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I.  حول االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية 2016 جويليةتقرير شهر 

 تقديم

استأثرت دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية اهتماما بالغا لدى املجتمع السيايس وأطيافا عديدة 

ماهية هذه  عديد من االشكاالت والتساؤالت حولل، فلقد طرحت االرأي العام عمومامن مكونات املجتمع املدني و 

افضة عالن عن هذه الدعوة تباينت املواقف بني مشككة ور ل ا ثرالحكومة وتركيبتها واملهام املطروحة عليها، ومبارشة إ

ذه املبادرة من ناحية ومن ناحية ، الذي يهم هو رصد العديد من االحتجاجات حول هومنددة وغري مبالية ومساندة

أجيل خذته املشاورات حولها عىل حساب العديد والعديد من امللفات املطروحة والتي تم تأخرى الوقت الطويل الذي أ

 تكوين الحكومة. ما بعدىل النظر فيها إ

الثقة يف حكومته من  ول يف كلمته أمام مجلس نواب الشعب حول تجديداملسألة األساسية التي أشار اليها الوزير األ 

جهزة الرسمية بسبب االضطراب الكبري يف ومية بسبب هذا املوضوع وتعطل األ الحك عدمها هو الهدار الكبري للجهود

 املتضاربة دات السياسية لكثرة االشاعات واآلراءوتطور سوق املزاي االنتظار نتيجة حالةعملها 

شاورات التي  ستميز املرحلة من أجل تكوين حكومة ىل فرتة املذه الوضعية طيلة الشهرين املاضيني، وبالنظر إه

 هذا إذا لم تربز إشكاالت ربخرية ستبارش عملها وفق التميش الطبيعي يف منتصف شهر سبتمجديدة، فإن هذه األ 

 ن تعيق تشكيلهايمكن أ

ع ن فرتة الصيف وفق ما تم رصده يف السنوات املاضية تتميز عادة برتاجسبق وأرشنا يف تقاريرنا السابقة ألقد 

 عديد العوامل املوضوعية، منها شكالها العفوية والتلقائية والعشوائية نتيجةالتحركات االحتجاجية يف مختلف أ

ي فرصة سانحة للحكومة للبت وبشكل متأني يف هوعليه فىل غري ذلك إ جازات املوظفنيلحصة الواحدة وإوا لعطلةا

عديد امللفات دون ضغط واالستعداد للفرتة الالحقة بأجوبة عىل هذه امللفات تحد من االحتقان ومن حجم االحتجاجات 

 يف عديد القطاعات وعديد الجهات

ى عالن الجمهورية باحتفاالت باهتة لم تكن باملرة يف مستو تاسعة والخمسون ل الخر تميزت الذكرى ويف جانب آ

، احتفاالت هذه ىل مثيالتها من االحتفاالت الوطنية السابقة  والتي كنا أرشنا اليهاالحدث وتحيلنا هذه االحتفاالت إ

هذا بالرغم من حضور  ن نائبا يف مقر مجلس نواب الشعبالسنة بذكرى العالن عن الجمهورية حرضها أربعو 

يمر بها املجتمع السيايس التونيس، علما حول الحالة التي  خر يطرحرؤساء الثالثة والعديد من الضيوف، سؤال آال



 
 

حزاب السياسية والحاكمة بشكل خاص كانت غائبة بهذه املناسبة عن الساحات العمومية وعن االحتفال بهذه وأن األ 

 الذكرى

 االحتجاج كما تم تداول ذلك عرب عديد املواقع االجتماعية؟ىل إفهل يعود هذا الغياب 

حزاب يف االئتالف الحاكم تنديدا باملحاولة يف املقابل رصدنا احتجاجات أمام السفارة الرتكية بتونس دعا إليها أحد األ 

 يف تركيا االنقالبية ودعما للسلطة الحاكمة

، تصادية الحرجة التي تمر بها تونسالة حول الوضعية االقبرز امللف االقتصادي برتاجع العديد من املؤرشات الد

ىل غري ذلك وهي جملة من مؤرشات التضخم املايل والبطالة إ مقابل ارتفاع واالستثمارمؤرشات النمو االقتصادي 

وبلورة عادة تشكل تساهم يف تطور حدة االحتجاجات  وإوضاع االجتماعية  و تأثري مبارش عىل األ التي لها  العوامل 

 االحتجاجات الكامنة

مثل الرشكة التونسية لصناعة الطارات املطاطية  رصدنا العديد من االحتجاجات عىل غلق عديد املعامل بتونس

س والعاملة بوالية بن عرو  "الكابل"مريكية املختصة يف صناعة لري كوربورايشن األ رشكة  وبمساكن ـ ستيب ـ أ

حني اعتربت جهات نقابية بالجهة أن  مني يفالوضع األ  اب وعدم استقراررهعامل والسبب ال  800والتي تشغل 

ي تحرك ناخ االجتماعي داخلها مستقر حيث أنها لم تشهد أي إرضاب وأرباحا كربى وكون املالرشكة تحقق أ

 احتجاجي

 منية يف املستقبل القريب يف تونسفاجئ يطرح عديد التساؤالت حول األوضاع األ قرار الغلق امل

ي جاجات يف كل الجهات دون أئحة االحتال  2016ـ  2015 منذ بداية السنة الدراسية رت االحتجاجات الرتبوية تصد

، نة الدراسية بجملة من االحتجاجاتن بعض القطاعات بدأت السقد شملت مختلف املراحل التعليمية، بل إاستثناء و 

جات ذات العالقة جاننا مع ذلك سجلنا العديد من االحتالصيف وانتهاء السنة الدراسية فإ وبالرغم من كوننا يف فرتة

و تلك التي يف الجهات الداخلية واحتجاجات األولياء أكالوريا وخاصة النتائج املتدنية المتحانات الب بالنتائج الدراسية

املعدة للغرض  راتاظلها عالقة باالنتدابات وهنا ال يزال احتجاج الذين لم يتم انتدابهم  بالرغم من نجاحهم يف املن

لإلعالن عىل تحركاتهم املقبلة، بركان الغضب شكاال تصاعدية فقد رفع املحتجون شعار  ل هذه االحتجاجات تأخذ أب

، نفس ة سيكون بداية لجملة من التحركاتبكون مفتتح السنة الدراسي والشعارسايس احتجاجات يف سلك التعليم األ 

حول مواقف وترصيحات  خرى من جهات مختلفةاجات أثانوي ... احتجها يف قطاع التعليم الااالحتجاجات رصدن

هذا بالرغم من تدشني حملة وطنية من أجل عدادية التقنية مثل قرار غلق املدارس ال  وزير الرتبية يف عديد املناسبات 

 التعبئة واملشاركة يف تحسني البنية التحتية املدرسية وتطوير الوسائل التعليمية



 
 

، تردي تجاوز النسب التي تم رصدها يف األشهر املاضيةت يف القطاع الصحي خالل هذا الشهر حجم االحتجاجا

لية بشكل الخدمات الصحية عموما وكلفة العالج والبنية التحتية االستشفائية يف الوحدات الصحية الجهوية واملح

هي ليست وللعلم فاللوالب القلبية ...ىل قضية هنا الشارة إ الشكاالت وتكفيخاص يف الجهات الداخلية، فقد تعددت 

آليات التدخل يف عديد املناسبات بوجود عديد الشكاالت إال أن شعر وزير الصحة جديدة وليست مفاجئة فقد أ

 الشكاالت.واملعالجة لم تكن يف مستوى حجم هذه 

ىل نفس االحتجاجات يف األسباب التي أدت إ نتيجة لنفس خالل هذا الشهر هو يف هذا القطاع تطور االحتجاجات

، فأي حدث قد يكون سببا مبارشا يف عديد االحتجاجات كما كان الحال يف السابق يف تطاوين عىل شهر السابقةاأل 

ىل التي تم رصدها والتي تعود عموما إجات السبب املبارش لالحتجا متعددة كانتسبيل الذكر ال الحرص، وأحداث 

