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 تقديم 

، هذا وقد بشهر جانفي املنقيضفيفري مقارنة تراجعت االحتجاجات االجتامعية الجامعية بالخصوص خالل شهر 

،  النوعيأن هذا الرتاجع الكمي ال يعكس نفس الرتاجع  إال، القطاعات وأساسا القطاع الرتبوي شمل الرتاجع عديد

فحدة االحتجاجات بعديد الجهات ال تزال عىل حالها واالحتقان ال يزال سيد املوقف واحتامالت التصعيد واردة وفق  

رسمية التي حسب املحتجني ردود الفعل الوأهم الفاعلني فيها من ناحية و  لياتهاآ ، صدها، أشكالهاحتجاجات التي تم ر اال 

حا ، كام أن عديد التعهدات والربامج مل تتبلور بالشكل الكايف وعليه يبقى الوضع مرشاالنتظارات ىمستو  إىل مل ترتق

 .لعديد السيناريوهات املتقاطعة

ملعطى املحيل أصبح من العنارص ك أن اذل، لخصوص يف تطور فضاءات االحتجاجاتباالعنرص امللفت لالنتباه يتمثل 

، إذ مل ت يف عديد الجهاتالعامة املحلية برزت بشكل ملف فاإلرضابات، ية التي تم رصدها خالل هذا الشهرساساأل 

، ومل تكن تمدية بأكملهاعشمل مرضابات ت، أي إاإلرضابات املحليةرضابات جهوية لكننا باملقابل رصدنا عديد نرصد إ

رضابات العامة املحلية بدعوة من االتحادات املحلية أو الهياكل النقابية الجهوية كام كان الحال عىل سبيل هذه اإل  دامئا

حزاب أل  رضابات بسيدي بوزيد والقرصين وقفصة وقابس مل تكن نتيجة لدعوة، فعديد اإل ال مبعتمدية النفيضةاملث

 .عطلني عن العمل عىل سبيل املثال، بل نتيجة لدعوات املالحتجاجل  ةيقل ومتبن  ية بارزة عىل األ سياسية أو لجهات نقاب

دية وغلقها أو دعوة مندوب خالء املعتما عىل سبيل املثال دعوة املعتمد إىل إ أشكال احتجاجية جديدة تم رصدها منه

 .لدعوات املحتجنيخريان املندوبية وغلقها وقد استجاب هذان األ  إخالءىل الشغل إ

عىل عدم تفعيل احتجاجات  الجهات،احتجاجات عىل اللقاءات التي متت بني املحتجني وممثلني عن الحكومة ببعض 

 ومتنوعة.احتجاجات ذات مواضيع مختلفة  الحكومية،االلتزامات 

مة لية نحو العاصقدام من الجهات الداخمن بينها التنقل مشيا عىل األ  تطورت،خرى أساليب االحتجاجات هي األ 

من يف عديد املناسبات لوقف " الزحف " تدخل قوات األ  الشعب،مجلس نواب  ىلوتحديدا القصبة مقر الحكومة وإ

 عىل العاصمة لالحتجاج ...

تدخلت قوات  االحتجاج، وقدجزائر كشكل من أشكال هايل نحو الجهات حدودية عديدة شهدت هي األخرى تحول األ 

 مناطقهم.ىل درك الجزائري لتعيد األهايل إونسية أو المن التاأل 
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 أوبناء للتخيل عن األ  أولدعوة لبيع كلية االحتجاج عرب ا الجامعي،التهديد باالنتحار  للبيع،الجامعية ات دعرض الشها

 بيعهم.

حراق العجالت املطاطية وغلق الطرقات ومداهامت ، إ أمام عديد الوزاراترضابات جوع احتجاجات واعتصامات وإ

، توقف الدروس وتوقف العمل بعديد املؤسسات وما تخلل ذلك حيانا سيارات أمنيةأمنية بل وافتكاك أ ومراكز  إلدارات

سكبها يف  كميات كبرية من الحليب لعدم القدرة عىل تحويلها وذلك عرب إتالف، شكال عنف متعددة ومتنوعةأ  من

، عرائض ورسائل إىل الرأي العام استغاثة، نداءات ةال متواصل منذ مدة ليست بالقصري شك، وهو إ الطرقات العامة

توفري الشغل، تحسني  ،للرشاب وبالنور الكهربايئ، تحسني البنية التحتية ، املطالبة باملاء الصالحعالمعرب وسائل اإل 

 .2016لالحتجاجات خالل شهر فيفري  سايساملحرك األ  ىل غري ذلك من املواضيع التي كانتإ السكن...

جنبي األ واحتامل التدخل  قامئا،رهايب ي غري مستقر وال يزال التهديد اإلمنهذه اإلشكاالت ال يزال الوضع األ يف ظل 

وضاع املناخية التي األوضاع االقتصادية هي األخرى مرتدية واأل  الداخلية، صعوبة األوضاعليبيا ميكن أن يزيد يف يف 

إىل غري  الغذائية،ارتفاع أسعار املواد الفالحني وعىل  أوضاع عىل ةاملباش  وتداعياتهاتزيد يف تأزم القطاع الفالحي 

 الهامة والخطرية. املطروحة،شكاالت ذلك من اإل 

شكاالته الداخلية ومل يتمكن املجتمع االحتجاجات وال يزال منهمكا يف إ  اليزال املجتمع السيايس عموما مغيبا عن هذه

برزوا بشكل كبري عىل الساحة وفق آليات فاعلني اجتامعيني جدد  لها.طري االحتجاجات فبقي مسايرا تأ  مناملدين 

الدقيقة قد يساهم يف الحد  ن مراجعة منهجيات التعامل مع هذه االحتجاجات يف هذه املرحلةلذلك فإ مغايرة،ووسائل 

يتحول  واهية،نا حيافألسباب تبدو أ  الكامنة، املخزون االحتجاجي ونزع فتيل االحتجاجات والضغط عىل من االحتقان

 الكامنة.هذا نتيجة للكم الهائل من االحتجاجات  كبرية،ىل حركة احتجاجية املوقف ويتطور إ

 

 فيفرياالحتجاجات االجتامعية الجامعية والفردية خالل شهر 

 ييل:الفردي والجامعي كام  املستوينيتوزعت االحتجاجات التي تم رصدها خالل هذا الشهر عىل 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 94 14,46%



4 
 

 االحتجاجات الجامعية 556 85,54%

 املجموع 650 100,00%

 

 

لالحتجاجات الفردية يف مقابل تراجع هام بالنسبة لالحتجاجات الجامعية وبالرغم نسبي التطور ال وما يالحظ هو

تتصدر نفس الالئحة خالل من كون نفس الواليات التي تصدرت االحتجاجات الجامعية خالل شهر جانفي هي التي 

خرى والتي ال تسجل يف العادة األ ال أن بعض الواليات ، إ ع هام يف مستوى كم االحتجاجاتفيفري مع تراج شهر

الرتاجع الهام  ، بالرغم منسجلت حضورها خالل هذا الشهر، املهم فإنها، ات هامة مثل زغوان وسليانة وباجةاحتجاج

لها  ، املالحظة الثانيةاالحتجاجاتأن كل الواليات دون استثناء وبأحجام مختلفة شهدت جملة من  إال، الذي تم تسجيله

، املعتمديات التابعة لها إىل، فقد سجلنا خالل هذا الشهر تحوال هاما من مراكز الواليات عالقة بفضاءات االحتجاجات

 .الجامعية االنتقال مهم ويعكس تحول محاور التحركات االحتجاجية االجتامعية

 :حتجاجات االجتامعية الفردية والجامعيةالتوزع الجغرايف لال

ةاالحتجاجات الفردي
14,46%

االحتجاج الجماعي
85,54%

ر توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل شه
2016فيفري 
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 الواليات:يربز الجدول التايل مختلف االحتجاجات االجتامعية الفردية والجامعية يف مختلف 
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 الوالية احتجاج فردي انتحار او محاولة احتجاج جامعي املجموع

 بنزرت 0 1 11 12

 تونس 2 15 77 94

 أريانة 0 0 6 6

 منوبة 0 2 8 10

 بن عروس 0 0 5 5

 زغوان 2 0 20 22

 نابل 0 5 6 11

 جندوبة 1 2 28 31

 باجة 0 2 10 12

 الكاف 0 0 15 15

 سليانة 0 2 12 14

 سوسة 0 2 13 15

 املنستري 0 0 4 4

 املهدية 0 1 19 20

 صفاقس 0 3 51 54

 القريوان 5 7 56 68

 القرصين 0 6 64 70

 س بوزيد 0 20 42 62

 قابس 0 5 15 20

 مدنني 0 0 18 18

 تطاوين 0 1 16 17

 قفصة 0 9 38 47

 توزر 1 0 12 13

 قبيل 0 0 10 10
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 املجموع 11 83 556 650

100,00% 85,54% 12,77% 1,69% % 

 

 

 :2016االحتجاجات الفردية خالل شهر فيفري  .1

ذ عديدة مل تكن متساوية يف كل الواليات، إ الفردية أحجاما كبرية و ن يف كل شهر مل تأخذ االحتجاجات كام هو الشأ 

 كالتايل:واالحتجاجات التي تم رصدها كانت  القبيل،هي الواليات التي مل تشهد احتجاجات من هذا 

وضعيته املهنية وذلك بتخليه عن أبنائه  عدم تسوية ائر عىلالحضضمن عملة  الفحص كانه احتجاج كهل مبعتمدية 

 شكال االحتجاجاألربعة طفل وثالث فتيات كشكل من أ 

 جوع بسبب عدم توفره عىل عمل إرضاب بإعالنهيضا ه احتجاج شاب مبعتمدية الفحص أ 
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خالل توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات
2016فيفيري -2015الفترة ديسمبر 

شهر ديسمبر شهر جانفي شهر فيفري
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والصعوبات دارية ندوبة الجنوبية عىل التعقيدات اإل جيا من معتمدية ججاج مقاول بجهة جبل الربعية ببالريه احت

حدى كليتيه لتجاوز الصعوبات املالية التي مير وبلور احتجاجه عرب إعالنه بيع إ  بالجهة،رون التي يواجهها املستثم

 بها

ه احتجاج شاب من معتمدية السبيخة عىل طرده من أحد املصانع باملنطقة الصناعية باملتبسطة أسبوع فقط بعد 

