  أكلة جامعية صحية 
 

 توفي  دوريات أمنية أثناء تنقخ التالميذ 

 توفي  األمن أما  املدارس واملعاهد 

 حماية املوظفين خالل قيامهم بمهامهم 

 توفي  األمن الريفي 

 نقص التجهيزات باملقرات األمنية 

 ة للمربينتوفي  الحماية الالزم 

 التحقيق لو حادث مرور 
 

 

 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

اال خمسااااااااااااااة أي ذلك من واحد إ وتكرارها وقياسالجماعية وفق كثافتها  االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات ذكر بقياس آن

والجهات والفاعلين علما  ليات والفضااااءاتلساااواء بالهسااابة لآاعتمدناه ساااابقا والذي   ااامخ عةال حد ا التدرج الذيوفق نفس 

 مر لو السابقها خارج مجال التقويم كما كان األ شار  }ا{ تعني أنوأن الخانة التي تحمخ إ

 

 5 4 3 2 1 لياتاآل

    * * عالمنداءات عبر وسائل اإل 

     * منع مسؤولين من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية



     * التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

     * اضرابات جوع

     * اضرابات جوع وحشية

   * * * غلق طرق 

     * عرائض احتجاجية

   * * * داريةاقتحام مؤسسات إ

    * * غلق مقرات عمل

  * * * * منمواجهات مع ال 

     ا حمل الشارة الحمراء

  * * * * مسيرات سلمية

   * * * اضرابات

   * * * طاطيةحرق عجالت م

    * * منيةاعتداء على مراكز أ

     ا العصيان املدني

    * * اعتداءات وشغب

 

 فضاءات التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * دارية مقرات إ

  * * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

 * * * * * مؤسسات تربوية

   * * * مصالح بلدية

    * * مقرات واليات

    * * مقرات معتمديات

     ا مقرات قضائية

    * * مقرات وزارات



    * * دواوين

    * * منظمات وطنية

     * رئاسة الحكومة

     ا رئاسة الجمهورية

    * * مستشفى

الشـــــركة التونســـــية للكهرباء 

 ازوالغ

 

* 

 

* 

   

مقرات الشـــــــــــركــــــة الوطنيــــــة 

 لتوزيع املياه

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 الجهات موضوع التحركات االحتجاجية الجماعية

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * شركة توزيع املياه

 * * * * * مؤسسات تربوية

    * * مالعب رياضية

     * رئاسة الجمهورية

    * * واليات

   * * * دياتمعتم

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

    * * مستشفيات

     ا جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات ال 

     ا السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية

     ا مجلس نواب الشعب

     ا مجامع املياه

     * مؤسسات اعالمية

 



 الجماعية الفاعلون في التحركات االحتجاجية

 

 5 4 3 2 1 الفاعلون 

   * * * ولياءأ

   * * * ن متساكنو 

     * ن صحفيو 

     * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلين عن العمل

    * * جرةسائقي سيارات ال 

    * * أمنيين

     * سائقي النقل الريفي

   * * * عمال

     * موظفون 

   * * * ي مفقودينأهال

     ا أهالي شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة

     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

   * * * نشطاء حقوقيون 

 

خالل شــــــــهر  جرد لهم التحركات االحتجاجية في أكثر الواليات التي شــــــــهدت احتجاجات  .3

 :2015أكتوبر 

 

عليها محبطون  قد تحار ومحاولة انتحار أحالة ان 42منها  2015ر أكتوبر والية طيلة شااه 24تحركا احتجاجيا لو  909تم رصااد 

وضاااااااعهم االقتصااااااادية واالجتماعية. وتواصااااااخ ارتفاع نسااااااق الحراا االحتجا و خالل شااااااهر أكتوبر ومحتجون ضااااااد ه اااااااشااااااة أ

تبطر بالعود  املدرساية الواليات تحركات ذات طابع ظرلو ار  ت العديد منشااهد األشااهر التي ساابقت  خالل الصااائفة إذمقارنة ب



وحالة املدارس واملعلمين املناوبين وقرار إلغاء األساااااااااااابوع املغلق كما عرفر منطقة الحوض املنجفي من والية قفصااااااااااااة ارتفاع لو 

تجاجية ملنتجو التمور التي ت خر توزععها االحنسااااااااااق التحركات االحتجاجية املطالبة بالتنمية وسااااااااااجلر قبةو عدد من الوقفات 

سعارها.. وتواصخ لو شهر أكتوبر ايضا تحرا عمال القطاع السياحو الذي زاد ت زما بارتفاع عدد العمال وتخوفات من تراجع أ

 املسرحين.