 ..لية وقلة أو غياب املعدات الطبيةص خاصة يف الجهات الداخطباء االختصاياب أبنية التحتية االستشفائية وغتردي ال

ىل غري ذلك من واألوساخ وجحافل الناموس إ، التلوث أخرى وبكل حدة يف مثل هذا الظرف يعود امللف البيئي مرة

 بالهدار، نفس االشكاالت ذات العالقة يد من االحتجاجات يف عديد الجهاتاالشكاالت البيئية التي كانت وراء العد

عالقة بتهيئة  ، الحمالت املوسمية كتلك التي لهاالجتماعية واالقتصادية باهضة جداالبيئي ال تزال مطروحة وكلفتها ا

البيئية والتي عىل هذا  باألوضاعبعاد لالرتقاء الشواطئ ال تكفي ألن الشكال أعمق ويتطلب خطة وطنية متكاملة األ 

 ال تنعكس سلبا عىل جودة الحياة والحس املدني واملواطنة يف مفهومها الشاملاملنو 

جات العديدة التي تم رصدها يف األشهر السابقة حول إشكاالت املياه، غياب املاء الصالح ىل االحتجانعود مرة أخرى إ

ما يف ذلك الجهات لجهات بشكاالت كانت السبب املبارش الحتجاجات جماعية يف جل ارداءته... إ، للرشاب، انقطاعه

الساحلية، فقد أخذت االحتجاجات أشكاال متعددة، بيانات استغاثة عرب وسائل العالم، رسائل إىل الجهات املختصة، 

ل حالة الجفاف رشح لعديد السيناريوهات خاصة يف ظشكال ممظاهرات واعتصامات وغلق طرقات إىل غري ذلك، ال 

 التي تمر بها بالدنا حاليا

شكال ءات التي تمكن من الحد من هذا ال جرااج عىل العطش أخذ أبعادا جديدة وعىل سلطة الرشاف اتخاذ ال تجاالح

 الهام والخطري

بالعودة إىل أحداث رمادة، تربز مرة أخرى هشاشة األوضاع األمنية، كان يمكن أن ال يأخذ الحدث كل األبعاد التي 

ل كبري وخطري يفرز شكااالحتجاجات الكامنة تحول أي حدث إىل إحتقان و وضاع التنموية وحالة اال أخذها، إال أن األ 

ة لحالة االحتقان والتي سباب العميقوإيقافات، الشكال كما ذكرنا يعود إىل األ من ويخلف جرحى مواجهات مع األ 

س فغلق معرب رأ، ية وبالخصوص يف املناطق الحدوديةوضاع التنموية بالجهات الداخلتعود باألساس إىل تردي األ 



 
 

تتطور أحيانا إىل مواجهات  جدير من طرف الجهات الليبية تكون نتائجه كما هو الحال حاليا احتقان واحتجاجات

 مثلة عديدة . مع السلطات األمنية، مقاومة التهريب والسعي إىل الحد منه يفرز هو اآلخر نفس السيناريو ... واأل 

، لعل الحكومة لواليات واملعتمديات منذ عديد األشهر بدون حلولويف مقرات امام عديد الوزارات ال يزال املعتصمون أ

 أشهر.شكاالت وتهتم بأكثر فاعلية مع امللفات االجتماعية العالقة منذ اجع منهجيات تناولها ملثل هذه ال الجديدة تر 

 2016االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر جويلية 

كل مثري خالل شهر جويلية والحال ، فقد ارتفعت االحتجاجات االجتماعية الجماعية بشنتظراكان معىل عكس مما 

تحركا  398مقابل  شهر جويليةتحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا خالل  568فقد تم رصد  ننا يف بداية فصل الصيفأ

حركا احتجاجيا يف شهر جويلية ت 272يف شهر جوان وباملقارنة بنفس الفرتة خالل السنة الفارطة حيث سجلنا 

 نالحظ تطورا هاما  2015

 تعزى هذه العودة الهامة لالحتجاجات للعوامل التالية:

ثر مبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة يها املشهد السيايس التونيس عىل إـ حالة االضطراب التي أضحى عل

 وحدة وطنية

 لكايف بعديد امللفاتـ الرتكيز عىل املبادرة وعدم االهتمام بالشكل ا

ي تمر بها عديد ـ تضمنت االحتجاجات التي رصدناها يف الغالب ارساليات للحكومة الجديدة حول االشكاالت الت

ىل االهتمام بمختلف املشاكل العالقة ولعل حكومة وحدة وطنية يدعو بالرضورة إ، فالحديث عن الجهات والقطاعات

يف هذا الشهر بالذات مقارنة بنفس الفرتة خالل السنة الفارطة حيث ذلك ما يفرس هذا التطور الكبري لالحتجاجات 

 عفت االحتجاجات بشكل كبرياتض

رداءته وقد كان و أخرى أت هذا عالوة عىل غيابه يف مناطق لرشاب يف عديد الجهالـ موجة الحر وانقطاع املاء الصالح 

 سايس للتحركات االحتجاجية االجتماعيةهذا املوضوع املحور األ 

اخلية بالخصوص والتي تعاني هي ن عديد الجهات الدلالحتجاجات ذات الخلفيات البيئية، علما وأطور النسبي ـ الت

ولعل السبب يعود لالهتمام   يئيةحدة لم تعرف احتجاجات ذات خلفيات ب بأكثر وأحياناشكال األخرى من نفس ال 

تي املاء مثال وهنا ويف مثل هذه املناطق ال كإشكالياتشكال الرئييس للمتساكنني باملسائل املعيشية  التي تمثل ال كثر أ

 وساخ؟...ايل بمقاومة الناموس والتلوث واأل هتعاني من العطش فهل سيطالب األ 



 
 

ه االحتجاجات يف ىل مركزة جل هذالصحي وهنا نشري أيضا إاجات يف املجال ـ تطور هام ولو كان نسبيا لالحتج

دارية االحتجاجات عىل مختلف الخدمات ال ، يف عديد املستشفيات ويف عديد املدن الحظنا جملة من الجهات الداخلية

أن  حد السواء العامة والخاصة ولو شكاله يف الفضاءات االستشفائية عىلية بل والحظنا حدة العنف بمختلف أوالطب

يف الجهات  شكال تحركات جماعية كما هو الحالاألسباب تختلف بشكل كبري، إال أن هذه االحتجاجات لم تأخذ أ

 ليهاالداخلية التي أرشنا إ

ال تزال االحتجاجات ذات الخلفيات االدارية هامة ونعود دائما لنفس االسباب والخلفيات ، فاالدارة هي مرادفة للسلطة 

 ه نحو الهياكل االدارية وذلك لنفس االسبابوعديد االحتجاجات توج

والحد من  ـ تطورت االحتجاجات ذات الخلفيات االقتصادية وبرزت من جديد بعض االحتجاجات املطالبة بالتنمية

يربز امللف ويكون سببا  فأحيانا، دائما بفرتات مد وجزر التنموي يمرن امللف تهميش الجهات الداخلية، علما وأ

مام ملف ا امللف فكأننا أخرى يتم تجاهل هذوأحيانا أمن ي يف الغالب بمواجهات مع قوات األ ات تنتهمبارشا الحتجاج

 التنموية الجهوية وتفعيل لإلشكاالتن السبب يف ذلك يعود لعدم املعالجة العميقة إال أيفتح ويغلق حسب املناسبات 

  اليجابيليات التمييز آ

 

  2016شهر جويلية  والجماعية خاللاالحتجاجات االجتماعية الفردية  

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 64 11,3%

 االحتجاجات الجماعية 504 88,7%

 املجموع 568 100,0%

 



 
 

 

ذا تراجع لالحتجاجات الفردية وبشكل خاص لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار وباملقابل تطور لالحتجاجات إ

 وذكرنا ذلكاالجتماعية الجماعية كما سبق 

 

 الواليات:ييل يف مختلف  والجماعية كمااالجتماعية الفردية  توزعت االحتجاجات

 الوالية احتجاج فردي و محاولةأ رانتحا احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 2 2 19 23