 ىل تهديده بحرق نفسهإضافة إوعرب عن احتجاجه عرب خياطة فمه  انتدابه

تعاين من التهاب حاد يف املفاصل ومل تتمكن بسبب ظروفها الصعبة من الحصول  نرص اللهه احتجاج سيدة مبعتمدية 

ن الدواء غري متوفر وهو باهض الثمن ويوجد فقط خارج ىل الدواء من الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض ذلك أ ع

 تونس

وضاع االجتامعية لعائلتها وذلك بعرضها بيع كليتها أو عىل الفقر والخصاصة وتردي األ  وانبالقري  ه احتجاج امرأة

 أحد أبنائها 

بيع  عرضت عضال،مبنطقة الجنة من والية القريوان وهي أم لستة أبناء ويعاين زوجها من مرض  امرأةه احتجاج 

 زمة التي تعيشها وعائلتهااحدى كليتيها لتجاوز األ 

من قبل دورية ليبية بالعاصمة  يوم 26حجلة عىل احتجاز ابنه منذ مبنطقة النرص من معتمدية بو ه احتجاج أب 

عن ابنه  اإلفراجطرابلس بسبب عدم امتالكه لبعض الوثائق مطالبا التدخل العاجل للسلطات التونسية من أجل 

 املسجون

 بإعالنهللمطالبة بالحق يف التشغيل وذلك  يعتصمون أمام والية توزر نه احتجاج شاب من املعطلني عن العمل والذي

  جوع  إرضاب

 :حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل شهر فيفري .2

ومن خالل الرصد  رصدها،جردا لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم  2015 السنوي لسنةتضمن تقريرنا 

ىل تقديم صورة متكاملة للعمل عىل الحد من الفعل املعتمدة سعينا إ والخلفيات والوسائلسباب والوقوف عىل األ 

والغاية  مختلفة،عية االنتحاري الذي شمل كل الرشائح العمرية ومن الجنسني ويف كل الواليات ومن أوساط اجتام
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االنتحاري  ليها هي بلورة رأي عام حول هذه املسألة تساهم وتساعد عىل العمل من أجل الحد من الفعلالتي نسعى إ

 ذكرنا.كام 

بالنسبة للرشيحة العمرية أقل  مرتفعا،وبقي الرقم  االنتحار،محاوالت و رصدنا خالل هذا الشهر عديد حاالت االنتحار 

علام وأن االنتحار ومحاوالت االنتحار خالل هذا الشهر  ناث،إ سنة فقد رصدنا سبعة حاالت أربعة ذكور وثالثة  15من 

 الذكور. هم  حالة ت 78وبقية الحاالت أي  لإلناثحاالت  5حالة تم رصدها  83فمن بني  باألساس،كانت ذكورية 

ه حالة تليها  50كرث حضورا وتتجاوز بكثري من حيث الكم بقية الرشائح ه سنة كانت األ  35ه 26يحة العمرية الرش

حاالت هذا وقد سجلنا انتحاران  8سنة به  45ه  36حاالت فالرشيحة العمرية  10سنة به  25ه  16الرشيحة العمرية 

 سنة.يف الرشيحة العمرية التي تجاوزت الستني 

 الحرق،فعل انتحاري تم عرب  17ال أن إ  املرصودة،نا للحاالت سباب متعددة ومختلفة وسنقف عليها يف تقدمياأل 

ه حالة ثم االنتحار أو محاولة  33تحار ومحاولة االنتحار شنقا ه واالنتحار حرقا يأيت يف املرتبة الثانية بعد االن

وق مباين وكذلك رشات أو استعامل سالح ابيض أو اإللقاء من فدوية أو مبيدات حنتحار بأساليب مختلفة كتناول األ اال 

 ىل غري ذلك...تسلق األعمدة الكهربائية إ

 : 2016حسب مختلف الرشائح العمرية خالل شهر فيفري  حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

  15ه  25ه16   35ه26 45ه  36 60ه 46  60أكرث من املجموع %

 ذكر 4 10 50 8 4 2 78 93,98%

 أنثى 3 2 0 0 0 0 5 6,02%

 املجموع 7 12 50 8 4 2 83 100,00%

 100,00% 2,41% 4,82% 9,64% 60,24% 14,46% 8,43% % 
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 :وفيفريخالل شهري جانفي وتوزعت حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار كام ييل يف مختلف الواليات 

 الوالية شهر جانفي شهر فيفري

 بنزرت 4 1

 تونس 1 15

 أريانة 0 0

 منوبة 2 2

 بن عروس 0 0

 زغوان 0 0

 نابل 2 5

 جندوبة 3 2

 باجة 5 2

 الكاف 0 0

 سليانة 1 2

 سوسة 5 2

 املنستري 0 0
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2016

ذكر أنثى
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 املهدية 0 1

 صفاقس 2 3

 القريوان 8 7

 القرصين 2 6

 س بوزيد 0 20

 قابس 2 5

 مدنني 0 0

 تطاوين 0 1

 قفصة 14 9

 توزر 3 0

 قبيل 2 0

 املجموع 56 83
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الواليات

ر حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة ديسمب
2016فيفيري -2015

ديسمبر

جانفي

فيفري
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رتها والية سيدي بوزيد فوالية والية تصد   16والية تم رصد حاالت انتحار ومحاوالت انتحار به  24من جملة  إذن

حاالت انتحار ومحاوالت انتحار  7و 5بني  ونابل سجلت ما واليات القريوان والقرصين وقابس قفصة،تونس ثم والية 

 حاالت.ثة خرى فسجلت بني حالة وثال الواليات األ  اأم  

 :حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها

 الوالية الجنس واألسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

من سنة مبنطقة الرفراف  63 شيخ يبلغ من العمره  االنتحار شنقا

ينتحر حسب املعطيات املتوفرة معتمدية رأس الجبل 

نه يعيش مبفرده مبنزل ي ة خاصة وأ مراض نفسمن أ 

 غري متزوجوالديه وهو 

 بنزرت ذكر

 االنتحار حرقا

 

االنتحار عرب تناول مبيد 

 حرشات

 

 مل تذكر وسيلة االنتحار

 

 

 

محاولة االنتحار 

 باستعامل سالح أبيض

 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

محاولة االنتحار بسالح 

 أبيض

قانوين ه شاب مبنطقة الحرايرية صاحب كشك غري 

 عىل االنتحار بعد تنفيذ قرار هدم الكشك أقدم

ه طالب يتناول كمية من مبيدات الحرشات احتجاجا 

 عىل قرار طرده ملدة سنتني من طرف مجلس التأديب

 ساتذتهعىل خلفية نرشه تدوينة ضد أحد أ 

والية القرصين،  العمل منه مثانية معطلون عن 

حار يهددون باالنت معتصمون أمام وزارة التشغيل

ي مع مطالبهم التي لها ك للمطالبة بالتعامل الجدوذل

 عالقة بالتشغيل

ىل العاصمة بعد ه شاب أصيل والية جندوبة تحول إ

يوما يف مقر الوالية ويتسلق  20اعتصام تواصل 

شجرة قبالة باب الربملان ويطعن نفسه بالة حادة عىل 

 كهربايئ مستوى الرقبة وميسك بسلك

هيرش سنه  مبنطقة دوارمبعهد الشايب  سه تلميذ يدر 

دارة املعهد إ  إشعاربسبب  سنة انتحر 15قل من أ 

لتكرار غيابه عن الدروس ويبدو أن والده قد عاقبه 

 عىل ذلك

ه شاب يف العقد الثالث من العمر يحاول االنتحار 

 بسالح أبيض

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 تونس
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ه شاب يحرق أخته ويحرق نفسه يف املروج حسب  االنتحار حرقا

 فراد أحد األ توفرة لرفضه زواج أخته من املعلومات امل

 ذكر 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 االنتحار شنقا

أب لثالثة أبناء يعاين  سنة 42ه كهل يبلغ من العمر 

توفري لقمة  ن الفقر والخصاصة ذلك أنه عجز عنم

علام وأنه حاول االنتحار منذ شهرين  ألبنائه،العيش 

 إنقاذهوتم 

 ينتحر ألسباب مجهولة 1994مواليد ه شاب من 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 منوبة

نتحار بتناول محاولة اال 

مبيد حرشات وسالح 

 بيضأ 

محاولة االنتحار عرب 

 التفجري

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 

من  اإللقاءاالنتحار عرب 

 علو

مبنزل سكناه  يف الثالثينات يقتل زوجته مبقره شاب 

بتناول مبيد حرشات واستعامل متيم ويحاول االنتحار 

 سالح أبيض يف مستوى الرقبة

من لعدم اذ مبعهد تاكلسة مطالب من طرف األ سته أ 

 تسديده جراية طالق

سباب مل يتم نة ينتحر بنابل واأل س 14ه طفل سنه 

 عنها اإلعالن

سباب مل يتم سنة ينتحر بقليبية واأل  13ل عمره ه طف

 عنها اإلعالن

املرازقة برباكة  من منطقة 1990ه فتاة من مواليد سنة 

 عنها  اإلعالنالساحل تنتحر ألسباب مل يتم 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 أنثى

 نابل 

من  اإللقاءاالنتحار عرب 

 علو

 

 محاولة االنتحار حرقا

جمعة سنة من منطقة سوق ال 16ه تلميذ سنه 

 عنها اإلعالنسباب مل يتم بجندوبة الشاملية ينتحر واأل 

بجندوبة يحاول االنتحار بسبب تردي أوضاعه ه كهل 

 االجتامعية

 ذكر

 

 

 ذكر

 جندوبة

من  اإللقاءاالنتحار عرب 

 علو

 

 االنتحار شنقا

 نفزة ينتحرسنة من مدينة  40ه كهل يبلغ من العمر 

صدرها قد أ  شيكات كانالقدرة عىل خالص  بسبب عدم

 يف أوقات سابقة

قة املنشية مبنطسنوات  10و9ه تلميذ يرتاوح سنه بني 

 اإلعالنسباب الفعلية مل يتم من معتمدية تربسق واأل 

 عنها

 ذكر

 

 

 ذكر

 باجة
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 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

حياء املتاخمة يف أحد األ  ه شيخ يف العقد السادس

 لسليانة املدينة ينتحر بسبب خالفات عائلية

تبلغ  بن رشد مبعتمدية مكرثا بإعداديةتدرس  ه تلميذة

 اإلعالنومل يتم  سنة تنتحر مبقر سكناها 14من العمر 

  سبابعن األ 

 ذكر

 