الفئة  سااااار أسااااااسااااااما بالهسااااابة  حاوالت االنتحار واالنتحار فقد ارتبطر أسااااااساااااا بالوضاااااع االجتما و واالقتصاااااادي املت ز  ومأ

  اال تسجيخ حاالت انتحار لو صفوي مسنين تجاوزت أعمارهم السبعين سنة.ال بابية هذا مع ا شار  إ

ساااااجخ شاااااهر أكتوبر عود  قوية نسااااابيا للحراا االحتجا و لو والية قفصاااااة مقارنة باألشاااااهر التي سااااابقت   وكان ذلك  * قفصــــة :

اتها حراا شاااب  يومي تمحور أسااااساااا حول املطالبة بتساااوية الوضاااعيات خاصاااة لو منطقة الحوض املنجفي التي عرفر معتمدي

  ال ااهائد املعطلين عن العمخ لو أكت  من مناساابة صااحائر بالرديف وأ  العرائس هذا إاال جانب خوض أاملهنية لعملة الحضااا

ِّ لجنة التدقيق لو للمطالبة بالتنمية والت ااااااااااااااغيخ. ودعا شاااااااااااااابا  عاطخ عن العمخ لو املتلوي الساااااااااااااالط املعنية ب احتجاجات
ّ
حث

التعجيخ بالتدقيق لو ملف البزئة والغراسااااااة وا سااااااراع لو العمخ عةال امللف خاصااااااة انها زارت بقية معتمديات الحوض املنجفي 

  باست ناء املتلوي.

 و ذوهذا وتجدر ا شااااااااار  ااال ان قفصااااااااة املدينة قد شااااااااهدت بدورها عدد من التحركات االحتجاجية شااااااااملر الفردي واالجتما 

قفصاااااااااااااة و رفض تواصاااااااااااااخ اعتماد معلمين نوا  باملدارس كما كانر الطابع الت بوي وقد ارتبطر أغلبها بإلغاء األسااااااااااااابوع املغلق أ

كت  قودان لو ليبيا منذ أري وسااافيان ال اااورابي املفاهااو الصاااحفيين نذير القطنقطة انطالق مساااي   باتجاه رأس جدير نظمها أ

 من سنة.

و االنتصااااااااااا  انة خالل هذا ال ااااااااااهر أساااااااااااسااااااااااا بقرار إزالة األك اااااااااااا أريحتجا و الذي شااااااااااهدت  والية أراا اال الح تعلقريانة: أ* 

لفوضاااوية عديد االعت اضااات ونفس األمر كان لتنظيم زالة األك ااااا اجهر قرارات تنفيذ السااالط الجهوية إالفوضاااوي حيث وا

نتحار شااااانقا لو عمود كهربائي تفطن ل  املار  وتدخلوا اال  الباعة محاولةحد عمد أاال توقد وصاااااخ األمر إ  ريانة.الساااااوق البلدي ب 

  . نقاذه



في  بالتسارعع لو إنجاز م اروع املسااكن االجتماعية  واهااو وادي البسااتين الذي طالبنب التحرا الذي قا  ب  أاال جاإ * باجة :

ساااا  داخخ بزت  والثاني كان لو باجة كان لو تسااااتور حيث قا  شاااايخ لو السااااتين ب اااانق نف ول جلر والية باحة حالتْي انتحار األ ساااا

  املدينة حيث قا  شا  لو الع رينات ب نق نفس  بسبب ظروف  العائلية الصعبة.

اال موجة من االحتجاجات لو منطقة الكانيا خالل ايقاف  من قبخ رجال األمن إ أدت وفا  ال ااااااااااااااا  قزس رحومة  * بن عروس :

وانتهر بتدخخ قوات األمن األمر الذي خلف مواجهات بين أعوان  19د عد أغلق خاللها مجموعة من ال با  الطريق السرععة

   من وال با  ا حتر.األ 

-اال تربوية تعلقر بإلغاء األساااابوع املغلق والت ساااايم لو املاجسااااتي  واقتصاااااديةقساااامر االحتجاجات لو والية بنزرت إان  * بنزرت :

من عةال الطريق الرابطااة بين وبين وأمنيااة تعلقاار بمحاادوديااة األ يااة املهنيااة للمعلمين املنااااجتماااعيااة تعلقاار بتسااااااااااااااويااة الوضااااااااااااااع

 مر تفاعلر مع  السلط ا حلية.تطاي تلميذ  من قبخ مجهولين وهو أالعمادات واملدارس وذلك عةال خلفية محاولة اخ

  يضااااااا احتجاجات تطالب بتحسااااااين البهية التحتية للسااااااوق. كما شااااااهد جامع ساااااايدي م اااااارق الخارج عن ساااااايطر عرفر الجهة أ

دربون قبالة مبنى س الجبخ احتر تالميذ ومأولو ر   لفية رفض إمام  الصااااااااااال  عةال مير.وزار  ال ااااااااااؤون الديهية فوااااااااااالى عةال خ

  ي تفاعخ مع هذا التحّرا االحتجا و.للفضالت لو محيط املعهد دون رصد أغالق مصب ع وائي البلدية طلبا   

خ عمال املناولة املطرودين من مصااااااااانع ا  * قابس :
ّ
 سااااااااامنر العمخ باملصااااااااانع للمطالبة بعودتهم للعمخ كما خاض ال اااااااااا  عط

  عمر بوستة اضرا  عن الطعا  بعد عد  قبول  لو املاجستي  بمعهد الدراسات القانونية.