 تونس 0 18 61 79

 أريانة 0 2 1 3

 منوبة 1 0 3 4

 بن عروس 1 0 2 3

 زغوان 0 0 0 0

 نابل 0 3 16 19

 جندوبة 0 0 46 46

 باجة 0 0 24 24

 الكاف 0 0 4 4

 سليانة 1 0 20 21

ةاالحتجاجات الفردي
11,3%

االحتجاجات الجماعية
88,7%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل شهر
2016جويلية 



 
 

 سوسة 1 0 24 25

 املنستري 0 0 1 1

 املهدية 1 6 6 13

 صفاقس 0 5 18 23

 القريوان 0 4 70 74

 القرصين 1 2 23 26

 س بوزيد 0 1 53 54

 قابس 0 0 12 12

 مدنني 0 1 22 23

 تطاوين 1 1 27 29

 قفصة 2 7 49 58

 توزر 0 0 1 1

 قبيل 0 1 2 3

 املجموع 11 53 504 568
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فترة توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات خالل ال
2016جويلية -ماي 

شهر ماي شهر جوان شهر جويلية



 
 

فوالية قفصة وىل تليها والية القريوان والية تونس يف املرتبة األ : شهدت تحركات احتجاجية كانت كثر الواليات التيأ

املحدودة والظرفية يف ننا دائما يف نفس الهندسة مع بعض االختالفات ، أي أوالية سيدي بوزيد ووالية جندوبة ثم

 الغالب

، والية زغوان التي لم نرصد فيها للشهر الثاني عىل كثفا من االحتجاجات كانت التاليةالواليات التي لم تشهد شكال م

حظة نفس املال  ،والكاف واليات املنستري وتوزر وأريانة وبن عروس وقبيل ومنوبةالتوايل أي تحركا احتجاجيا ثم 

نها تحركات إال أ، هذا بالرغم من كون والية بن عروس شهدت تحركات احتجاجية هامة الوالياتأيضا بالنسبة لهذه 

، فالواليات املشكلة لتونس الكربى تمركز احتجاجاتها يف فضاءات طرف االتحاد العام التونيس للشغلمؤطرة من 

 وشوارع العاصمة

تطاوين  والياتوىل وهي كثافة من املجموعة األ بأقل دت تحركات احتجاجية لكن مجموعة أخرى من الواليات شه

 وسليانةسوسة وباجة ومدنني وصفاقس وبنزرت و  والقرصين

قابس واملهدية وتتكون من واليات  ةكرب بكثري من املجموعة الثانية وهي املجموعة التي شهدت حجما أخري املجموعة األ 

 ونابل

  



 
 

 جماعيةالتوزيع الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية وال



 
 

 



 
 

 جتماعية الفردية خالل شهر جويليةاالحتجاجات اال 

 ساليب مختلفةجاجات الفردية وفق أتراجع حجم حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار وسجلنا زيادة نسبية يف االحت

 االحتجاجات الفردية التي تم رصدها خالل هذا الشهر

 ىل محضنةأيام ويف حاجة إ 4الرياحي أب لرضيع سنه ، احتجاج عرب نداء إغاثة للسيد بالل ـ يف بن عروس

بالتكفل  "الكنام"ىل طلبه وكلفة ذلك مرتفعة يف املصحات الخاصة ويطالب واملستشفيات العمومية لم تستجب إ

 باملصاريف العالجية للرضيع

متقدمة بتقنيات  سنوات  يعاني من فقدان السمع ويتطلب عملية جراحية 5م طفل سنه ـ يف بنزرت نداء استغاثة أل 

، العملية مكلفة والعائلة ال تتوفر عىل االمكانيات املالية التي تمكنها من ذلك وهي تطلب تدخل سلطة االرشاف جدا

 للمساعدة عىل القيام بذلك

ىل حجم لحالية للمناضلني التي ال ترتقي إ، احتجاج املناضل محمد الضاوي البلطي عىل الوضعية اـ يف بنزرت أيضا

 حاطة االجتماعية والنفسية باملناضلنييحتج عىل الغياب التام للعناية وال بها و  ات التي قامو النضاال 

بسبب ما اقرتفه والذي ينعكس عىل أخالقيات املهنة ويتسبب  تمت محاكمته قضاة الذيحد الـ يف قفصة احتجاج أ

 رضاب جوعيف أرضار عامة، يحتج عرب دخوله يف إ

بالرساع بعرض أخته عىل الطبيب الرشعي عىل إثر وفاتها منذ د اللطيف عيل يطالب ـ يف قفصة أيضا املواطن عب

 ستشفى قفصةمىل تشفى القطار إثر نقلها من مسثالثة أيام يف الطريق إ

فلني يبلغان من العمر سنة وأم لط 27روف وفاة زوجته وسنها احتجاج املواطن أيمن العبيدي عىل ظ ،يف القرصينـ 

ثر تعاني من أي مرض ودعاها إىل العودة إىل بيتها وإ نها الفإثر عرضها عىل الطبيب أعلن هذا األخري أسنوات،  3و 5

 وفاتها وعرضها عىل الطبيب الرشعي تبني كونها حامل وتعاني من التهاب يف الكىل 

حتجاجا عىل منعه سنة يخيط فمه ويعتصم داخل مقر املعتمدية ا 31ـ يف منوبة املواطن عبد السالم الرحماني سنه 

 من استخراج بطاقة تعريف وطنية وللمطالبة كذلك بالتشغيل

لطفلني يعتصم احتجاجا عىل عدم منحه  وأبسنة متزوج  40ـ يف املهدية بمعتمدية الشابة  كهل يبلغ من العمر 

 مأوى للسيارات وتجديد رخصة كشك كانت عىل ملكه لقامةرخصة  



 
 

خلية نحل ومعدات فالحية بقيمة  200أطفال فقد مورد رزقه واملتمثل يف  6أب لـ  سودـ يف سليانة املواطن عمار األ 

ويطالب بالتدخل العاجل  لتعويضه عىل  2013سليانة منذ سنة  ينتيجة فيضان سد واد ألف دينار تقريبا  500

 الخسائر التي لحقته جراء ذلك

أيام  5ي غادر البيت منذ عىل البحث عىل ابنه الذ  سنة يدعو ملساعدته 16 ب الطفل سفيان الواتي وسنهـ يف سوسة، أ

دثه بها ابنه تؤكد كونه تحت ن الطريقة التي ح" ليعلمه بكونه بخري، ويؤكد األب أتاكسيفون"بيه من واتصل بأ

 رهابيضغط إ

 ابنه األمنياملظلمة عن  العالم لرفعيرفع نداء استغاثة عرب وسائل  عبد الله الحفيان ىـ يف تطاوين الرائد املتقاعد يحي

 وزميله.أكد براءة ابنه مر والذي بدوره قدم بعريضة لوزير الداخلية يف األ ت أكد أنهاملرناقية حيث  املسجون بسجن

 2016جويلية ت االنتحار خالل شهر حاالت االنتحار ومحاوال 

، وحسب 2015يف تونس طوال سنة ر املسجلة الهيئات املختصة بوزارة الصحة حول حاالت االنتحا صدر أخريا تقرير

ن املعطيات املقدمة تم توفريها من تسعة أقسام الطب الرشعي يف تونس بكل من مستشفى شارل الوثيقة املتوفرة فإ

طاهر املعموري  بصفاقس ومحمدشاكر  باملنستري والهادينيكول بتونس وفرحات حشاد بسوسة وفطومة بورقيبة 

 ر بالقريوان وحسني بوزيان بقفصة واملستشفى الجهوي بالقرصينزانابل ومحمد سايس بقابس وابن الجب

نتحار باملقارنة مع سنة ال يهتم التقرير بمحاوالت االنتحار يركز عىل حاالت االنتحار الفعلية ويربز تراجع مؤرش اال 

 حالة انتحار سنة 365وهو ما يعطي  100000\3.27ىل ساكن إ 100000\3.4هناك تراجع من  نأي أ 2014