 أنثى

 

 سليانة

 االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار شنقا

سنة مبنطقة الفراردة من معتمدية  14ه تلميذة سنها 

عن أسباب االنتحار علام  اإلعالنمساكن تنتحر ومل يتم 

 وأن النتائج الدراسية للتلميذة ممتازة

 اإلعالنومل يتم  ينتحر،ة سنة بسوس 14طفل سنه ه 

 سبابعن األ 

 أنثى

 

 

 ذكر

 سوسة

سنة بالجم ينتحر مبنزل  16ه تلميذ يبلغ من السن  االنتحار شنقا

 عنها اإلعالنوالديه ألسباب مل يتم 

 املهدية ذكر

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 محددةه انتحار كهل بصفاقس ألسباب غري 

ألسباب غري  سنة 26ه انتحار شاب يبلغ من العمر 

 معلومة

، طريق سنة من منطقة العوايد 21شاب سنه ه انتحار 

 قرمدة ألسباب مجهولة

 ذكر

 ذكر

 

 ذكر

 صفاقس

 االنتحار يف برئ

 

 من علو باإللقاءاالنتحار 

 

 أمام شاحنة ثقيلة اإللقاء

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 

 من علو اإللقاء

 

سنة يلقي بنفسه  30نه ه شاب من مدينة القريوان س

 سباب غري معلومةيف برئ واأل 

لقي ت 1996ه تلميذة من معتمدية بوحجلة من مواليد 

ول للمعهد خالل فرتة الراحة بنفسها من الطابق األ 

 بسبب خالف مع زميلتها

سباب مل العمر ينتحر واأل العقد الثالث من ه شاب يف 

 يتم االعالن عنها

من مدينة القريوان ينتحر سنة  17ه شاب عمره 

 ألسباب مجهولة

من حاجب العيون يعمل سنة  43ه كهل يبلغ من العمر 

الغابات بالجهة ينتحر  بأحد منابتائر يف قطاع الحض

 عنها اإلعالنألسباب مل يتم 

 ذكر

 

 أنثى

 

 

 ذكر

 

 ذكر 

 

 ذكر

 

 

 القريوان
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خياطة الفم واالنتحار 

  احرق

العال يحاول ه شاب من منطقة أوالد بعيو من معتمدية 

االنتحار احتجاجا عىل عدم تشغيله كقائم بشؤون 

رض التي غم تلقيه وعودا بذلك علام وأن األ املسجد ر 

 أقيم عليها املسجد عىل ملك والده

ه شاب يف الثالثينات من العمر من منطقة السبيخة 

 فصله عن العمل إثريهدد باالنتحار حرقا عىل 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

  

من املعتصمني عاطلني عن العمل يف الوالية  6ه تهديد  

باالنتحار الجامعي احتجاجا عىل فحوى اللقاء مع 

 وزيري التشغيل والتنمية

 القرصين ذكر

االنتحار عرب تناول مبيد 

 حرشات

 

 

 

 االنتحار حرقا

 

 

 

 

مقاول بناء يف معتمدية جلمة يف عقده  ه انتحار

بالتزاماته املادية تجاه  اإليفاءالخامس بعد عجزه عن 

عدم حصوله عىل أقساط مالية العملة واملزودين بسبب 

 بإنجازدارة الجهوية للتجهيز التي كلفته من اإل 

 مرشوع مؤسسة عمومية بالجهة

ه انتحار كهل يف العقد الرابع أمام مقر والية سيدي 

منية قات األ يطرده من عمله جراء التضي إثربوزيد عىل 

سابقا لتيار ديني متشدد دفعت عىل خلفية انتامئه 

 طرده إىلله مشغ  

من املعتصمني باملندوبية الجهوية  18ه تهديد 

ة للتشغيل باالنتحار الجامعي يف حال مل تتم االستجاب

  مطالبهمىلإ

 ذكر

 

 

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 سيدي بوزيد

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

عيل  نهج محمدمدينة قابس يف ه انتحار كهل بوسط 

 عنها اإلعالنسباب مل يتم واأل 

سباب مل يتم سنة واأل  23انتحار شاب بشنني سنه ه 

 عنها اإلعالن

ني من عمره بقرية وادي الخمس كهل يفه انتحار 

 عنها اإلعالنسباب مل يتم قريعة واأل 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 قابس
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 االنتحار شنقا

ه انتحار شاب يف العقد الثاين من العمر مبنطقة 

سباب مل ابعة ملعتمدية قابس الجنوبية واأل النحال الت

 عنها اإلعالنيتم 

سباب مل شاب قرب احدى املقابر بالجهة واأل ه انتحار 

 عنها اإلعالنيتم 

 

 

 ذكر

العمر من منطقة غمراسن ه شاب يف الثالثني من  االنتحار حرقا

 عنها اإلعالنسباب مل يتم ينتحر واأل 

 تطاوين ذكر

 االنتحار حرقا

 االنتحار حرقا

محاولة االنتحار عرب 

 من سور الوالية اإللقاء

 محاولة االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 

 االنتحار حرقا

 ه انتحار كهل من أم العرائس ألسباب مجهولة

 انتحار شاب ألسباب مجهولةه 

من املعتصمني املعطلني عن العمل  4ه محاولة انتحار 

 أمام الوالية

ائر باالنتحار ه تهديد مجموعة من عملة الحض

 الجامعي عرب تعليق املشانق

 خالفات عائلية إثره انتحار شاب يف حي الرسور عىل 

 م العرائس داخل مغسلة الفسفاطب يف أ اه انتحار ش

 من بني املعتصمني

 ذكر

 ذكر

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 قفصة

 

 2016التحركات االحتجاجية االجتامعية الجامعية خالل شهر فيفري  .3

لعفوي تتأىت من كونه رد الفعل فأهمية ا والعشوايئ،العفوي والتلقايئ  فيفري بنيتراوحت االحتجاجات خالل شهر 

لذلك يعترب  تلقايئ،ىل احتجاج ويف حال تطور الوضع االحتجاجي فإنه يتطور إ عن حالة من حاالت االحتقانول األ 

الذي يعكس شيئا من الرتاكم  التلقايئأو االحتجاج غري املربمج وغري املوجه عىل عكس  لالحتجاج،ول العفوي املجال األ 

يكون عنيفا وقد سجلنا احتجاجات يف هذا املجال يف عديد نام االحتجاج العشوايئ عادة ما ييف الفعل االحتجاجي ب

 القطاعات وعديد الجهات

 التالية: األشكالوأخذت االحتجاجات التي تم رصدها 

 طبيعة االحتجاجات العدد %

 عفويةالاالحتجاجات  118 21.2%
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 االحتجاجات التلقائية 218 39.2%

 االحتجاجات العشوائية 220 39.6%

 املجموع 556 100%

 

وتربز  ىل حجم وأهمية االحتجاجات العفويةتجاجي ال يزال هاما وذلك بالنظر إما ميكن مالحظته كون املخزون االح

االحتجاجات  تعود لتتصدر بقية االحتجاجات األخرى يف املقابل تراجع همية يف االحتجاجات التلقائية التيهذه األ  أكرث

ال أن قفزة االحتجاجات العشوائية ميكن أن تحصل عىل إ  املايض،العشوائية مقارنة مبا تم تسجيله خالل شهر جانفي 

الدوام نظرا لتوفر خامئر االحتجاجات وبشكل االحتجاجات غري املرئية وهي االحتجاجات الكامنة التي تتطلب املزيد 

 والبحث.من الدرس 

 :م للتحركات االحتجاجية االجتامعية الجامعيةاالهيكل القطاعي الع

 القطاع املجموع %

 اقتصادي 104 18,71%

 اجتامعي 116 20,86%

 سيايس 48 8,63%

 تربوي 43 7,73%

 بيئي 20 3,60%

 داريإ  91 16,37%

 ديني 0 0,00%

0 50 100 150 200 250

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 صحي 38 6,83%

 أمني 87 15,65%

 ريايض 9 1,62%

 املجموع 556 100,00%

 

 

عىل نفس املكانة  ادينية كام أن حضور البيئي والصحي حافظ ةل هذا الشهر احتجاجات ذات خلفيخال مل نسجل

فاالحتجاجات البيئية تربز بالخصوص  املحدودة،طة مع بعض االستثناءات تم رصده خالل السنة الفار  ما ارنة معباملق

باالرتباط مع بعض األحداث الهامة مثل األخطاء فيات الصحية يف يف حني تربز االحتجاجات ذات الخلخالل فصل الص

 .ىل غري ذلكنقص يف املعدات إ وو نقص لإلطار الطبي أ املستشفيات أ و العنف داخل الطبية أ 

إال أن وضع مدارسنا ومعاهدنا يدعو  الرتبوية،تراجع هام تم تسجيله هذا الشهر يف مجال االحتجاجات ذات الخلفيات 

رقام املفزعة التي برزت عن وزارة الرتبية حول حجم العنف باملؤسسات ىل األ باإلشارة إهنا  تفيكنىل املزيد من العناية إ

ايض مل يكن السيايس هو املحرك الرئييس ملختلف االحتجاجات بل امللشهر لسبة نكام كان الحال أيضا بال الرتبوية.