اء الصااااااااالح لل اااااااارا  والتطهي  كانر االحتجاجات لو جندوبة ذات طابع تنموي أساااااااااسااااااااا تعلقر بالبهية التحتية وامل  جندوبة:* 

كما أقد  كهخ لو الخمساااااين   جانب دخول عدد من الطلبة لو اضاااااارا  عن الطعا  بعد رفض تسااااااجيلهم لو املاجسااااااتي .اال هذا إ

   صيخ منطقة فرنانة عةال االنتحار شنقا علما وان  أ  ألربعة أطفال وتبقن أسبا  االنتحار مجهولة.أ

ة تعلقر بالت ااغيخ وتسااوية األوضاااع املهنية للمعلمين اال اقتصاااديالب ا حتجين لو والية القي وان إانقساامر مط  * القيروان :

ذلك بتوفي  من للتالميذ لو محيط املدرساااة وللفالحين وكوأمنية طالبر بتوفي  األ  20واللية  16اللية  النوا  والعاملين ضااامن



يضاااااااا ذات طابع اجساااااااتي  وأملطالبة بالت سااااااايم لو املمنية. كما كانر االحتجاجات ذات طابع تربوي تعلق باالتجهيزات للمقرات األ 

 هااو الدراملية بعماد اطق الريفية من ذلك نذكر احتجاج أتنموي إذ طالب ا حتجون بتحساااااااااين الطرقات وفك العزلة عن املن

وعرفر القي وان ساار حاالت انتحار  هماد بمعتمدية ال اابيكة. -هااو منطقة الخضاااوريةالفتط بمعتمدية بوحجلة واحتجاج أ

 وارتبط اثنان دية للمنتحر ربعين تعلقر ثالث منها بحالة نفسااااااااااية متبين الع اااااااااارين واأل  عمرية ال اااااااااابابية ماسااااااااااجلر لو الفئة ال

   ما الحالة السادسة ف سبااها مجهولة.بالوضع االقتصادي أ اخران

وين فاء بحقهم لو ت تحركات احتجاجية خالل شاااااااهر أكتوبر إذ طالب عملة معمخ الحل شاااااااهدت القصااااااارين عد   * القصـــــرين :

ار بتهيئاة املادرساااااااااااااااة واحتر أهاااو منطقاة زاوياة نقااباة وطاالاب أ بنااههم من ليبياا كماا دخلار و العيون للمطاالباة باإعااد  أهااابن عماا

باعثة م ااروع تد ال نجمة الطريفي لو اضاارا  عن الطعا  بعد عد  تنفيد الحكم القضااائي الذي صاادر لصااالح م ااروعها بعد 

سكب شقيق جريط ثور   سنة  كما 11الااااااااااااااا انتحار تلميذ لم يتجاوز من ذلك  انتحارت حاال  عد  كما سجلر القصرين  سنوات.

ن حرقا بعد فصال  عن البنزين عةال جساده وأضار  النار في  بعد شاطب اسام  من قائمة العاملين لو الحضاائر وانتحر شاا  ثا

  .16لية العمخ ضمن ال

ن عن تسااويق التمور الذي سااجخ ت خرا واضااحا عب  خالل  الفالحو االحتجاجات لو والية قبةو حول مساا لة  غلبأ دارتقبلي: * 

تخوفهم من االحت ار وكان االحتجاج لو شاااااااا خ دوري عةال مدار ال ااااااااهر  كما عرفر الجهة احتجاج ل طار الطبي باملساااااااات اااااااافن 

مقر الوالية  ن ألقن بنفسااااااا  من ساااااااططكما ساااااااجلر تبةو انتحار شاااااااا  بعد أ  حد األطباء.الجهوي بعد االعتداء املساااااااجخ عةال أ

   احتجاجا عةال حالة البطالة التي  عز ها.

ثر بدوره بالعالقة أساااااسااااا بالوضااااع لو املعب  الذي ت  وبن قردانس جدير الحتجاجية لو منطقة رأت اارتبطر التحركا مدنين:* 

طالبة بإعاد  التوطين ئين للمن مخيم ال اوشاة قد عري تحرا احتجا و لالجوالوضاع العا  لو املنطقة. علما وأبالقطر الليبي 

  قدام  عةال ذلك.لم تحدد دوافع إوسجلر جربة انتحار شا  لو الثالثين   .لو أحد دول االستيطان



ي الليخ لو مقر الوالية بعد أن قا  بخياطة فم  صاااايخ جهة واد  تمكين  من رخصااااة ك ااااك اعتصاااام شااااا  أما  عدأ  * منوبة :

قد  شاااااااايخ لو الثمانين ولو نفس املنطقة أ ة حوارية من إقناع  بفك االعتصااااااااا .ن وااو الجهة قد التقاه ونجح بعد جلسااااااااعلما أ

   عةال االنتحار وتبقن أسبا  ذلك غي  معروفة.