 حاالت 7أي برتاجع  2015حالة انتحار سنة  372مقابل    2015

لإلناث، كما يبني التقرير أن متوسط أعمار بالنسبة  100000\1.8للذكور مقابل   100000\4.75ن يبني التقرير أ

هي   39ـ  20سنة وكون الرشيحة العمرية  88و  9ن حاالت االنتحار املسجلة تمتد بني سنة وأ 37.9املنتحرين هو 

سنة بـ  20قل من واألقل هي الرشيحة العمرية األ اكن س 100000 \4.43كثر الرشائح العمرية انتحارا  وذلك بـ أ

بالنسبة  100000\5.35ن الفعل االنتحاري  هو بحدود إىل مختلف الرشائح العمرية فإوبالنظر  1000000\1.4

يحة وبالنسبة للرش  100000\5.32فهي بـ  سنة 24ـ  20سنة وبالنسبة للشباب  74ـ  70ة للرشيحة العمري

 100000\4.73سنة فهي بـ  44ـ  40العمرية 

 ليات املعتمدةر آلية الشنق الئحة اآلليات االنتحار حيث تتصديقدم التقرير وسائل وآ

 ، يقدم التقرير خارطة يف املسألة دون تقديم معطيات دالةعىل املستوى الجهوي



 
 

 

 ات يف هذا الجانب تتمحور حول ما ييل :ظهم املالحولعل أ

 رصدناها هي أقل من حاالت االنتحار التي تضمنها التقريرن حاالت االنتحار التي ـ يتبني أ

تقريرنا السنوي والتقرير ـ هناك تقارب كبري بالنسبة للرشائح العمرية والوسائل املعتمدة يف الفعل االنتحاري بني 

 ليهاملشار إ

رنا السنوي حول االنتحار والحال أن املعطيات التي تم افتعالها مع صدور تقاريرنا الشهرية وتقريـ ال معنى للضجة 

 رقام املقدمة تتجاوز ما كنا قدمناهمتقاربة بل إن األ 

 ـ كنا ننتظر قراءة نفسية وسوسيولوجية للمعطيات املقدمة ولكنها غابت بالكامل

ئات ية ملقاومة االنتحار بالنسبة لكل رشيحة عمرية وبالنسبة للفالوطن االسرتاتيجيةـ لم يتم الكشف عن مالمح 

 عالن عن ذلك يف وقت الحقاالجتماعية وبالنسبة للجهات أيضا، ربما سيتم ال 

و قريب لتقاريرنا السنوية حول الفعل االنتحاري التي طرحناها أسباب عدم الشارة من بعيد أـ من التساؤالت 

 حات التي قدمناها يف هذا املجالل واملقرت وقراءتنا لهذا الفعل والحلو 

  يف كل والية: التايلكبالنسبة لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل هذا الشهر فقد كانت 

 الوالية مايشهر  شهر جوان شهر جويلية

 بنزرت 2 1 2

 تونس 3 1 18

 أريانة 0 0 2

 منوبة 0 2 0

 بن عروس 1 0 0

 زغوان 0 0 0

 نابل 1 22 3

 جندوبة 1 7 0

 باجة 7 1 0

 الكاف 1 2 0

 سليانة 1 1 0

 سوسة 2 2 0

 املنستري 1 1 0

 املهدية 2 1 6



 
 

 صفاقس 1 3 5

 القريوان 19 8 4

 القرصين 2 6 2

 س بوزيد 4 5 1

 قابس 0 1 0

 مدنني 2 1 1

 تطاوين 0 0 1

 قفصة 1 3 7

 توزر 0 0 0

 قبيل 0 1 1

 املجموع 51 69 53

ثم والية صفاقس فالقريوان علما وأن والية نابل كانت تصدرت الالئحة هذا الشهر والية تونس تليها والية قفصة 

 وىل خالل الشهر جوان يف حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار األ 

 

 العمرية:وكانت كما ييل حسب الرشائح 

  15ـ  25ـ16 35ـ26 45ـ  36 60ـ 46 60أكثر من املجموع %

 ذكر 0 5 14 4 5 1 29 55%
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الواليات

لية جوي-حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة ماي 
2016

ماي

جوان

جويلية



 
 

 أنثى 1 3 2 3 15 0 24 45%

 املجموع 1 8 16 7 20 1 53 100%

  100% 2% 38% 13% 30% 15% 2% % 

 

و تحار أن أكثر من نصف الحاالت املسجلة هي محاوالت اناالنتحار ومحاوالت االنتحار بل إ تراجع حجم حاالت 

 التهديد باالنتحار

 سنة وذلك بعد اطالعها عىل نتائجها الدراسية 16واحدة النتحار تلميذة سنها أقل من  رصدنا حالة

ذا تراجع هذا الفعل لألطفال بالدراسة، إخرى العالقة الوطيدة بني الفعل االنتحاري ومحاوالت االنتحار تتأكد مرة أ

 دناها لها عالقة بالنتائج الدراسيةبشكل كبري خارج فرتات الضغط الدرايس واالمتحانات والحالة الوحيدة التي رص

 سنة وأساسا أمهات املفقودين الالتي هددن 60ـ  46ل الرشيحة العمرية هناك تحول هام يف محاوالت االنتحار شم

 بنائهننتحار الجماعي يف حال عدم توفر أجوبة عىل مصري أباال 

يس يتوجب توفري هياكل رم املجتمع التوننه بحكم تهاوز الستني ومرة أخرى نعتقد وأسجلنا حالة انتحار لشيخ تج

 حاطة والعنايةوميا غري قادرة عىل توفري هذه ال ، فالعائلة وتحت الضغط الذي تعيشه يومؤسسات الحاطة باملسنني

 الشهر:ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل هذا  فيما

 الوالية الجنس واألسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة
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سنة15أقل من  سنة25ـ 16 سنة35ـ 26 سنة45ـ 36 سنة60ـ 46 سنة60مافوق 

2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الشريحة العمرية خالل جويلية 

ذكر أنثى



 
 

 داخل برئ ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

مللح يبلغ من ـ شيخ من منطقة باجو بمعتمدية  غار ا

 نه يعاني من اضطرابات نفسيةسنة يبدو أ 61العمر 

 العقد الثالث ينتحر ـ شاب من معتمدية سجنان يف

 سبابأل عالن عن اولم يتم ال 

 ذكر

 

 ذكر

 بنزرت

محاولة االنتحار عرب ـ 

 تناول مواد كيميائية

 

محاولة انتحار شاب يف العقد الثالث رئيس جمعية ـ 

شمس حاول االنتحار نتيجة الهرسلة والضغط 

 لاملمارس عليه وتهديده بالقت

امرأة ورجل يهددون باالنتحار الجماعي لو لم  15ـ 

 بنائهميتم الكشف عن مصري أ

 ذكر

 

 

 مجموعة

 تونس

عرب تناول ـ االنتحار 

 دويةأ

 لقاء من علوالـ 

سنة يبدو أن  43طبيب نفساني سنه  ـ انتحار

 سباب عاطفيةاألسباب وراء ذلك هي أ

 منية وعاطفيةسنة ألسباب أ 19انتحار شاب سنه ـ 

 ذكر 

 

 ذكر

 أريانة

عرب تناول ـ االنتحار 

 دويةأ

 

 بمبيد حرشاتـ االنتحار 

 

 االنتحار حرقاـ 

سنة لم يتم العالن عن  19شاب بقربة سنه  ـ انتحار

 سباباأل 

سنة بسبب خالفات  19فتاة تبلغ من العمر ـ انتحار 

 عائلية

فتاة من منزل تميم يبدو أن األسباب تعود ـ انتحار 

 ختهالخالفات مع أ

 ذكر

 

 أنثى

 

 أنثى

 

 نابل

 شنقا ـ االنتحار

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار شنقاـ 

 

 