االقتصادي واالجتامعي واإلداري  جانفي،ساسية وهي نفسها التي الحظناها خالل شهر غري للعوامل األ  كان مسايرا ال

 .منيواأل 
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 ة لالحتجاجات يف أشكالها الثالثةتربز الجداول التالية مختلف املجاالت القطاعي

 

 :املجال القطاعي لالحتجاجات العفوية

 القطاع املجموع %

 اقتصادي 15 12,71%

 اجتامعي 20 16,95%

 سيايس 7 5,93%

 تربوي 21 17,80%

 بيئي 6 5,08%

 داريإ  18 15,25%

 ديني 0 0,00%

 صحي 12 10,17%

 أمني 16 13,56%

 ريايض 3 2,54%

 املجموع 118 100,00%
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 املجال القطاعي لالحتجاجات التلقائية

 القطاع املجموع %

 اقتصادي 45 20,64%

 اجتامعي 46 21,10%

 سيايس 24 11,01%

 تربوي 15 6,88%

 بيئي 9 4,13%

 داريإ  36 16,51%

 ديني 0 0,00%

 صحي 13 5,96%

 أمني 26 11,93%

 ريايض 4 1,83%

 املجموع 218 100,00%

0 5 10 15 20 25

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

تربوي

بيئي

إداري

ديني

صحي

أمني

رياضي

المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية
2016فيفري لشهرالعفوية
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 ال القطاعي لالحتجاجات العشوائيةاملج

 القطاع املجموع %

 اقتصادي 44 20,00%

 اجتامعي 50 22,73%

 سيايس 17 7,73%

 تربوي 7 3,18%

 بيئي 5 2,27%

 داريإ  37 16,82%

 ديني 0 0,00%

 صحي 13 5,91%

 أمني 45 20,45%

 ريايض 2 0,91%

0 10 20 30 40 50

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

تربوي

بيئي

اداري

ديني

صحي

أمني

رياضي

لشهرالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2016فيفري 
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 املجموع 220 100,00%

 

 

 التالية:حول األركان  التي تم رصدها خالل شهر فيفري متحورت عموما أهم االحتجاجات

 ه املطالبة بالتشغيل

 ه التنمية الجهوية وتحسني البنية التحتية

 ه تسوية الوضعيات املهنية لعامل الحضائر

 ه الحد من االنتصاب الفوضوي

 ه توفري حافالت لنقل التالميذ

 حلول لوفرة الحليب إيجاده 

 ه املطالبة بالعيش الكريم

 السكن ظروفه تحسني 

جرة ه تخفيف الرقابة املرورية عىل أصحاب سيارات األ 

 وسيارات نقل البضائع

ه توضيح قرارات الحكومة الخاصة بالتشغيل 

 وباالنتدابات

 ه توفري املاء الصالح للرشاب

 توفري النور الكهربايئ

 ه تحسني املسالك الفالحية

 ه بعث مشاريع يف الجهات الداخلية

 وضعيات مهنيةه تحسني 

0 10 20 30 40 50 60

اقتصادي

اجتماعي
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تربوي

بيئي

اداري

ديني

صحي

أمني

رياضي

ةيئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا
2016لشهر فيفري 
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ه تسوية وضعيات املعطلني عن العمل من أصحاب 

 الشهادات الجامعية

 ه حق الصحفيني يف الحصول عىل املعلومة

 ليات التزود بالعلفه تحديد آ 

 ه النظام الدرايس

 ه العنف يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية

 من داخل املؤسسات الرتبوية والتعليميةه توفري األ 

 املؤسسات االستشفائيةرفض لعسكرة ه 

 ه توفري املعدات الطبية

 طباء االختصاصه توفري أ 

 ه تحسني الوضعيات املهنية للبحارة

 ه املطالبة مبستحقات مالية

 رساح البحارة املحتجزين يف ليبيا إطالقه 

 رساح املحتجزين يف ليبيا إطالقه 

 سعار املحروقاته التخفيض يف أ 

 ه التغطية االجتامعية

 الربامج واملشاريع املربمجةه تنفيذ 

 خراج محالت بيع البنزين من املدنه إ 

 عادة فتح مرافق عموميةه إ 

 ه تكافؤ الفرص يف التعليم

 ه االعرتاف مبراكز تكوين

 ه صيانة املنشئات املدرسية

 ه الطرد التعسفي

 كل باملبيتاته تحسني ظروف اإلقامة واأل 

 ه منح التقاعد

 ناء صيد بحرييتهيئة مه 

 طر القانونيةالنتدابات خارج األ ه ا

 رساح موقوفني عىل خلفية حراك احتجاجي إطالقه 

 ه توفري الرصف الصحي

 ه تحسني البيئة والعناية باملحيط

 ه الحد من التلوث

عىل موقوفني يف قضية الفوشيك خاصة بعد  اإلفراجه 

 سلحةييك صاحب شحنة األ رساح املواطن البلج إطالق

 مالبسات وفاة سجنيه التحقيق يف 

 إسعافه توفري سيارة 

 ه تأمني سكة حديدية بوضع حواجز

 من املروري للتالميذه األ 
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 :ليات التحركات االحتجاجية االجتامعية الجامعية ودرجة كثافتهاآ 

التكرار ضمن سلم و الكثافة  معايري وذلك وفقالجامعية  االحتجاجية االجتامعيةليات التحركات قياس آ  تذكري مبنهجية

ليات والفضاءات والجهات نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص اآل التدرج الذيىل خمسة أي وفق نفس واحد إ القياس من

 سلبي.ىل مؤش إوالفاعلني هذا وتشري الخانة }ه{ 

 

 5 4 3 2 1 اآلليات

    * * اإلعالمنداءات عرب وسائل 

    * * مكاتبهممنع مسؤولني من مغادرة 

  * * * * الشبكات االجتامعية

     * التهديد باالستقالة

  * * * * االعتصامات

   * * * جوع إرضابات

   * * * جوع وحشية إرضابات

  * * * * غلق طرق

    * * عرائض احتجاجية

   * * * إداريةاقتحام مؤسسات 

    * * غلق مقرات عمل

   * * * منمواجهات مع األ 
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     * حمل الشارة الحمراء

   * * * مسريات سلمية

   * * * إرضابات

   * * * اطيةط  حرق عجالت م

    * * منيةاعتداء عىل مراكز أ 

    * * العصيان املدين

     * منع حركة مرور القطارات

     * جامعية للبيع شهاداتعرض 

     ه التخيل عن الجنسية التونسية

     * امتحاناتمقاطعة 

   * * * فالحي إنتاج إتالف

     ه التكبيل بالسالسل

     ه سالسل برشية

     * األفواهخياطة 

     * التهديد باالنتحار

     ه انتحارات رمزية

   * * * قدام نحو العاصمةالسري عىل األ 

    * * اعتداءات وشغب
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 :ات التحركات االحتجاجية الجامعيةفضاء

 5 4 3 2 1 الفضاءات

   * * * طرقات

    * * دارية مقرات إ 

   * * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

    * * مؤسسات تربوية

    * * مصالح بلدية

   * * * مقرات واليات

   * * * اتمقرات معتمدي  

     ه مقرات قضائية

  * * * * مقرات وزارات

   * * * دواوين

     * وطنيةمنظامت 

     * مجلس نواب الشعب

     * رئاسة الحكومة

     ه رئاسة الجمهورية

    * * مستشفى

    * * التونسية للكهرباء والغاز الرشكة
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    * * مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     * مالعب رياضية

 

 

 :وع التحركات االحتجاجية الجامعيةالجهات موض

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

    * * شكة توزيع املياه

    * * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     ه رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

   * * * معتمديات

  * * * * وزارات

   * * * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات

     ه أجنبيةسفارات 

   * * * منيةالسلطات األ 

     ه السلطات القضائية
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     * منظامت وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

     ه مجامع املياه

     * إعالميةمؤسسات 

 

 :يف التحركات االحتجاجية الجامعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

     * ولياءأ 

   * * * متساكنون

     * نصحفيو 

   * * * عامل الحضائر

 * * * * * العلياأصحاب الشهادات 

 * * * * * معطلني عن العمل

     * جرةاأل  سيارات سائقي

   * * * أمنيني

     * سائقي النقل الريفي

   * * * عامل

    * * موظفون

     * أهايل مفقودين
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     ه أهايل شهداء

  * * * * فالحون 

    * * بحارة

     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

   * * * حقوقيوننشطاء 

 

 

 

  فيفريجرد ألهم التحركات االحتجاجية يف مختلف الواليات خالل شهر  .4

ن عدم ات خالل شهر فيفري وكان التشغيل أبرز مطالب املحتجني. ويبدو أ تواصل الحراك االجتامعي يف مختلف الجه

ني املطالبني بالتشغيل دفع بالغاضبو عدم توفر حل عىل املستوى الجهوي ملعضلة البطالة تفاعل السلطات الجهوية أ 

الحكومة وأمام املقرات الرسمية للوزارات نحو العاصمة للتعبري عن مطالبهم يف ساحة  خيار التوجهىل والتنمية إ

ىل األقدام كشكل صواتهم للسلطات املركزية. واملالحظ هو تزايد خيار السري عام مبنى الربملان بحثا عن إيصال أ موأ 

 صواتهم.أ  احتجاجي إلبالغ

غاضبني طلبا للتنمية وإلنقاذهم من العطش ولوضع حد للتدهور الوإىل جانب مطلب التشغيل تواصلت احتجاجات 

 البيئي ولتسوية وضعيات مهنية واجتامعية.

ارة يف مختلف املوانئ احتجاج برزها متكينهم من منحة ات شهر فيفري لجملة من املطالب وأ وقد طبعت تحركات البح 

ت تذكر عن مطالبهم. كام ي تفاعال الضامن االجتامعي الخاص بهم دون أن يتم رصد أ ت ومراجعة قانون املحروقا

بقار يندفعون للشوارع ويسكبون الحليب يف الشوارع األلبان فضيق السوق جعل مربو األ  إنتاجزمة وفرة استمرت أ

 لف لرت يوميا يف والية جندوبة.أ  40وصل اليومي من األلبان والذي احتجاجا عىل عدم قدرتهم عىل تسويق املنتوج 

 القريوان:والية 
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من حيث نسبة الحراك االحتجاجي؛ فتدهور الوضع االجتامعي بالنسبة للمعطلني القريوان يف مرتبة متقدمة ما تزال 

ل الحضائر والعطش واضطرابات النشاط الرتبوي يف  عن العمل وبالنسبة ملن يعيشون وضعا اجتامعيا هشا كعام 

 يف الجهة طيلة شهر فيفري. الحتجاجيةا تتحركاكلها دوافع لجملة من ال تتعددة كاندارس ألسباب مامل

ات الجهة لتشمل نرص الله وعمر بوحجلة والشبيكة والسبيخة والقريوان هذه االحتجاجات توزعت يف مختلف معتمدي  

 يف االحتجاجات طلبا للتشغيل أبرز الفاعلني ل الحضائر واملعط لون عن العملاملدينة والعال والوسالتية. وكان عام  

هايل دوار لبا إلنقاذهم من العطش؛ إذ احتج أ ولتسوية وضعيات مهنية. كام تتواصل يف القريوان االحتجاجات ط

لك برئين عميقتني ن هناوفري املاء الصالح للرشاب خاصة وأ املناصري مبنطقة العجابنة مبعتمدية نرص الله طلبا لت

ويف نرص الله  .هاماحدإ نه ميكن استصالح ت عنهام مندوبية الفالحة والحال أ مرت عن منطقتهم تخل 800بعدان ت

هايل الذهيبات والدرع وأوالد للرشاب كام قطع أ  حالصالفري املاء ولياء التالميذ يف الطويلة الطريق طلبا لتو أيضا أغلق أ 

تفاعل من قبل السلطات املحلية  أيعطش دون تسجيل كلم طلبا إلنقاذهم من ال 20محمد الطريق يف العال عىل طول 

 والجهوية.