ول بالبحار  احتجاجا عةال إقصااااههم من امل ااااركة لو انقسااامر االحتجاجات لو املهدية إاال جزئين أسااااسااايين تعلق األ   * املهدية :

ار  الكالبتة الخاصااة بتسااوعا مصااائد ال    سااماا التن لو فتبار عةال حسااا  الخرين وم اا خ صاايد أ اارالو وتغول عدد من البحا

بالبهية التحتية للمدارس التي مازلر دون املطلو  وبالت غيخ حيث واجهر االحتجاجات قمعا  ما الثاني فقد ارتبط التحجي  أ

هم من منحة البطالة عّمال القطاع الساااياحو طلبا لتمكين ولو املهدية احتر أمنيا واساااتعمال مفرة للقو  لو منطقة الساااوالااالي .

مدرسااااااااااة إعدادية قد  معلم بالنيابة وقيم لو ث حاالت انتحار لو املهدية حيث أكما تم رصااااااااااد ثال  قرتها الساااااااااالطات.الفنية التي أ

  .االنتحارمحاولة  عةال إثرمن إطالق سرا  ابهت  وزوجها املوقوفين عةال ذمة قضية وكهخ رفضر قوات األ 

هااااو الساااااااااااااارس بتحسااااااااااااااين حااالااة املسااااااااااااااااكن  اااي باااملطااالااب التنمويااة حيااث طااالااب أارتبطاار االحتجاااجااات لو واليااة ال  * الكــاف :

اال جانب املطالبة بإعاد  العقبة الذي يبدو دون املواصفات إشغال جسر يتم ترميمها منذ بناهها ومراجعة أاالجتماعية التي لم 

ساابا  عائلية اجتماعية وذلك بعد تعيزن  لو رفض معتمد جديد مباشاار  منصااب  أل  سولو الساار  رحلة قطار السااادسااة صااباحا.

  منصب ابن عم  املعتمد السابق.

 غي  منضااااااااامة ول قا  ب  عمال محطة ضاااااااااخ الغاز والثاني بائ و املاء بطريقة الجهة احتجاجان ذو طابع منهي األ  عرفر  * نابل:

قد  تلميذ عةال االنتحار ر ثالث منها كان لو صاااااااااااافوي قصاااااااااااار إذ أت انتحاكما سااااااااااااجلر مدينة نابخ خمس حاالت انتحار ومحاوال 

شااااانقا نتيجة عد  قدر  أسااااارت  عةال توفي  متطلبات  للدراساااااة ومسااااار الحاالت املتبقية امرأ  لو الخمساااااين بعد دخولها لو حالة 

  اكتئا  ورجخ لو األربعين ما تزال أسبا  انتحاره مجهولة.

قالة تقان والفوالى وصلر حد تدخخ األمن عةال خلفية إتالية عري جامع اللخفي حالة من االحأسابيع مت ةلثالث  * صفاقس :

هااو التالميذ احتجاجا عةال حالة املدارس واحتجاجات عةال إلغاء كما شاااااااااااهدت عدد من املناطق تحركا أل  رضاااااااااااا الجوادي ما    ا

حجز سجائر  خلفية رفض استقبال  من قبخ الوااو بعد ما  مقر الوالية عةالهذا وقد قا  شا  بحرق نفس  أ  األسبوع املغلق.



مهربة كانر لو حوزت  وعةال خلفية وفا  ال ااااااا  شااااااهدت صاااااافاقس وقفة احتجاجية تفاعخ معها وااو الجهة باسااااااتقبال  ألساااااار  

   الضحية.

ا تم رصاااد عدد شاااهدت سااايدي بوزيد احتجاجات طالبر بالتنمية عةال خلفية زيار  رئزس الح ومة للجهة. كم  * ســيدي بوزيد:

ملها الت هيخ إاال جانب تحساين الطرقات. كما من التحركات التي طالبر بتوفي  إطار تربوي وبتحساين حالة املدارس التي لم   ا

   عوان وإطارات بلدية الرقا  لو اضرا  عةال خلفية التجاوزات التي يمارسها رئزس النيابة الخصوصية.دخخ أ

ب لو سليانة كا  * سليانة:
َ
حد الفروع البنكية الذي تسبب لو أساسا ذات طابع خدماتي ارتبطر األواال بغيا  رئزس أنر املطال

   تعطخ م اغخ األهااو وكان الثاني عةال خلفية قرار تغيي  املدير الجهوي لديوان الحبو .

يث تمحورت ثالث زمة قطاع الساااياحة حوالجماعية أسااااساااا لو والية ساااوساااة ب ارتبطر االحتجاجات الفردية منها   * ســـوســـة :

قدمر عاملتان عةال االنتحار بساااااابب أ تحركات جماعية من أربعة عةال ه اااااااشااااااة وضااااااع عمال القطاع السااااااياحو املوسااااااميين كما

  بسبب نقص االطار الت بوي ب حد املدارس لو الجهة. اتحركطقة حما  سوسة كما شهدت من  تعكر وضعهما االقتصادي.

قد  معلم نائب وعامخ لو غلبها بالوضااااااااع املنهي لألشااااااااخاش إذ أالت انتحار ارتبطر اسااااااااجلر املهسااااااااتي  ساااااااار محاو   * املنســــــتير :

قطاع الساااااااااااااياحة تم ايقاف  عن العمخ وعون ديوانة تم ايقاف  عن العمخ وكهخ لظروف  االقتصاااااااااااااادية الصاااااااااااااعبة عةال االنتحار 

   شنقا وحرقا.