 حرشاتـ تناول مبيد 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

سنة بسبب اصابتها بمرض  40امرأة سنها  ـ انتحار

 السيدا

 سنة بمنطقة النزهة التابعة 31سنها  امرأةـ انتحار 

سباب ملعتمدية سيدي علوان ولم يتم العالن عن أ

 االنتحار

سنة بمنطقة املساكنية وذلك  37ـ انتحار شاب سنه 

طعنها بسكني ثم ذ تم ته إثر خالف مع زوجعىل إ

 انتحر

ـ محاولة انتحار كهل وذلك بعد اعتصام بيومني بمقر 

قامة مأوى لدية الشابة مطالبا بمنحه رخصة ل ب

 للسيارات

عالم انتحار كهل يف األربعني من العمر، ولم يتم ال ـ 

 عن أسباب ذلك

 أنثى

 

 أنثى

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 املهدية



 
 

 االنتحار حرقاـ 

 

 

 حرقا ـ االنتحار

 

 

 

 

 االنتحار شنقاـ 

ـ االنتحار عرب تناول مبيد 

 حرشات

شاب يف العقد الثاني، لم يتم العالم عن  ـ انتحار

 سباب االنتحارأ

ة الحنشة ستاذ جامعي متعاقد يف منطقأ ـ انتحار

سنة وأب لثالثة أبناء، بعد انتهاء  43يبلغ من العمر 

 منيةية أوقفته دور عقده أصبح يعمل بائعا متجوال أ

تجزت البضاعة التي لديه وهي لعب أطفال واح

قوال عائلته قامت إضافة إىل دراجته النارية وحسب أ

 وإهانتهالدورية بتعنيفه 

سنة هذا ولم  27لبحري سنه شاب بحي اـ انتحار 

 سباب االنتحاريتم العالم عن أ

 شاب يف العقد الثاني بسبب خالفات عائلية  ـ انتحار

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 

 

 ذكر

 

 رذك

 صفاقس

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

تناول  ـ االنتحار عرب

 أدوية

اللقاء يف ا عربـ االنتحار 

 برئ عميقة

لرشايطة هذا يف العقد الثالث بمنطقة اـ انتحار شاب 

 سباب االنتحارولم يتم العالم عن أ

سنة  بمنطقة  30ـ انتحار شاب يبلغ من العمر 

 عالن عنهاألسباب لم يتم ال لك وذحاجب العيون 

سنة من منطقة  عني مستور  50ـ انتحار كهل سنه 

تية يبدو حسب من عمادة زغدود بمعتمدية الوسال 

 نه يعاني من اضطرابات نفسيةاملعطيات املتوفرة أ

نة بمنطقة بوحجلة هذا ولم س 17فتاة سنها ـ انتحار 

 سبابيتم العالم عن األ 

الثالث وذلك بعد خالف مع شاب يف العقد ـ انتحار 

 زوجته وطعنها بسكني

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكر 

 

 أنثى

 

 ذكر

 القريوان

 االنتحار حرقاـ 

 

 االنتحار حرقاـ 

بناء تعمل عون نظافة بالوكالة أم لخمسة أ انتحارـ 

بالجهة هذا ولم تتوفر معلومات  الفنية للنقل الربي

 سباب االنتحارإضافية عن أ

العقد الرابع وذلك عىل اثر خالف انتحار امرأة يف ـ 

 مع مديرها يف املؤسسة التي تعمل بها

 أنثى

 

 أنثى

 القرصين

 ـ االنتحار شنقا

 شنقا ـ االنتحار

سنة  من منطقة برئ عمامة  13تلميذة سنها ـ اتحار 

 التابعة ملعتمدية برئ الحفي نتيجة رسوبها يف الدراسة

 أنثى

  

 س بوزيد

سنة بجربة ميدون وذلك  16نتحار طفل سنه ـ ا ـ االنتحار شنقا

 بسبب نتائجه الدراسية

 ذكر

 

 مدنني



 
 

سنة وذلك بعد فصله عن  30شاب سنه ـ انتحار   ـ االنتحار شنقا

باألعصاب علما وأنه العمل كجندي بسبب املرض 

 مراض العقليةعولج يف السابق بمستشفى األ 

 تطاوين ذكر

 ـ االنتحار شنقا

 

 

ـ التهديد ـ  من  شبان ـ 7باالنتحار الجماعي ملجموعة 

املعطلني عن العمل بمعتمدية القرص وذلك للمطالبة 

 بالتشغيل

 

 ذكور 

 قفصة

 بمنطقة دول من العمر نيـ انتحار شاب  يف العقد الثا ـ االنتحار شنقا

 ألسباب مجهولةبقبيل 

 قبيل ذكر

  

 الجماعية االجتماعيةالتحركات االحتجاجية 

 ، االستثناء الوحيد كان بوالية زغوانوالية من واليات الجمهورية 23تحركا احتجاجيا جماعيا بـ  504تم رصد 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 225 45%

 االحتجاجات التلقائية 179 36%

 االحتجاجات العشوائية 100 20%

 املجموع 504 100%
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حافظت هندسة االحتجاجات خالل هذا الشهر عىل نفس تركيبتها مقارنة بالشهر املايض حيث تصدرت االحتجاجات 

 فاالحتجاجات العشوائية  االحتجاجات التلقائيةالعفوية طليعة االحتجاجات تليها 

 الجماعية  لالحتجاجات االجتماعيةالهيكل القطاعي العام 

االجتماعي ثم الداري تصدر القطاع  لالحتجاجات تم رصدها خالل هذا الشهرتقريبا نفس الهندسة القطاعية 

 التي ذكرناها سابقا لألسبابوذلك فاالقتصادي واألمني 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 62 12%

 اجتماعي 149 30%

 سيايس 44 9%

 تربوي 37 7%

 بيئي 36 7%

 اداري 91 18%

 ديني 2 0%

 صحي 27 5%

 أمني 54 11%

 ريايض 2 0%

 املجموع 504 100%
 



 
 

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 27 12%

 اجتماعي 69 31%

 سيايس 18 8%

 تربوي 15 7%

 بيئي 20 9%

 اداري 41 18%

 ديني 1 0%

 صحي 14 6%

 أمني 19 8%

 ريايض 1 0%

 املجموع 225 100%
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داري ثم االقتصادي القطاع ال  العطش يليهخصوص بسبب االحتجاجات العفوية القطاع االجتماعي بال تصدر

وحة شكاالت السياسية املطر االحتجاجات ذات الخلفيات البيئية، وبالرغم من مختلف ال والبيئي وهنا نالحظ تطور 

شهر السابقة ل خاص وذلك مقارنة مع األ برزت بشكرشنا فقد وكما سبق وأ متدنية فإن هذه األخرية كانت يف مراتب

 االحتجاجات ذات الخلفيات الصحية

 جال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائيةامل

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 23 13%

 اجتماعي 56 31%

 سيايس 15 8%

 تربوي 13 7%

 بيئي 12 7%

 إداري 29 16%

 ديني 1 1%

 صحي 9 5%

 أمني 20 11%

 ريايض 1 1%
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 املجموع 179 100%

 

 

ن حيث الطبيعة من االحتجاجات التلقائية علما وأواألمني  الداري فاالقتصاديالهندسة تقريبا االجتماعي ثم  نفس

ليها يف السابق ال تزال مطروحة هذا هي احتجاجات متكررة وهو ما يعني أن العديد من امللفات التي تمت الشارة إ

 نها تواصلت ولو لفرتات محدودةإال أعالوة عىل امللفات الجديدة والتي برزت بشكل عفوي 

 العشوائية جال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعيةامل

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 12 12%

 اجتماعي 24 24%

 سيايس 11 11%

 تربوي 9 9%

 بيئي 4 4%

 إداري 21 21%

 ديني 0 0%

 صحي 4 4%
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 أمني 15 15%

 ريايض 0 0%

 املجموع 100 100%

 

 

ت بشكل خاص عرب املطالبة باملاء أو تنديدا برداءته أو انقطاعه االحتجاجات العشوائية وهي االحتجاجات العنيفة برز 