ما بالنسبة لالحتجاجات ذات الطابع الرتبوي تم رصد تحر ك لتالميذ املعهد النموذجي بالجهة واملتمثل يف رفضهم أ 

التواصل معهم كام م ورفض املدير مغادرة قاعة املراجعة واملبيت فيها ليال احتجاجا عىل سوء وجبة العشاء املقدمة له

وذلك عىل  تعط ل نقل تالميذ عامدة األحواز إىل املعهد الثانوي ابن سيناولياء التالميذ الطريق احتجاجا عىل أ غلق أ 

 بسبب عدم حصولهم عىل مستحقاتهم. خلفية امتناع سواق النقل الريفي عن نقل التالميذ

 القريوان والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 14,29% 5 23,81% 7 25,00% 13 23,21%

 االجتامعي 2 28,57% 6 28,57% 5 17,86% 13 23,21%

 السيايس 1 14,29% 2 9,52% 3 10,71% 6 10,71%

 الرتبوي 0 0,00% 2 9,52% 1 3,57% 3 5,36%

 البيئي 1 14,29% 1 4,76% 2 7,14% 4 7,14%

 دارياإل  0 0,00% 2 9,52% 3 10,71% 5 8,93%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 الصحي 2 28,57% 1 4,76% 3 10,71% 6 10,71%

 األمني 0 0,00% 2 9,52% 4 14,29% 6 10,71%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 7 100,00% 21 100,00% 28 100,00% 56 100,00%

  قفصة:والية 

م واالعتداء اللفظي ا ماالنموذجي، لإلطار الرتبوي باملعهد الحركة االحتجاجية  باستثناء لذي تعرض له مدير بعد التهج 

ة كانت كل التحركات االحتجاجي ،للتالميذ بالتلقيحممرضني قدموا للمعهد للقيام  3ساتذة من قبل املعهد وبعض األ 

طيلة شهر فيفري ذات خلفية واحدة وهي املطالبة بالتشغيل والتنمية وتحسني الظروف  قفصةاملرصودة يف جهة 

االقتصادية واالجتامعية لألفراد وذلك يف مختلف مناطق الجهة. هذه التحركات تم رصدها يف معتمديات الڤرص 

واالعتصام  اإلرضابىل جانب اإلشارة إىل أنه إ العرائس والسند. وتجدر والڤطار واملتلوي واملظيلة والرديف وأم

ن كان شباب الحدود التونسية الجزائرية بعد أ  والتظاهر تم رصد اعتصام لشباب منطقة أم األڤصاب بأم العرائس عىل

ل نحو العاصمة وصوال إىل منتزه املروج حيث يواصلون  قفصةمن جهة  إىل غاية نهاية شهر  اعتصامهمقد ترج 

  فيفري.

 قفصة والية:ة التحركات االحتجاجية الجامعية يف طبيع

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 3 15,79% 2 13,33% 5 13,16%

 االجتامعي 0 0,00% 5 26,32% 3 20,00% 8 21,05%

 السيايس 0 0,00% 4 21,05% 4 26,67% 8 21,05%

 الرتبوي 1 25,00% 1 5,26% 0 0,00% 2 5,26%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 2 10,53% 1 6,67% 3 7,89%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 2 50,00% 1 5,26% 1 6,67% 4 10,53%

 األمني 1 25,00% 3 15,79% 4 26,67% 8 21,05%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 املجموع 4 100,00% 19 100,00% 15 100,00% 38 100,00%

 

  صفاقس:والية 

صبحت تشك ل شهر فيفري والثابت مام تم رصده أن حوادث املرور أ  تنوعت مطالب املحتجني يف والية صفاقس طيلة

وفاة شابني وقطع الطريق من قبل  مني السكة الحديدية يف الحنشة خلفلحراك االجتامعي يف الجهة فعدم تأ سببا ل

مام تعرضه لحادث مرور أ  إثرسنة  13مر هايل الضحيتني. كام تسبب مقتل التلميذ حمزة الهويدي البالغ من العأ 

  التالميذ. ألبنائهمهايل طلبا لتوفري الحامية العامرة يف قطع الطريق من قبل األ مصطفى حمدي ب اإلعداديةمدرسته 

ات اجتامعية تطالب بالتشغيل وذلك يف معتمديات الصخرية وجبنيانة وعڤارب. وتم رصد كام شهدت صفاقس تحرك

ن رساح رجل األعامل البلجييك نفذها موقوفو  إطالقفاعال مع قضية ت وأرضابجوع  إرضابحراك احتجاجي متثل يف 

ة ما يعرف بقضية "الفوشيك" وأعوان وإطارات الديوانة بصفاقس إضافة إىل عائالت عىل عامل املوقوفني رجال األ  ذم 

ة هذه القضية.   عىل ذم 

قليص البلدية للمساحات املوجودة املحالت التجارية يف باب الجبيل رفضا لت ألصحابكام تم رصد تحر ك احتجاجي 

 مام محالتهم. أ 

 صفاقس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 25,00% 3 16,67% 7 28,00% 12 23,53%

 االجتامعي 1 12,50% 2 11,11% 5 20,00% 8 15,69%

 السيايس 1 12,50% 2 11,11% 2 8,00% 5 9,80%

 الرتبوي 1 12,50% 3 16,67% 0 0,00% 4 7,84%

 البيئي 1 12,50% 2 11,11% 1 4,00% 4 7,84%

 دارياإل  0 0,00% 2 11,11% 3 12,00% 5 9,80%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 1 12,50% 3 16,67% 3 12,00% 7 13,73%
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 األمني 1 12,50% 1 5,56% 3 12,00% 5 9,80%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 1 1,96%

 املجموع 8 100,00% 18 100,00% 25 100,00% 51 100,00%

 بوزيد:والية سيدي 

برز مطالبها. التنمية والحد من التهميش أ تحركات احتجاجية يف مختلف مناطق الجهة وكان التشغيل و تم رصد 

ل باتجاه بالعاصمة فاملعط لون عن العمل خاضوا احتجاجات عديدة منها قطع الطريق واالعتصام والتظاهر والرت  ج 

 دارية طلبا للتشغيل.وحجز سيارة إ 

هايل منطقة السبابة تج أ واح اإلعالميةدية الحفي طلبا لتمكينهم من دراسة مادة كام احتج تالميذ الباكالوريا مبعتم

السوداء ما بعد انهيار سقف قسم باملدرسة مطالبني بفتح تحقيق يف الغرض. واعتصم تالميذ مدرسة علوم التمريض 

 عدم تنفيذ السلطات لوعودها هايل املغيلة احتجاجا عىلاف السلطات باملدرسة. كام احتج أ داخل مقر الوالية طلبا العرت 

 لألهايل ما بعد ذبح الراعي مربوك السلطاين.

 سيدي بوزيد والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 12,50% 3 25,00% 4 18,18% 8 19,05%

 االجتامعي 2 25,00% 2 16,67% 5 22,73% 9 21,43%

 السيايس 1 12,50% 1 8,33% 2 9,09% 4 9,52%

 الرتبوي 2 25,00% 0 0,00% 1 4,55% 3 7,14%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 12,50% 3 25,00% 4 18,18% 8 19,05%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 1 12,50% 1 8,33% 2 9,09% 4 9,52%

 األمني 0 0,00% 2 16,67% 4 18,18% 6 14,29%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 8 100,00% 12 100,00% 22 100,00% 42 100,00%
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 جندوبة:والية 

برز عناوين التحركات االحتجاجية املرصودة يف والية جندوبة الحليب أ  إنتاجمثلت ثالثية العطش والبطالة وأزمة وفرة 

ألبقار واصلوا للشهر الثاين عىل التوايل تحركاتهم االحتجاجية طلبا ملساعدتهم عىل حسن اطيلة شهر فيفري. فمربو 

ىل الطريق آلف لرت يوميا. ومتثل احتجاج هؤالء يف سكب كميات من األلبان ع 40واملقدرة ب اإلنتاجالترصف يف وفرة 

 .اإلنتاجالعام يف تعبري عن احتجاجهم تجاه ضيق سوق التزويد مقارنة بوفرة 

محارض  صحاب سيارات خاصة بنقل املوايش والبضائع الطريق يف عني دراهم احتجاجا عىل تحريركام قطع أ 

والد عيار والرواقيب هايل منطقة مديونة مبعتمدية جندوبة الجنوبية وأهايل سطفورة وأ مرورية لعدد منهم. واحتج أ 

ل الحضائر ببوسامل  والسواين طلبا إلنقاذهم من العطش بسبب عدم توفر املاء الصالح للرشاب. كام اعتصم عام 

 واملعط لون عن العمل يف عدد من مناطق جندوبة طلبا للتنمية والتشغيل.

 جندوبة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 16,67% 2 22,22% 2 15,38% 5 17,86%

 االجتامعي 1 16,67% 2 22,22% 3 23,08% 6 21,43%

 السيايس 0 0,00% 2 22,22% 1 7,69% 3 10,71%

 الرتبوي 1 16,67% 1 11,11% 0 0,00% 2 7,14%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  2 33,33% 1 11,11% 3 23,08% 6 21,43%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 16,67% 1 11,11% 4 30,77% 6 21,43%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 6 100,00% 9 100,00% 13 100,00% 28 100,00%

  تطاوين:والية 
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تحركات احتجاجية يف الجهة متث لت يف اعتصام متعاقدي العمل التطوعي واملعطلني عن العمل وعامل  تم رصد 

يذ يف مطامطة هايل التالمغيل وبتسوية وضعيات مهنية واحتج أيضا أ الحضائر يف معتمدية بن قردان للمطالبة بالتش

تزويد الليات والسداري يف تطاوين طلبا لتحديد آ وىل والثانية علوم وارضب باعة العلف والشعري بعد إلغاء السنة األ 

ىل رأس جدير طلبا لتمكينهم من تغطية زيارة وزير الدفاع إىل دي إبهذه املواد واحتج الصحفيون بقطع الطريق املؤ 

ل شكة برتولية  طار الرتبوي بحي النور بتطاوين ما بعد بالربمة رفضا لترسيحهم واعتصم اإل املعرب وتظاهر عام 

 متزيق عجالت سيارة مريب من قبل تلميذ.