اضافة إاال هذا بع لو منطقة املنار عةال خلفية م  خ عائةو.عاما عةال رمي نفسها من الطابق الرا 33اقدمر فتا  تبلا   : * تونس

   التحركات االخرى ذات الخلفيات االقتصادية والسياسية والت بوية والديهية

     قدمر عةال االنتحار لو تطاوين وأسبا  ذلك غي  معروفة. عجوز لو التاسع والسبعين أ  * تطاوين :

  

 حول العنف 2015قرير شهر اكتوبر ت



. هذا العنف 2015كتوبر يلة شهر أالت العنف املرصود  من قبخ املرصد االجتما و التون لي طالعنف األمني طليعة حا تصدر

يضا لو صدار  حاالت العنف م تسجيخ ضحايا لو الجهتين. كما ي تي العنف الت بوي أمنيين واملواطنين وقد تكان متبادال بين األ 

رو مؤسااااااااااسااااااااااات تربوية ضااااااااااحايا لحوادث عنف داخخ الحر  املدرلاااااااااالي كما تعرضاااااااااار املرصااااااااااود  إذ كان تالميذ ومدرسااااااااااون ومدي

و و فيما يتواصاااااااااخ اال الت اجع الواضاااااااااح للعنف الز تالي. لو املقابخ تجدر ا شاااااااااار  إمؤساااااااااساااااااااات تربوية للسااااااااارقة والتخريب وا 

 قار .تخ األال مرتفعا وتصخ جرائم  حد قن  مايز ب قخ حد  من شهر سبتمب  املاالي إال أ سري ولوالعنف األ 

ي ني بمعنى رهابي تم رصاااادها خاصااااة لو الفضاااااء الساااازبة إن حاالت العنف والتهديد ذات الخلفية املتعلقة به اااااكما ن ااااي  إاال أ

 الرت ا جتما و خاصااااااة موقع فا ساااااابوا والذي أصاااااابط مجاال ن مجهولين يتعمدون تهديد ضااااااحاياهم عب  مواقع التواصااااااخ اال أ

  أمنيين وصحفيين وشخصيات اجتماعية.العنف وقد لحقر هذه التهديدات 

 حجم أشكال العنف املرصودة

 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السياللي × × ×  

 سري األ  × × ×  

 الجه لي × ×   

 العائةو × × ×  

 داري ا   × ×   

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 األمني × × × × 

 االجتما و × × ×  

 االقتصادي × × ×  

 االحتجا و × × × × 

 االنفعااو × ×   

 الص و ×    

 العنصري  ا    

 الت بوي  × × × × 



 الديني × × ×  

 الرياالي ×    

 القانوني ×    

 املؤسساتي × ×   

 املروري  × × ×  

 النف لي × × × × 

 االلكت وني × × × × 

 الجندري  × × ×  

 

 ج:متدر حجم العنف في مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × × ×  

 تطاوين × ×   

 زغوان ×    

 ريانةأ × × × × 

 بن عروس × × ×  

 منوبة × ×   

 سوسة × × × × 

 سليانة ×    

 باجة × ×   

 املهستي  ×    

 مدنين × × × × 

 صفاقس × × ×  

 توزر ×    

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد ×    

 ابخن ×    

 ال اي ×    

 القصرين × ×   

 قبةو × × ×  

 القي وان × × ×  



 جندوبة × ×   

 قفصة × × × × 

 قابس ×    

 بنزرت × ×   

 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

    * * دارية مقرات إ

  * * * * ساحات عامة

   * * * لفضاءات عم

  * * * * فضاءات تربوية

   * * * فضاءات تعليمية

  * * * * داريةفضاءات إ

   * * * فضاءات سكن

     ا سجون واصالحيات

    * * منيةأمقرات 

     ا فضاءات قضائية

   * * * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

   * * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

    * * ضاءات تجاريةف

    * * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افتراضية

 

 كتوبر :حاالت العنف املرصود  طيلة شهر أ برز لو ما يةو جرد أل 



 منية :عنف ذو خلفية أ

 وفا  السجين سفيان الدريدي لو سجن املرناقية ب بهة التعذيب 

 وزار  الداخلية وليد لوتيني للخلع وسرقة حاسوب  الشخصلي بتونس تعرض منزل الناطق الرسفي باسم 

 اال االعتداء بالضر  بواسطة آلة حاد ن بتونس إمتعرض عون أ 

 بناء حّي ومة )الكانيا( ب بهة التعذيب واألمن يتصّدى  حتّجين من أوفا  املوقوي قزس بن رح 

 منزل  عب  موقع التواصخ االجتما و فا سبوا واتهام  اال التهديد بالقتخ وبتفجيتعرض أمني متقاعد بسيدي بوزيد إ  

 منية.األ بالتعامخ مع السلطات 

 ر وفر بين دورية أ
َ
منية ومهربين لو معتمدية منزل شااااااااااكر )صااااااااافاقس( وفواااااااااالى ورشاااااااااق بالنجار  واساااااااااتعمال حالة ك

 للقو .