جات العشوائية حول نفس املحاور االحتجا، لقد رصدنا احتجاجات كبرية يف هذا الجانب وعموما تمحورت املتكرر

 ىل غري ذلك رق عجالت مواجهات مع السلطات األمنية إ، اعتصامات غلق طرقات حلياتشكال واآلوأخذت نفس األ 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 

  القطاع االقتصادي

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 عفوياحتجاج  27 44%

 احتجاج تلقائي 23 37%

 احتجاج عشوائي 12 19%

 املجموع 62 100%
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الغلق املتواصل للرشكات الداخلية وعمليات  التنموية بالجهاتوضاع األ  حول االحتجاجات بالخصوصتمحورت  

 جنبية منهاوخاصة األ 

 االحتجاجاتخرى وراء العديد من وخالص مستحقات مالية كانت هي األ  املواد الفالحية سعارأ

 القطاع االجتماعي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 69 46%

 احتجاج تلقائي 56 38%

 احتجاج عشوائي 24 16%

 املجموع 149 100%

موجة  سباب التي كانت وراءاء وانقطاع النور الكهربائي من أهم األ كما كان الحال يف الشهر املايض موضوع امل

سعار وتدني املقدرة عيات مهنية واالنتداب وارتفاع األ شكاالت البطالة وتسوية وضاالحتجاجات هذا عالوة عىل إ

 ساسية لالحتجاجاتر أالرشائية كلها كانت محاو 

 القطاع السيايس 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 18 41%

 احتجاج تلقائي 15 34%

 عشوائياحتجاج  11 25%

 املجموع 44 100%

ب الليبي حول العبور بني خرى لها عالقة بالجانيم الرتابي للبلديات يلقي بضالله، إشكاالت أيزال ملف التقس ال

 حكومة وحدة وطنيةخرى رصدناها لها عالقة بمبادرة رئيس الجمهورية الداعية لالبلدين، احتجاجات أ

 

 

 القطاع الرتبوي 

 االحتجاجطبيعة  الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 15 41%

 احتجاج تلقائي 13 35%

 احتجاج عشوائي 9 24%

 املجموع 37 100%



 
 

السلك الرتبوي كانت أهم الخلفيات  كالوريا يف الجهات الداخلية واملناظرات واالنتدابات يفنتائج امتحانات الب 

 قد تكون صعبةساسية لالحتجاجات التي تم رصدها والتي تعلن بداية سنة تربوية األ 

 القطاع البيئي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 20 56%

 احتجاج تلقائي 12 33%

 احتجاج عشوائي 4 11%

 املجموع 36 100%

وأننا أرشنا يف تقاريرنا البيئي كلها ملفات طرحت وبشدة بعديد الجهات علما  والهداروساخ والتلوث والناموس األ 

 هذه املسألةىل السابقة إ

و يف يف الغابات أ لم نسجل خالل هذه السنة وكما كان الحال يف السنوات املاضية ويف نفس هذه الفرتة حرائق

 املحاصيل الزراعية

 داري القطاع ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 41 45%

 احتجاج تلقائي 29 32%

 احتجاج عشوائي 21 23%

 املجموع 91 100%

كاالت التي لها عالقة بالجانب الداري، الخدمات الدارية وجودتها وقربها، ملفات تسوية وضعيات شعديدة هي ال 

 ىل غري ذلك من امللفاتمهنية، العالقات بالنيابات الخصوصية، إسناد رخص إ

 القطاع الصحي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 14 52%

 احتجاج تلقائي 9 33%

 احتجاج عشوائي 4 15%

 املجموع 27 100%



 
 

، طبيعة الخدمات الصحية املقدمة وية كانت بالخصوص محل االحتجاجاتوضاع باملستشفيات املحلية والجهاأل 

التدخل فيها برسعة من أجل االسعاف  التي تحوم حولها بعض الغموض الحوادث التي لم يتم ياتحاالت الوف

 املعالجة .... ، طلب التدخل منوضعيات الوالدة

 مني القطاع األ 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 19 35%

 احتجاج تلقائي 20 37%

 احتجاج عشوائي 15 28%

 املجموع 54 100%

واطنني الذي لم يمتثل ألوامر أمنية، نفس حد املوفاة أ إثروص يف منطقة رمادة عىل منية برزت بالخصالشكاالت األ 

من كان يرة بالخصوص يف املطالبة باملياه، علما وأن التدخل العنيف لقوات األ شكال مغابرزت ولكن بأالشكاالت 

 محدودا جدا وفقا ملا تم رصده خالل هذا الشهر

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ

والتكرار الكثافة  معايري وذلك وفقالجماعية  االجتماعيةاالحتجاجية ليات التحركات قياس آ مرة بمنهجيةل نذكر كك

ليات نعتمده يف تقاريرنا والذي يخص اآل التدرج الذيىل خمسة أي وفق نفس واحد إ القياس منسلم  ضمن

 سلبي.ىل مؤرش إوالفضاءات والجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }ـ{ 

 5 4 3 2 1 لياتاآل

   × × × عالمنداءات عرب وسائل ال 

     ـ منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  × × × × الشبكات االجتماعية

     ـ التهديد باالستقالة

   × × × االعتصامات

     × ارضابات جوع

     × ارضابات جوع وحشية

    × × غلق طرق

   × × × عرائض احتجاجية

     × داريةتحام مؤسسات إاق

     × غلق مقرات عمل



 
 

     × منمواجهات مع األ 

     ـ حمل الشارة الحمراء

  × × × × مسريات سلمية

    × × ارضابات

    × × طاطيةحرق عجالت م

     × منيةاعتداء عىل مراكز أ

     × العصيان املدني

     ـ منع حركة مرور القطارات

     ـ عرض شهائد جامعية للبيع

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     ـ غالق ميناءإ

     × مقاطعة امتحانات

     ـ اتالف انتاج فالحي

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     × فواهخياطة األ 

   × × × التهديد باالنتحار

     ـ انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةالسري عىل األ 

     ـ التهديد بالهجرة الجماعية

    × × اعتداءات وشغب

 

 ات التحركات االحتجاجية الجماعيةفضاء

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  × × × × طرقات

     × دارية مقرات إ

   × × × ساحات عامة

    × × فضاءات عمل

     × مؤسسات تربوية

    × × مصالح بلدية



 
 

    × × مقرات واليات

    × × معتمدياتمقرات 

     ـ مقرات قضائية

   × × × مقرات وزارات

     × يندواو 

     ـ منظمات وطنية

     × مجلس نواب الشعب

     × رئاسة الحكومة

     ـ رئاسة الجمهورية

    × × مستشفى

   × × × الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

  × × × × مقرات الرشكة الوطنية لتوزيع املياه

     × مالعب رياضية
 

 وع التحركات االحتجاجية الجماعيةالجهات موض

 5 4 3 2 1 الجهات

    × × مصالح بلدية

  × × × × رشكة توزيع املياه

     × مؤسسات تربوية

     × مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

    × × واليات

   × × × معتمديات

   × × × وزارات

     × الحكومةرئاسة 

    × × مستشفيات

     × جنبيةسفارات أ

   × × × منيةالسلطات األ 

     ـ السلطات القضائية

     × منظمات  وطنية

    × × مجلس نواب الشعب



 
 

   × × × مجامع املياه

     × عالميةمؤسسات إ

 كات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون يف التحر 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

     × ولياءأ

  × × × × متساكنون

     × صحفيون

    × × عمال الحضائر

   × × × أصحاب الشهادات العليا

  × × × × معطلني عن العمل

    × × جرةسائقي سيارات األ 

     ـ نأمنيو 

     × سائقي النقل الريفي

    × × عمال

    × × موظفون

    × × أهايل مفقودين

     × أهايل شهداء

    × × فالحون 

     × بحارة

     × طارات شبه طبيةأطباء وإ

    × × نشطاء حقوقيون

 

 رصد ألهم التحركات االحتجاجية يف مختلف الواليات

وحتى املراكز بشمال البالد وجنوبه كانت دون منازع  حالة العطش التي عاشتها عديد القرى واملعتمديات والعمادات

عنوان الحراك االحتجاجي خالل شهر جويلية حيث اتصل حوايل نصف الحراك االحتجاجي املسجل بالنقص املسجل 

وكل  ونابل(بقوة منطقة الساحل )سوسة  باالنقطاع املتكرر والفجئي الذي مسو يف التزود باملاء الصالح للرشاب أ

 قفصة والقريوان وسليانة والقرصين وبنزرت وباجة وقبيل وتطاوين.  من والية

وصفاقس دافعا لتنظيم سلسة من  وأريانةوشكل التلوث وتكدس الفضالت يف عدد من معتمديات والية املهدية 

 الوقفات االحتجاجية. 