 تطاوين والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 16,67% 1 20,00% 2 12,50%

 االجتامعي 0 0,00% 1 16,67% 1 20,00% 2 12,50%

 السيايس 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25%

 الرتبوي 2 40,00% 1 16,67% 0 0,00% 3 18,75%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 20,00% 2 33,33% 1 20,00% 4 25,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 20,00% 1 16,67% 2 40,00% 4 25,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 5 100,00% 6 100,00% 5 100,00% 16 100,00%

 

 

 تونس:والية 

العتصام أو هم جاؤوا لالحتجاجات كانت العاصمة مرسحا الحتجاجات وافدين غاضبني من الجهات. هؤالء قدموا ل

أي تفاعالت  لب االحتجاجات يف جهاتهم مل تالقمام املقرات املركزية للربملان والوزارات طلبا إليصال أصواتهم فأغأ 
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حدهم دوبة يطالبون بالتشغيل وقد حاول أ تذكر من قبل السلطات الجهوية. فأمام مبنى الربملان احتج وافدون من جن

سه بآلة حادة عىل مستوى بالة مبنى الربملان ثم طعن نفويدعى بشري بن منصف بن محمد الحاميدي تسلق شجرة ق

وقبالة مبنى وزارة التشغيل   ح زمالئه يف التدخل وإنزاله.ن ينجالرقبة وأمسك بسلك كهربايئ وحاول قطعه قبل أ 

اشلة والذين انتهت جلسة تفاوض ف القرصينعن العمل القادمون من  املعط لني اعتصامبدخول شهر مارس، يستمر، 

مشيا عىل األقدام من  قفصةة. ويف منتزه املروج تم منع قادمني من مام مبنى الوزار وزير التشغيل باعتصامهم أ مع 

الغاضبني قادمون من ىل ساحة الحكومة بالقصبة فاعتصموا يف املكان املذكور. كام تستمر اعتصامات الوصول إ

 ووزارة الرتبية. املرأةمام مبنى وزارة مختلف الجهات أ 

 : تونسات االحتجاجية الجامعية يف واليةالتحرك طبيعة

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 7 17,95% 6 21,43% 13 18,57%

 االجتامعي 0 0,00% 8 20,51% 7 25,00% 15 21,43%

 السيايس 1 10,00% 5 12,82% 3 10,71% 9 12,86%

 الرتبوي 3 30,00% 3 7,69% 1 3,57% 7 10,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 10,00% 6 15,38% 3 10,71% 10 14,29%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 2 20,00% 3 7,69% 0 0,00% 5 7,14%

 األمني 1 10,00% 3 7,69% 7 25,00% 11 15,71%

 الريايض 2 20,00% 4 10,26% 1 3,57% 7 10,00%

 املجموع 10 100,00% 39 100,00% 28 100,00% 77 100,00%

  قابس:والية 

طيلة شهر  قابس مثل التشغيل وحامية البيئة واملحيط وتحسني الظروف املهنية مطالب رئيسية ملحتجني يف والية

خرون طلبا إلخراج محالت بيع ، عىل خصخصة حديقة عمومية واحتج آ هايل الجهة، بالتظاهرفيفري؛ إذ اعرتض أ 

  البنزين من املدينة. واعتصم محتجون يف معتمدية مارث طلبا للتنمية والتشغيل.
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م املعتمد ورئيس النيابة  ارة يف امليناء طلبا ملراجعة قانون التغطية االجتامعية. ويف الحامة تقد  واعتصم البح 

رصد خمس حاالت  واملتمثلة يف التنمية والتشغيل. كام تمهايل الجهة ة باستقالتهام لعدم تحقيق مطالب أ الخصوصي

 مجهولة. ألسبابغلبهم من الشباب انتحار يف الجهة أ 

 قابس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 25,00% 1 16,67% 1 20,00% 3 20,00%

 االجتامعي 1 25,00% 0 0,00% 1 20,00% 2 13,33%

 السيايس 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 2 13,33%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 1 25,00% 1 16,67% 0 0,00% 2 13,33%

 دارياإل  0 0,00% 1 16,67% 1 20,00% 2 13,33%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 25,00% 1 16,67% 2 40,00% 4 26,67%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 6 100,00% 5 100,00% 15 100,00%

 

 

 القرصين:والية 

رصد تم  طيلة شهر فيفري؛ إذ ة جديدةاجتامعي احتجاجاتعىل وقع  القرصينبعد شهر جانفي الساخن عاشت 

واالجتامعية لألفراد. كام احتج  غلبها باملطالبة بالتشغيل وتحسني الظروف االقتصاديةاحتجاجية تعلقت أ  تحركات

 هايل الخربة يف معتمدية جدليان طلبا لتمكينهم من النور الكهربايئ.أ 

 القرصين والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 
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 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 2 12,50% 4 23,53% 6 19,35% 12 18,75%

 االجتامعي 3 18,75% 4 23,53% 7 22,58% 14 21,88%

 السيايس 1 6,25% 1 5,88% 2 6,45% 4 6,25%

 الرتبوي 3 18,75% 1 5,88% 2 6,45% 6 9,38%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  3 18,75% 4 23,53% 5 16,13% 12 18,75%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 2 12,50% 1 5,88% 3 9,68% 6 9,38%

 األمني 2 12,50% 2 11,76% 6 19,35% 10 15,63%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 16 100,00% 17 100,00% 31 100,00% 64 100,00%

 

 مدنني:والية 

ارة يف ميناء جرجيس العنوان األ كانت تحركات الب برز للحراك االجتامعي يف الجهة. ويطالب هؤالء برتسيم الحدود ح 

ارة التونسيني من االحتجاز البحري ومراجعة قانون الضامن االجتامعي الذي  البحرية للبالد التونسية لحامية البح 

يضا ية لعامل القطاع السياحي. واحتج أ ومتكينهم من منحة املحروقات. ويف جربة تم رصد تحركات احتجاجيخصهم 

ار الصناعات التقليدية يف حومة السوق بسبب تزايد التجارة املوازية.  تج 

 مدنني والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 16,67% 2 25,00% 1 25,00% 4 22,22%

 االجتامعي 2 33,33% 2 25,00% 1 25,00% 5 27,78%

 السيايس 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 1 5,56%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 1 16,67% 1 12,50% 0 0,00% 2 11,11%
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 دارياإل  1 16,67% 1 12,50% 1 25,00% 3 16,67%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 16,67% 1 12,50% 1 25,00% 3 16,67%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 6 100,00% 8 100,00% 4 100,00% 18 100,00%

 

  سليانة:والية 

لوضع حد  هايل نداء استغاثة للسلطاتطالبة بالتشغيل. ويف مكرث وجه األ العمل يف فوسانة للم احتج املعط لون عن

ات. ويف سليانة صبحت عليها شوارع املدينة بسبب املياه املستعملة الصادرة من البالوعللوضعية الكارثية التي أ 

ة املنصورة مبعتمدية كرسى قطع نطقمدرسة ابتدائية بالجهة ويف م إلغالقهايل الطريق رفضا الجنوبية قطع األ 

  بالجهة. إعداديةهايل الطريق طلبا لبناء مدرسة األ 

 

 

 سليانة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,33%

 االجتامعي 2 33,33% 1 25,00% 0 0,00% 3 25,00%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 1 16,67% 0 0,00% 1 50,00% 2 16,67%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 داريإل ا 1 16,67% 2 50,00% 1 50,00% 4 33,33%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 األمني 1 16,67% 1 25,00% 0 0,00% 2 16,67%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 6 100,00% 4 100,00% 2 100,00% 12 100,00%

 

 نابل:والية 

سنة ومراهقة  14تم رصد تحر ك احتجاجي للبحارة يف قليبية. كام تم رصد خمس حاالت انتحار بينهم طفالن دون 

 سنة وأستاذ تعليم ثانوي وشاب يف عقده الثالث من العمر. 16عمرها 

 نابل والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 2 33,33%

 االجتامعي 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 2 33,33%

 دارياإل  0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 16,67%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 3 100,00% 3 100,00% 0 0,00% 6 100,00%

 زغوان:والية 
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بعد شهر جانفي الساخن تواصل الحراك االحتجاجي طلبا للتشغيل يف زغوان فقي الناظور اعتصم عاطلون عن العمل 

الطريق ويف الفحص دخل شاب يف إرضاب عن الطعام طلبا للتشغيل. ويف  وبرئ مشارڤة قطع معطلون عن العمل

 حرقوا العجالت املطاطية طلبا إلنقاذهم من العطش.هايل الطريق وأ عامدة دالئل العروسة ببرئ مشارڤة قطع األ 

 زغوان والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 25,00% 1 14,29% 1 11,11% 3 15,00%

 االجتامعي 1 25,00% 1 14,29% 2 22,22% 4 20,00%

 السيايس 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 1 5,00%

 الرتبوي 1 25,00% 0 0,00% 1 11,11% 2 10,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 25,00% 2 28,57% 3 33,33% 6 30,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 2 28,57% 2 22,22% 4 20,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 7 100,00% 9 100,00% 20 100,00%

  باجة:والية 

استمرت احتجاجات مريب األبقار يف الجهة طلبا ملساعدتهم عىل ترويج الكميات املنتجة من األلبان وذلك مبراجعة 

 لرت متفق عليها سابقا. ألف 30لرت بدل  ألف 17قرار مراكز التجميع قبول حصة قدرها 

طر القانونية. كام ج األ نتدابات خار العليا املعط لون عن العمل تنديدا باال  لشهاداتألصحاب اكام شهدت الجهة اعتصام 

 ار الرتبويطاحتج اإل 

 باجة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %



42 
 

 االقتصادي 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00% 2 20,00%

 االجتامعي 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00% 2 20,00%

 السيايس 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 10,00%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 100,00% 0 0,00% 2 50,00% 3 30,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 20,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 1 100,00% 5 100,00% 4 100,00% 10 100,00%