 لقاء   عدد من ال ااابا  بإجرجزس بعد اتهامنية واساااتعمال غاز مسااايخ للدموع لو مناوشاااات بين محتجين ووحدات أ

 من.  والزجاجات الحارقة عةال مركز األ النجار 

 منية تفض وقفة احتجاجية بالقو  لو حقخ سيدي الكيالني ب والد خليفة بمعتمدية السواللي باملهدية.ت األ الوحدا 

 واال لالعتداء بالعنف ومنع من التصوير لو العڤبة.عرض صحفيين من القنا  الوطنية األ ت 

 من.معهد ثانوي بالڤصرين إاال االعتداء عةال يد عون أ تعرض مدير 

  اال الدهس املقصود بدراجة عةال يد مفتش عن .ين إتعرض رئزس مركز بالڤصر 

 خي .ن قبخ زميخ ل  بعد ايقاي شقيق األ اال اعتداء ومحاولة افت اا سالح  متعرض عون أمن إ 

 من الطالق سااااااارا  صاااااااديقهم املوقوي. األ  العيون من بحاجب هواء بعد تهّجم شااااااابان عةال مركز األ اطالق رصااااااااش لو ال

 يوقف خمسة من ال با .

  لة حاد  عةال مسااااتوى الرأس عةال يد سااااائق ساااايار  ومرافق  بعد ا شااااار  لهما بالتوقف لو أمن للضاااار  ب تعرض عون

 مفت ق مدينة باجة تستور.

 عنف ذو خلفية تربوية :



 يين لو مجاز البا  بباجة.لة بدنية العتداء بالعنف عةال يد و ستاذ  تربيتعرضر أ 

 سااااعاي لو املساااات اااافن الجهوي وذلك اال انهيار عصاااابي لو معهد حو السااااكر واحد بباجة وتم نقلها لتعرضاااار أسااااتاذ  إ 

 ثر ت ليفها من قبخ مدير  املعهد بساعات اضافية.إ

 سااااة الت بوية اال اعتداء بالعنف من قبخ غريب عن املؤسااااة االعدادية مصااااطفن خريف بجندوبة إتعرض مدير املدرساااا

اال الحر  املدرلااالي وحين منع  املدير اعتدى علي  إما تسااابب لو أضااارار جسااادية للمدير. الجاني حاول الدخول بالقو  

 بالقو  وفقا للمقال املرصود.

 .تعرض مدرسة سيدي ريماني بوالية القي وان للسرقة 

 فظي عةال ياد أحاد األوليااء فتقادمر منوباة إاال العنف الل عادادياة ابن رشاااااااااااااايق بادوار هز اااااااااااااار بوالياةتعرضااااااااااااااار مادير  إ

 طار الت بوي تضامن  معها.ب  اية لو حق  وأعلن ا  

 م إاال االعتداء بالعنف عةال يد أحد األ والد عاشور بمعتمدلو مدرسة أ
ّ
 ولياء.ية جلمة بسيدي بوزيد تعرض معل

 الحر  املدرلاااااالي واصااااااخ  االلو مطارد  شااااااا  لتلميذ  وبدخولها إيضااااااا تم تسااااااجيخ حادثة عنف غريبة تمثلر لو جلمة أ

ن  تم القاء القبض علي  وفقا للمقال الجه اااااالي عليها. علما وأ مطاردتها داخخ املؤسااااااسااااااة الت بوية وكان هدف  االعتداء

 املرصود.

 لثانوي لو حو الرياض ببوفز ة بوالية سوسة تم تسجيخ حادثة حرق عجلة مطاطية من قبخ مجهولين داخخ املعهد ا

قسا  وتضرر عدد من املقاعد والطاوالت ولو ال تدخخ الحماية املدنية كان الحريق ألحد األ ما تسبب لو احت اق جزئي

 ليتوسع.

 ملادي عةال يد مدرسها اال العنف ارضر تلميذ  تدرس بالسنة السادسة أساللي إلو مدرسة الحفصية بوالية تونس تع

 يا .أ 8ا عةال راحة ملد   سعاي وحصولهصابتها عةال مستوى العين ما استوجب نقلها لما تسبب لو إ

 عنف أسري :

 تقييدها بساااااااالساااااااالة  لو منطقة الرقبة بوالية تطاوين تم رصااااااااد حالة عنف تعرضاااااااار لها فتا  عةال يد والدها وتمثلر لو

 يا  خوفا عليها من االنحراي.أ 10حديدية ملد  



 ّدي ثر تصااحاد  وذلك إ ملصااا  بمرض عصاابي ب لةلو جبخ الجلود بوالية تونس تعّمد شااا  ته اايم رأس خال زوجت  ا

 قراص  ا خدر .الضحية للجاني ملنع  من أخذ أ

 راااااااالي عائد حديثا من العمخ لو إحدى دول الخلير لو سااااااي   زوجت  فتعّمد طعن صااااااهره ابخ شااااااك فني لو قزس األ لو ن

صااااااااا  وأ ثم قتخ الع اااااااايق املزعو ياه بعلم  بخيانة زوجت  ل  ضاااااااارب  بالرق من بندقية صاااااااايد متهما إ)والد زوجت ( و 