 
 

ساسا يف والية سيدي ان أمية وتحسني البنية التحتية وكهذا وشهد الشهر عودة للحراك املطالب بالتشغيل وبالتن

 وجندوبة وقفصة.  هرمنا(بوزيد )اعتصام 

محاوالت االنتحار واالنتحار غري أن املشكل للحراك الفردي حيث تراجع عدد  ايف املقابل عرف شهر جويلية تراجع

 ساس اطفال وشباب دون سن الثالثني. بقي قائما وشمل باأل 

 

  القريوان:والية 

حتجاجية وقطع للطريق، االحتجاجات خالل شهر جويلية وكانت يف شكل وقفات ا شهدت القريوان عديد

وسيدي سعد من ساس بتوفري املاء الصالح للرشاب وشملت عمادات قرية دار الجمعية ومنطقتي املنارة باأل  طالبت 

لله اج فالحي نرص اىل احتجمعتمدية العال ومعتمدية الشبيكة إضافة إو  حياء معتمدية بوحجلة معتمدية نرص الله وأ

  ىل سد الهوارب.عىل تحويل مياه سد سيدي سعد إ

هايل عىل التقسيم البلدي الجديد وندد أاالحتجاج يف معتمدية الرشاردة ودار الجمعية ودار فضال ببوحجلة  وتواصل

  وحفوز برتدي وضع البنية التحتية وسوء التنظيم داخل السوق األسبوعية باملنطقة. والعال بوحجلة وحاجب العيون 

طريقة خطاء يف جامعة رقادة اعرتضوا خاللها عىل أهذا وشهدت الجهة عدد من االحتجاجات لطلبة املاجستري ب

واحتجاجات للمعلمني  عدد من فالحي نرص الله نادوا خاللها بجدولة ديونهم املتخلدةاالحتساب ووقفة احتجاجية ل

  النواب الذين طالبوا بتنفيذ وعود إدماجهم طبقا لالتفاقيات املربمة مع وزارة الرتبية.

  عمر وشابني دون الثالثني وكهل. من ال 17ـحاالت انتحار ومحاولة انتحار قامت بها فتاة يف ال 4وعرفت القريوان 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 4 3 2 8

 االجتماعي 7 5 5 15

 السيايس 3 2 1 5

 الرتبوي 4 4 3 8

 البيئي 1 1 0 2

 االداري 6 4 4 12

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 1 2

 األمني 3 3 2 7

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 29 23 7 59

 

  قفصة:والية 



 
 

لبة بتوفري املاء الصالح للرشاب أين تواصل ألكثر االحتجاجات املطامرسحا لعدد من كانت  بدورها معتمديات قفصة 

م العرائس وكان لتقليص اآلبار رف انقطاعات دورية بمعتمدية أيلة وعمن األسبوعني يف حي العكارمة باملظ

  راسات يف الجهة. جهة القرص األثر البالغ عىل الغاملخصصة للري يف

قفات االحتجاجية لألهايل ومتقاعدين عن الرشكة الوطنية للسكك الحديد وسجلت معتمدية املتلوي سلسلة من الو 

  كثر من ستة أشهر.ملسافرين الذي توقف منذ أطالبوا خاللها الرشكة بعودة عمل قطار ا

هذا وتتواصل احتجاجات العاطلني عن العمل واملطالبني بتسوية وضعياتهم املهنية يف والية قفصة للشهر السابع 

  دون توقف.

طارات الكربى واملتوسطة عىل خلفية صدور نتائج مناظرة ال  ن الجهة قد سجلت احتجاجاتة إىل أشار وتجدر ال 

برشكة فسفاط قفصة واُخرى ارتبطت بزيارة الرئيس املدير العام نددت بالربود يف التعامل مع األزمة التي جعلت 

  باملائة فقط منذ خمس سنوات. 40 الرشكة تعمل بنسبة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 3 3 3 9

 االجتماعي 10 8 4 22

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 1 1 1 3

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 5 5 3 13

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 0 2

 األمني 0 0 0 0

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 20 18 11 49

 

  جندوبة:والية 

كرب من االحتجاجات املتصلة بمطالب توفري املاء الصالح بوالية جندوبة حيث سجلت العدد األ حالة العطش كانت جلية 

للرشاب وشملت عدد من معتمديات الوالية عىل غرار الشمامرية وجندوبة الجنوبية وعمالة الريحان والفجة 

  والزويتنية وبلطة وبوعوانة وفرحانة...

مام الوالية ندد خاللها ورثة مقر مركز ة طالبت بتحسني البنية التحتية وأاجات يف منطقة السعادوعرفت الجهة احتج

ية عني دراهم باجتياز عامال من معتمد 20الفحص الفني للسيارات بعدم التعويض لهم وطالبوا بإنصافهم هذا وقام 

    جل تسوية الوضعية املهنية.الحدود من أ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع



 
 

 االقتصادي 3 3 1 7

 االجتماعي 13 10 3 26

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 2 1 1 4

 االداري 1 1 0 2

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 0 2

 األمني 2 2 1 5

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 22 18 6 46

 

  باجة:والية 

تنوعت أسباب االحتجاجات يف والية باجة فارتبطت بحملة النظافة يف الجهة وإشكالية تسوية الوضعية املهنية 

جورهم وبانقطاعات املاء الصالح للرشاب وبالرتفيع يف عدد التالميذ امللتحقني للمعلمني واألساتذة النواب ورصف أ

  عهد النموذجي بتعديل املعدالت..بامل

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي عشوائياحتجاج  املجموع

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 3 1 0 4

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 3 3 3 9

 البيئي 1 0 0 1

 االداري 3 2 2 7

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 1 1 1 3

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 11 7 6 24

 

  القرصين:والية 



 
 

االحتجاجات املطالبة بتوفري باملاء الصالح للرشاب ووضع حد لالنقطاعات املتكررة شهدتها كل من جهة الرصارفية 

من معتمدية فريانة والقرصين الوالية وحي النزلة.. تذبذب يف التزود باملاء يتواصل للشهر الثاني عىل التوايل ليشمل 

  هذه املرة املستشفى الجهوي بالقرصين.

من الحرائق يف الغابات كما نظم  هايل فوسانة للمطالبة برتكيز فرقة للحماية املدنية عىل خلفية نشوب عددأ وتحرك  

بالفراج للمطالبة  مام محكمة الناحيةتجاجات شهر جانفي وقفة احتجاجية أهايل الشباب املوقوفني عىل خلفية احأ

   بنائهم.عن أ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 2 2 1 5

 السيايس 1 1 0 2

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 2 2 0 4

 االداري 1 1 1 3

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 2 1 0 3

 األمني 2 2 2 6

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 10 9 4 23

 

  بنزرت:والية 

ىل جزأين تحركات يف عمادات سجنان وعمادة الغزالة للمطالبة بتوفري املاء إقسمت االحتجاجات يف والية بنزرت ان

 بإيجادمنزل بورقيبة وغار امللح وبنزرت املدينة للتنديد بالوضع البيئي واملطالبة  الصالح للرشاب واحتجاجات يف

  حلول لحالة التلوث التي عليها هذه املناطق.