 

 :والية بنزرت

احتجاج عامل معمل السكر من أجل تحسني وضعياتهم املهنية واحتجاجات ذات خلفيات صحية هذا عالوة عىل 

 واالجتامعية واالقتصادية اإلداريةاالحتجاجات ذات الخلفيات 

 بنزرت والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 25,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 18,18%

 االجتامعي 1 25,00% 1 20,00% 1 50,00% 3 27,27%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 25,00% 1 20,00% 0 0,00% 2 18,18%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 1 25,00% 3 60,00% 0 0,00% 4 36,36%
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 األمني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 5 100,00% 2 100,00% 11 100,00%

 

 :أريانةوالية 

 هايلأ  واحتج لزميلتهم جراحية لعملية" الكنام" املرض ىلع منيالتأ  صندوق بتبني للمطالبة ريانةأ معهد تالميذ احتج

ارة ومتكني البحري الصيد ميناء تهيئة شغالأ  إلنجاز طلبا األندلس قلعة  األسامك صيد يف نشاطهم مامرسة من البح 

 الوادي. وحلق وقليبية بنزرت غرار عىل مجاورة موانئ ىلإ اللجوء عوض باملنطقة

 أريانة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 16,67%

 االجتامعي 0 0,00% 1 33,33% 1 100,00% 2 33,33%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 33,33%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 16,67%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00% 6 100,00%

 

 :منوبة والية
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ل احتج  يف انتحار حالتي   رصد تم كام. مهنية مطالب ولتحقيق جورهمأ  لخالص طلبا هيرش دوار يف النسيج عام 

 .أطفال لثالثة بأ  وهو سنة 42 عمره وكهل 1994 مواليد من لشاب الجهة

 منوبة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 12,50%

 االجتامعي 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50%

 السيايس 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 12,50%

 الرتبوي 2 50,00% 1 33,33% 0 0,00% 3 37,50%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 12,50%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 3 100,00% 1 100,00% 8 100,00%

  :عروس بن والية

 علام الحكومة رئاسة نقر ىلإ الوصول من منعهم بعد املروج منتزه يف اعتصامهم قفصة جهة من محتجون يواصل

 .قداماأل  عىل مشيا العاصمة ىلإ وصلوا املحتجون نوأ 

 بن عروس والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 20,00%

 االجتامعي 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 20,00%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 البيئي 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 20,00%

 دارياإل  1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 1 20,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 1 100,00% 3 100,00% 1 100,00% 5 100,00%

 

 :الكاف والية

 التحركات خلفية عىل املوقوفني هايلأ  احتج تاجروين الوالية، ففي يف االحتجاجية جملة من التحركات رصد تم

 عاطلون اعتصم الجريصة ويف رساحهم بإطالق للمطالبة املايض جانفي شهر خالل الجهة شهدتها التي االحتجاجية

 .للتشغيل طلبا العمل عن معطلون اعتصم يوسف سيدي ساقية ويف. اآلجر مصنع يف للعمل طلبا العمل عن

 

 الكاف والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 2 40,00% 3 42,86% 5 33,33%

 االجتامعي 1 33,33% 1 20,00% 2 28,57% 4 26,67%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 6,67%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 33,33% 1 20,00% 1 14,29% 3 20,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 33,33% 0 0,00% 1 14,29% 2 13,33%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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 املجموع 3 100,00% 5 100,00% 7 100,00% 15 100,00%

 

  :سوسة والية

 .للتنمية طلبا النفيضة يف اجتامعي حراك رصد تم كام. العمر من عرش الرابعة يف لطفلني انتحار حالتي رصد تم

 سوسة والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 20,00% 1 25,00% 2 15,38%

 االجتامعي 0 0,00% 1 20,00% 1 25,00% 2 15,38%

 السيايس 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69%

 الرتبوي 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 7,69%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  1 25,00% 1 20,00% 1 25,00% 3 23,08%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 25,00% 1 20,00% 1 25,00% 3 23,08%

 الريايض 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69%

 املجموع 4 100,00% 5 100,00% 4 100,00% 13 100,00%

 

 :املنستري والية

ه تهدد الوضع  الجهة يف مغسلة بعث املحلية السلطات قبولب فيها نددوا العام الرأي ىلإ بعريضة طوزة هايلأ  توج 

 .الري مياه بتوفري احتجاجية، وقفة يف الفالحون، طالب البقالطة ويف. البيئي يف املدينة

 املنستري والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 



47 
 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 االجتامعي 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 25,00%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00%

 دارياإل  1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 25,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 2 100,00% 2 100,00% 0 0,00% 4 100,00%

 

 :املهدية والية

 عن معطلون رضبوأ  امليناء رئيس إلقالة طلبا املهدية بحارة واحتج والتشغيل للتنمية طلبا رجيش منطقة هايلأ  احتج

 سجني وفاة بعد الطريق محتجون قطع وصفاقس املهدية بني الرابطة الطريق ويف. للتشغيل طلبا الطعام عن العمل

 .السجن يف بالسل صيبأ 

 املهدية والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 25,00% 2 28,57% 1 12,50% 4 21,05%

 االجتامعي 0 0,00% 1 14,29% 2 25,00% 3 15,79%

 السيايس 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 1 5,26%

 الرتبوي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 البيئي 0 0,00% 2 28,57% 2 25,00% 4 21,05%

 دارياإل  1 25,00% 1 14,29% 1 12,50% 3 15,79%
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 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 1 25,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 10,53%

 األمني 1 25,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 10,53%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 4 100,00% 7 100,00% 8 100,00% 19 100,00%

 

 :توزر والية

 فيها معطلون الفاعلون وكان مهنية وضعيات وتسوية والتنمية بالتشغيل جميعها طالبت احتجاجية تحركات رصد تم

 واإلرضاب والتظاهر االعتصام يف املحتجون نفذها التي االحتجاجية شكالاأل  ومتثلت. حضائر وعامل العمل عن

 .للتشغيل طلبا بوعكة رضا الشاب يخوضه الطعام عن وإرضاب

 توزر والية:طبيعة التحركات االحتجاجية الجامعية يف 

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 1 33,33% 1 16,67% 0 0,00% 2 16,67%

 االجتامعي 0 0,00% 3 50,00% 1 33,33% 4 33,33%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,33%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 1 16,67% 1 33,33% 2 16,67%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 33,33% 1 16,67% 1 33,33% 3 25,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 3 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 12 100,00%
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 :بيلق والية

ار قطع  حافلة الجنوبيةبيل ق هايلأ  واحتجز. الفوضوي االنتصاب من للحد طلبابيل ق يف الطريق والغالل الخرض تج 

 .للتالميذ نقل حافلة لتوفري طلبا الجهوية للرشكة تعود نقل

 قبيل: الجامعية يف والية جاجيةطبيعة التحركات االحت

 القطاع عفوي % تلقايئ % عشوايئ % املجموع %

 االقتصادي 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 10,00%

 االجتامعي 1 33,33% 1 20,00% 1 50,00% 3 30,00%

 السيايس 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الرتبوي 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00%

 البيئي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 دارياإل  0 0,00% 1 20,00% 1 50,00% 2 20,00%

 الديني 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 الصحي 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 األمني 1 33,33% 2 40,00% 0 0,00% 3 30,00%

 الريايض 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 املجموع 3 100,00% 5 100,00% 2 100,00% 10 100,00%

 

II.  العنف:شهر فيفري حول تقرير 

 

العنف أصبح مسايرا  الجهات،تم رصد عديد أشكال وحاالت العنف خالل شهر فيفري يف عديد القطاعات وعديد 

ي هو السمة الغالبة واملتداولة والتي أصبحت من فظالعنف الل   االجتامعية،للسلوك اليومي ومصاحبا ملختلف املامرسات 

سواق ويف املحالت يف وسائل النقل ويف األ  الشكل،ا ن هذال تخلو الفضاءات العامة مف تونس،مكونات املشهد يف 

 .التجارية وداخل الفضاءات الرتبوية

 لرباكاجاتالخوف من عمليات النشل والرسقة وا التونسيني،العنف املادي أصبح هاجسا من هواجس 

 .العنف املعنوي بكل ما يحمله من أشكال ابتزاز وتحيل وتحرش
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 دليل عىل ذلك هذا عالوة العنف الرمزي يف مختلف دالالته ولعل كلمة ه الحقرة ه التي أصبحت متداولة بشكل كبري

 .خرى لهذا العنفعىل األشكال األ 

 العنف،نف يف الطريق... أصوات عديدة تدعو للحد من ع دارية،اإل  املؤسساتعنف  املدارس،عنف يف  املالعب،عنف يف 

 الفعل.ليات يبة مختلف الفضاءات وليصبح آلية من آ والعنف يكتسح وبرسعة غر

ولعل الوقت قد حان ملراجعة املقررات املدرسية للتأكيد  بالعنف،الوقفة االحتجاجية يف كامل املؤسسات الرتبوية تنديدا 

ساليب تنشئة اجتامعية متكن من اجتثاث مختلف أسباب العنف القريبة النخراط يف أ املدين واملواطنة وا عىل الحس

 .والبعيدة

 .شكال الحد من العنفشكل من أ  بالتعهدات،االلتزام 

 .شكال الحد من العنفاحرتام القانون وعلويته شكل من أ 

 .الرتبية عىل املواطنة والعمل التطوعي شكل من أشكال الحد من العنف

ون يف بعض الحاالت من منية تبقى عىل الدوام غري كافية ومحدودة بل وميكن أن تكمتعددة واملقاربة األ األشكال 

 .املزيد من العنف إىل سباب التي تؤدياأل 

والفقر  واإلقصاءسايس لالنخراط يف نهج مواطني يحد من التهميش ملجتمعي ضد العنف يبقى الصامم األ الفعل ا

 ساسية...الحياتية األ  اإلشكاالتلجة مختلف عليم والصحة للجميع والتساوي يف معاوالبطالة واالنقطاع عن الت

 

 شوط أساسية للحد من العنف

الرصد باملرصد االجتامعي للمنتدى  ةالت العنف املرصود من قبل وحداصدارة ح اإلجراميرغم تصدر العنف ذو الطابع 