 ن صرخر تطلب النجد .زعو  بالرق عةال مستوى الكتف بعد أزوجة الع يق امل

 عثور عةال جثة دّهان تبّين الحقا أن  قتل  زوج شاااااااااااقيقت  وع ااااااااااايقت  بعد ولو مدخخ مدينة ملولش بوالية املهدية تم ال

 ا عةال قطع العالقة.من ضايقهما الصهر وحاول إجبارهأ

 عةال رضيع عمره ثالثة أ  َ  هر ملقن عةال حافة الطريق خلف املعهد الثانوي بنصر هللا بوالية القي وان.شُعتِّ

 . خ شخص ببندقية صيد عةال يد قريب ل تِّ
ُ
 لو بئ  بوحجلة بالقي وان ق

 اال الطعن عةال يد والده.س تعرض طفخ يبلا من العمر سهتين إلو حامة تاب 

 ال يد قريب ل  ما استجو  نقل  للعناية املركز .اال الطعن بساطور عةة املزار  بوالية باجة تعرض شخص إولو منطق 

رهابّية وا جرامية وكذلك اعتداء عةال مه اااااااااااااا ت من ذلك ساااااااااااااارقة أدوية العنف ذات الخلفية ا  كما تم رصااااااااااااااد عدد من حاالت 

 وتجهيزات لو منطقة جنور  بڤبةو.

حايا وهو عنف مساااااالط ضااااااد املرأ  الضاااااا ت عنف زو و مرتكب ضااااااد الزوجات ما أدى إاال وفا يضااااااا رصااااااد حوااو ثالث حاال وتم أ

 داخخ مؤسسة الزواج.

 

 حول التلوث لو املظيلة

 

عقود من الزمن بعد تركيز ا جمع الكيميائي  3معتمدية املظيلة من والية قفصة تعزش عةال واقع املوت البطيء ألكت  من 

لو ت غيخ هذا با جمع بدأت  بدءوعند المناطق العمران. منذ ذلك اليو   ونصف عنعن بعد كيلومت   1985التون لي سنة 

لو السابق يحلو فيها العزش بإعتبارها منطقة منجمية. كانر منطقة  والتي كانراملنطقة تت اجع عةال مستوى التعداد السكناي 



املظيلة قبخ تركيز ا جمع الكيميائي التون لي اها تجمع مختلف شرائط ا جتمع التون لي من  كامخ واليات الجمهورية هذا 

ضافة إاال الجالية الفرنسية و األملانية و ا يطالية و املغاربة و الجزائريين و الليبيين كانر تجمعهم و ت مهم شركة فسفاة با  

قفصة  فمعتمدية املظيلة لم تسجخ أي حالة وفا  بمرض الوباء قبخ إنبعاث ا جمع و غنما حاالت الوفا  كانر معضمها من 

ث "عزرائيخ" املكنى لدى األهااو بدأت حركة الهجر  لو صفوي الس ان نحو املناطق الساحلية جّراء الداماوس و لكن منذ إنبعا

و املناطق ا جاور  لها أي معتمدية القصر و لم يبقن اهذه الربوع سوى الهسير ا جتم و للعروشية و هم أوالد معمر   أوالد 

و الفراشزش  هذه القبائخ أو العروق التي أفرزتها الحركية لو  ي و  أوالد تليجان   الع ارمة  النجايمية الجريدية البنزتية

 العقدين املاضيين.

عندما تقطن لو معتمدية املظيلة ستتعري بالقر  إاو م سا  األهااو جّراء األضرار البدنية التي خلفتها البخار   و عند الثالثة    

د األهااو بالغاز فلن تتحمخ استه اق  فتختنق من قو  و نصف صباحا يبدأ ا جمع بتسريب الغازات السامة املعروفة عن

الرائحة  كما تزداد املعانا  أيضا حوااو الساسة صباحا فعندما تستعد عةال عملك أو الدراسة تفتط البا  تضن نفسك بمدينة 

مرض السينزير  الضبا  لندن و لكن بإسته اق لحظة تعيدا إاال املظيلة و تبدأ عيناا بالدموع من وجع الطقس و هذا  سبب

و عد  تحمخ الغبار فعندما تطرق أبوا  س ان املنطقة فلن تجد عائلاة و لزس اها مصا  باملرض السالف ذكره. كما س سرد 

لك املعانا  األخرى التي  عاني منها س ان املظيلة وفق ما جاء عةال لسان الطبزب حسناوي رؤوي الذي تحدث عةال م  لة كب ى 

طقة فاألطفال الذي ولدوا لو العقدين األخي ين  عانون من ه اشة العظا  بسب ماد  يتم تسريبها أصبحر تعاني منها املن

بالبخار  تسبب ضعف العظا  و هذا ما نالحظ لو السنوات األخي   عن إزدياد حالة الكسور بمختلف األنواع و ألسبا  بسيطة  

 ر اها مرض البوصفي  و السرطان عافانا و عافاكمن هللا ب تى بعبار  واحد  ا جمع هو تفرقة هو موت بالهسبة للمظيلة فإنت

 أنواع  و الذي كّنا نسمع ب  لو القصص عندما كانر أمهاتنا تسردها لنا عند النو .