وهو ما ميكن الوقوف  للجميع،هاما وهاجسا  الجنيس بقيالعنف  أن الللحقوق االقتصادية واالجتامعية إ  التونيس

الرتبوية والتي كان تم تسجيل عدد هام من حاالت التحرش الجنيس صلب املؤسسات  ذلك أنهعنده يف شهر فيفري 

 وي وشبه الرتبوي وعنف للدعوة للحق يف العمل واالستفادةطار الرتبإل الت عنف ضد ااح باألساس، ضحاياها تالميذ

 .من التنمية

، خياطة الجوع إرضابات والجامعية،االنتحار ومحاوالت االنتحار الفردية  والجامعي،لقد تطورت أشكال العنف الفردي 

 .ىل غري ذلك من املظاهر التي تم رصدها خالل هذا الشهر، عرض األبناء وبعض األعضاء الجسدية للبيع إاألفواه

 العنف التي تم رصدها خالل هذا الشهر لحاالتييل توصيف نوعي  امفي

 

 :أحجام أشكال العنف املرصودة خالل شهر فيفري
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 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × × ×  

 األرسي × × ×  

 الجنيس × × ×  

 العائيل ×    

 دارياإل  × × ×  

 املنظم × × × × 

 العالئقي × × ×  

 األمني × × ×  

 االجتامعي × × ×  

 االقتصادي × × × × 

 االحتجاجي × × ×  

 االنفعايل × × ×  

 الصحي × × ×  

 العنرصي ×    

 الرتبوي × × ×  

 الديني ×    

 الريايض ×    

 القانوين ×    
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 املؤسسايت × × ×  

 املروري × × × × 

 النفيس × × ×  

 اإللكرتوين × × × × 

 الجندري × ×   

 

 :مختلف الواليات بشكل متدرجنف يف حجم الع

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × × ×  

 زغوان × × ×  

 أريانة × ×   

 بن عروس × ×   

 منوبة × ×   

 سوسة × ×   

 سليانة × ×   

 باجة × × ×  

 املنستري × ×   

 مدنني × ×   
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 صفاقس × × ×  

 توزر × ×   

 تونس × × ×  

 سيدي بوزيد × × ×  

 نابل × ×   

 الكاف ×    

 القرصين × ×   

 قبيل ×    

 القريوان × × ×  

 جندوبة × × ×  

 قفصة × × ×  

 قابس × ×   

 بنزرت × ×   

 

 :فضاءات مامرسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

   * * *  إداريةمقرات 
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    * * ساحات عامة

   * * * فضاءات عمل

   * * * فضاءات تربوية

   * * * فضاءات تعليمية

   * * * إداريةفضاءات 

    * * فضاءات سكن

     * وإصالحياتسجون 

   * * * أمنيةمقرات 

     ه فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

    * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

   * * * فضاءات افرتاضية

 :فيفريحداث العنف طيلة شهر من أ  ييل رصد لنامذج فيام

  اإلجرامي:العنف 
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غلب خالل شهر فيفري وشمل أ وحدة الرصد عىل أشكال العنف املرصودة من قبل  اإلجراميطغى العنف ذو الطابع 

 العنف.وقد سجلت القريوان وتونس العاصمة النصيب األكرب من حاالت  الرسقة.واليات الجمهورية واستهدفت أساسا 

  حيث تم اعتامد الرباكاج والسلب والرسقة املوصوفة ملؤسسات تربوية وإدارات ومنازل.

ىل أرضار جسدية يف معظم األوقات وانجر عنها عدد دت إمتبادل واستعامل آلالت حادة أ هذا وتم رصد حاالت عنف 

 من حاالت الوفاة.

  

  الجنيس:عنف ال

وسجلت سوسة  ةاإلجراميالت العنف املرصودة بعد العنف ع الجنيس يف املرتبة الثانية يف حايأيت العنف ذو الطاب

ميكن الوقوف عنده خالل شهر مدنني حوايل نصف حوادث التحرش ومحاولة االغتصاب املسجلة. وما و واملنستري 

املندوبيات الجهوية للرتبية  والجنيس داخل املؤسسات الرتبوية               أ  فيفري هو تسجيل عدد من حاالت التحرش

 غلب ضحايا حاالت االعتداء الجنيس خالل الشهر. أ  عاما 15وكان األطفال دون ال

وعجوز فوق الستني يف سوسة كام عرفت املنستري محاولة وتم تسجيل محاولة اغتصاب لطفلة يف سن الثالثة 

نه عاما بشكاية يف حق أحد أساتذتها الذي ثبت أ  13ة عمرها اغتصاب لطفلة يف الخامسة من العمر وتقدم أب تلميذ

ة بشكاي اتميذات الفايس بوك وتم فتح تحقيق يف أحد معاهد والية قابس بعد تقدم تلبصدد التحرش بها عرب صفح

وكان املعتدي  17وعرفت املهدية حالة اعتداء عىل طفلة يف سن   ساتذتهن.. لتحرش من قبل أحد أ  إنهن تعرضنتقول 

  نساء.ممرض وطبيب توليد 

 

  االجتامعي:العنف 

يأيت العنف ذو الطابع االجتامعي يف مرتبة ثالثة من ناحية الحاالت املرصودة وهو عنف ناتج يف الغالب عن حالت 

طيئة أو عدم الرضا عىل ما يت كردود فعل عىل خلفية الخدمات اإلدارية البوفقدان السيطرة التي تأ احتقان وغضب 

  و تربوي..هو صحي أ 

ابن  والعنف ذو الطابع االجتامعي شمل جميع الواليات تقريبا فتم االعتداء عىل حارس املستشفى الجهوي بالقريوان

  ي بوحدة النهوض االجتامعي بباجة.داري مرشد اجتامعالجزار واعتدى شيخ عىل عون إ 

رسمية ألحد الطلبة بعد سوء تفاهم وقام العوان النقل العمومي للوثائق عرفت تونس العاصمة حادثة متزيق أحد أ  كام

 من العمر بابتزاز تلميذة معه يف املعهد وهددها بنرش صور لها.. 19شاب يف 

  الرتبوي:العنف  
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تنظيم لوقفات احتجاجية ىل توقف للدروس و مؤسسات تربوية يف أغلب األحيان إف املسجلة صلب أدت حاالت العن

ىل نوعني، عنف استهدف املؤسسة بوي باملعاهد أو املدارس وانقسم العنف الرتبوي إطار الرتبوي وشبه الرت من قبل اإل 

  رتبوي.و رسم صور مسيئة لإلطار الكل محاوالت تخريب وتكسري وكتابة ألفاظ أ الرتبوية وكان يف ش

  طار شبه الرتبوي عرب العنف اللفظي واملادي عىل حد السواء.وعنف استهدف األساتذة أو اإل 

لعنف املرصودة يف واليات تونس األبرز حيث تعمدت تلميذتان بأحد معاهد العاصمة إىل االعتداء عىل الت ااوكانت ح

هد أستاذها يف معهد مبنطقة املرىس.. وسجل مع حالة اعتداء بالعنف عىل تلميذة من قبل تكام سجل ،بسكني زميلتهن

 وصلت حد تقرير ىل خلق حالة من الفوىضى إساتذة بالرضب من قبل تلميذ أدبالقريوان حالة اعتداء عىل أحد األ 

 تلميذ... 24ه يام لرفت ملدة ثالثة أ 

  

 :العنف العائيل والزوجي واألرسي

الت العنف عن اوالزوجي والعائيل مقارنة باألشهر املاضية. ونتجت حرسي ت عدد حاالت العنف ذات الطابع األ تراجع

آالت حادة وأدت يف بعض األحيان إىل وفاة أحد أطراف النزاع  خالفات أرسية عائلية تم خالل عدد كبري منها استعامل

املنزل يف املهدية  ياب أبوين عنغ تسبب خ له.. هذا وقدنابل بعد خالف جد بينه وبني أ  مناسبتني يفخ يف أين تويف أ 

حد أ مام ة بإلقاء طفلتها الرضيعة أ م يف سليانطها داخل سطل من املاء كام قامت أ هام بعد سقو إىل فقدان ابنت

  املدارس..

  

  الصحي:العنف 

وغياب الرقابة كان األرضي ة األساسية  ياإلطار الطبتشفيات الجهوية واملحلية ونقص الوضع الصحي املرتدي للمس

بعد بقائها  يضاترىل وفاة احدى املدمات يف املستشفى الجهوي ببنزرت إين أدى سوء الخللعنف ذو الطابع الصحي أ 

  وتوفيت امرأة حامل يف مستشفى بري الحفي بسيدي بوزيد. اإلنعاشيام يف أل 

وصنع مل لتحويل الحليب اعاملحد سجيل لحاالت تلوث يف أ انت نتيجة تهذا وتم تسجيل حالة عنف صحي يف منوبة ك

  .األجبان

  السيايس:العنف 

سجل بقبيل حادثة عنف ذو طابع سيايس تم خاللها حرق مقر حزب حركة النهضة وتعرضت يف العاصمة النائبة 

 فطومة عطية والجيالين الهاممي للتهديد بالقتل.
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  الديني:العنف 

مبدينة ىل نوعني عنف استهدف بيوت الله عىل غرار الرسقة التي تعرض لها مسجد الديني إانقسم العنف ذو الطابع 

   حد مساجد بنزرت. ة يف أ غرار رسائل التكفري التي مررها أحد األمئ ة عىلزغوان وعنف يف مامرسة األمئ

 

 :العنف العالئقي واالنفعايل

ن حادثة العنف تجد بني طرفني تجمع بينهام عالقة صداقة ومعرفة ويف الغالب هو وجه آخر للعنف االجتامعي غري أ 

أعراس عىل غرار ما سجل يف والية بنزرت  أوتسجل حاالت العنف ذو الطابع العالئقي عىل خلفية جلسات خمرية 

  ووالية نابل ووالية قفصة.

 

  العنف املؤسسايت:

  تقريره. إعدادلها املستشفى الجهوي بباجة مبنع صحفي من سجلت حالة عنف مؤسسايت يف والية باجة قام خال

 

  األمني:العنف 

  عىل مستوى سيارته. أرضارسجلت  نيني بوالية القرصين خالل عودته إىل منزله حيثماستهدف مجهولون أحد األ 

 بتعنيفهام. وا أمن وقام يق أمام عوينكام قام مجموعة من الشباب يف والية القريوان بقطع الطر