  



 إنسانية كارثة مواجهة لو السياحة عّمال :القطاع ازمة بسبب

ب الرتابة من بالكثي  االيا  تم لي
ّ
 يوّضح السلطات من إيجابي رد عةال الحصول  انتظار لو السياحو القطاع عّمال عةال والت ق

 بسوسة السياحو القطاع فعّمال. لعافيت  القطاع استعاد  حين إاال لهم ا خصصة االجتماعية املنحة عةال الحصول  تاريخ

 االعتصا  دخول  ورغم. االجتماعية املنحة من لتمكينهم طلبا للسياحة الجهوية املندوبية مبنى قبالة مفتو  اعتصا  لو دخلوا

 .مطلبهم حول  واضح رد اي يتلقوا لم املعتصمين ان إال الثاني شهره

 عةال ردت الجهوية السلطات" ان الخاش بالقطاع العمخ عن املعطلين الحق اصحا  جمعية رئزس حوران نسيم ويوضح

 اصحا  وبين بينها وسيطا االمني الحخ تضع انها قول   حسب  عني  ما األمن مركز رئزس عب  ا حتجين وعرائض مطالب

 أبوااها أغلقر سوسة لو السياحية امله  ت جملة من % 83" ان التون لي االجتما و للمرصد حوران اوضح كما ."املطالب

 ولو سوسة لو املسرحين العمال من املعتصمون  يطالب ."العمال من قليخ بعدد ال غخ لو تستمر والبقّية عمالها وسرحر

 حين ااال است نائية عالج وببطاقات االجتماعية التغطية وبضمان الفنية البطالة منحة عةال بالحصول  اخرى  سياحية مناطق

 ويؤكد .السلطات مع ملفهم لو والنظر املسرحين حول  املعطيات لتجميع ازمة خلية بت كيخ ايضا ويطالبون  ازمتهم انتهاء

 بزت  أثاث بيع بدأ فبعضهم إنسانية كارثة عتبة عند ون يقف لسياحية القطاع عّمال إن التون لي االجتما و للمرصد حوران

 .الطالق نحو طريقها يتج  زوجية م اكخ لو دخخ وبعضهم الحياتّية حاجيات  لت مين

 ان التقليدية والصناعات والتجار  والسياحة الغذائية للصناعات العامة الجامعة عا  كاتب رجب بن حبزب قال جهت  من

 ازمة تداعيات من جزء لتحمخ العمال استعداد عن والسياحية االجتماعية ال ؤون بوزيري  اءات لق لو عب  النقابي الطري

 تعودت نزل  ايضا هناا ولكن حقيقية ازمة وتعزش البنوا مع مالية بم اكخ وتمر تضررت نزل  فهناا السياحو القطاع

 الوزارتين مع اتفاق توقيع تم وقد للعمال املساعد  لتقديم الدولة تدخخ لرسامي الطري من طلبنا لذلك املوسفي العمخ

 عةال ينص الرسفي الرائد لو امر ال هر هذا نهاية يصدر ان املنتظر ومن دينار 200 قيمتها اجتماعية منحة من العمال لتمكين

 عمالال تمكني عةال االتفاق وتم العمال عةال القطاع ازمة تداعيات حول  ماراتونية اجتماعات خاضر الجامعة ان واكد .ذلك

 املنطقة لو % 65و 60 بين وما بنابخ السياحية املنطقة لو اجورهم من % 70 عن يقخ ال ما من نهائي ب  خ املنتدبين



 منحة املتعاقدين العمال منط عةال االتفاق تم كما .بجربة السياحية املنطقة لو % 80و 75 بين وما بسوسة السياحية

 نوبخ جائز  استثمار يجب بخ نهائيا حال ي ون  ان  ستطيع ال االتفاق هذا ان تحب بن واكد. دينار 150 قدرها اجتماعية

ور ااال م ي ا السياحية للوجهة للت وير  الح ومات لدعو  للسياحة الدواو االتحاد مع بالتعاون  االتحاد يلعب  الذي الزُّ

 .التونسية السياحية الوجهة ملساعد 

 هذه مثخ مع الح ومة تعاطي واالجتماعية االقتصادية للحقوق  التون لي املنتدى سرئز الهذيةو الرحمان عبد انتقد جهت  من

ة الوضعيات اصحا  ملفات مع الح ومة قبخ من سلبي تعاطي هناا" قائال امللفات
ّ
 عّمال ملف مع تعاطيها ذلك من اله 

ة الفئات ان واكد ."الحضائر
ّ
 هناا ت ون  حين اال املطالب عةال تردال انها اثبتر والح ومة الدوا  عةال الضريبة تدفع اله 

 يومية مصاريف ولديهم حيا  لديهم وهؤالء ه ة فئة هم السياحو القطاع عّمال" مضيفا ضغطا هناا ي ون  وحين تحركات

 ."ل  حخ إيجاد وجب عاجخ ملف وملفهم واملدارس لالطفال

 