  انتحار لكهل يف نفس الفرتة. سجنانومعتمدية سنة 61عمره شيخ ر انتحا -عمادة غار امللح-منطقة باجوشهدت 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 4 1 1 6

 السيايس 1 0 0 1

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 2 1 1 4

 االداري 2 1 1 4



 
 

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 0 0 1

 األمني 0 0 0 0

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 11 4 4 19

 

  قابس:والية 

تنع عن عقد جلسة حوار معهم ونظم أهايل عون األمن يف مارث وقفة ن امأوقف نواب الجهة أشغال وايل قابس بعد أ

  إسناد الرخص.طالبة بالترسيع يف مام الوالية للمهم كما قام سواق التاكيس ب وقفة أطالق رساح ابنللمطالبة بإ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 2 2 1 5

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 1 1 1 3

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 0 0 1

 األمني 1 1 1 3

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 5 4 3 12
 

  عروس:والية بن 

ينات طالب خاللها بتوفري حاضنة ألن حالة ول يف والية بن عروس قام به أب طفل يف مستشفى الياسماالحتجاج األ 

 لحدهم يف حادث شغنظمه عمال حضرية بناء بعد وفاة أ ما االحتجاج الثاني فقدابنه الصحية تتطلب ذلك، أ
 

 أريانة:والية 

  بحلول رسيعة. هارواد عىل الوضع البيئي يف املنطقة طالبوا خالل هايلسجلت اريانة احتجاجات أل 
 

  قبيل:والية 

هايل بري محمود والربغوثية بتوفري املاء الصالح نقطاعات التيار الكهربائي وطالب أهايل النزلة بوالية قبيل عىل ااحتج أ

   تحسني البنية التحتية باملنطقة.للرشاب و 



 
 

 

  املهدية:والية 

ة املهدية هذا إىل جانب تهديد كهل مشكل التلوث كان املحور األهم للتحركات االحتجاجية يف معتمدية رجيش من والي

   يف الشابة وانتحار كهل يف معتمدية مساكنية وآخر يف املهدية املدينة.  مأوىجل الحصول عىل رخصة باالنتحار من أ

 القطاع عفوياحتجاج  احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 1 2 1 4

 االداري 0 0 0 0

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 0 2

 األمني 0 0 0 0

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 2 3 1 6

  منوبة:والية 

ىل عدم منحه هايل ماطر بتوفري املاء الصالح للرشاب واحتج املواطن عبد السالم الرحماني يف معتمدية طرببة عطالب أ

  بطاقة تعريف وطنية.

  الكاف:والية 

املعتمدية  هايل تاجروين بإعادة ربطيل شاب تويف يف حادث مرور وطالب أهامعتمدية الدهماني احتجاجا أل  سجلت

رية الحرفية الجديد يف ن يف معتمدية سيدي يوسف عىل تقسيم اتحاد الصناعة والتجارة للقبالقطار واحتج الحرفيو 

   املنطقة.

  والية مدنني :

سجلت معتمدية بن قردان من والية مدنني سلسلة من االحتجاجات نددت بالالمباالة التي تعاملت معها الحكومة 

  تونيس حتفهم بداية الشهر. 15وعملية الهجرة غري النظامية التي لقي خاللها 

تهم التي امتنع مدير املعهد عن مدها بشهادتها رجيس وقفة احتجاجية مساندة لزميلكالوريا بجكما قام تالميذ الب

  بعد خالف مع والدها.

  هذا ونظم األهايل يف مدنني احتجاجات طالبو خاللها بتحسني الوضع البيئي وجمع الفضالت.

   كون عىل خلفية نتائجه املدرسية.ن تيرجح أ 16ـ لطفل يف سن الوسجلت جربة حالة انتحار 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2



 
 

 االجتماعي 1 1 0 2

 السيايس 2 2 2 6

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 1 1 0 2

 االداري 2 2 2 6

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 1 1 0 2

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 9 9 4 22
 

  املنستري:والية 

  نزيف إسناد الرخص . بإيقافمام والية املنستري طالبوا خاللها ام سواق التاكيس بوقفة احتجاجية أق

  نابل:والية 

ت كل من سجليضا يف معتمديات نابل خالل شهر جويلية فقد ل التزود باملاء الصالح للرشاب كان مهم أمشك

  .النقطاع املاء املتكرررازقة احتجاجات عديدة ومتكررة واملالحمامات ونابل املدينة 

ارة يف الهوارية بإلغاء قرار منعهم من نقل الزوار وقام متساكني قليبية يف حملة عىل الفايس بوك بتحسني  وطالب البحَّ

  الوضع البيئي عىل الشواطئ.

  .يف الغالب لخالفات عائلية سنة وذلك 20اب دون الشب باألساسمحاوالت وحاالت انتحار شملت  ثالثسجلت نابل 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 0 0 1

 االجتماعي 4 4 1 9

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 1 0 0 1

 االداري 1 1 1 3

 الديني 1 1 0 2

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 0 0 0 0

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 8 6 2 16

 



 
 

  صفاقس:والية 

 عيل بن خليفة وتركيز مرفأ يف معتمدية جبنيانة وصدور نتائج مناظرة لبنية التحتية ملستشفى معتمدية برئتحسني ا

والوضع البيئي يف صفاقس املدينة كانت محاور لعدد من االحتجاجات يف والية  سمنت يف الصخريةكة الهندية لإل الرش 

  ي تفاعل من السلط والهياكل املعنية.أصفاقس لم تلق يف الغالب 

شة عىل االنتحار وأُقدم كهل محاالت انتحار حيث أقدم أستاذ رياضيات يف الحنسجلت صفاقس خمس محاوالت و 

مشنوقا يف حي البحري وآخر تم نقله اىل  27ة البلدية ووجد شاب يف العىل حرق نفسه بعد خالف مع الرشط

  تشفى بعد تناوله ملبيد الفرئان.املس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 1 1 0 2

 االداري 3 2 1 6

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 4 3 1 8

 األمني 0 0 0 0

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 9 7 2 18

  بوزيد:والية سيدي 

ين عرف اعتصام هرمنا يف معتمدية املكنايس صوالت عتمديات سيدي بوزيد منحى تصاعدي أخذت االحتجاجات يف مأ

من التحركات التصعيدية وتعمد الناجحون يف مناظرة  داملعتصمون بعد هاوجوالت خالل شهر جويلية قام خالل

  منجم استخراج الفسفاط بقطع الطريق للتعجيل بانتدابهم الرسمي.

ن عن العمل ية وضعياتهم املهنية ونظم العاطلو كما طالب عملة الحضرية يف البلدية بوقفات احتجاجية لتسو   

  لوقفات احتجاجية مطالبة بالتشغيل.

  كثر من مناسبة للمطالبة باملاء الصالح للرشاب.معتمدية الرقاب يف ألرضاع من هايل اهذا وخرج أ

  من العمر بعد اطالعها عىل نتائجها املدرسية. 13ـ شهدت سيدي بوزيد حالة انتحار شنقا لطفلة يف ال

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 5 5 2 12

 االجتماعي 9 9 4 22

 السيايس 1 1 1 3



 
 

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 5 4 2 11

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 1 1 1 3

 الريايض 1 1 0 2

 املجموع 22 21 10 53

 

  سليانة:والية 

ين تم قطع الطريق ألكثر من مرة يف كرسى وبوعرادة والية سليانة بمشكل العطش أساسا أارتبطت االحتجاجات يف 

  احتجاجا عىل انقطاع املاء ألكثر من أسبوعني متتاليني وحالة التذبذب وضعف املنسوب.

بعد وفاة شاب وكهل يف هايل سليانة املدينة بتحسني البنية التحتية وتركيز مخفضات للرسعة خاصة كما طالب أ

 حادثا سري.

 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي ائياحتجاج عشو  املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 4 4 3 11

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 0 0 0 0

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 2 2 2 6

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 7 7 6 20

  

  سوسة:والية 

ملاء الصالح للرشاب شهدت سوسة سلسلة من االحتجاجات عىل خلفية التذبذب املسجل يف التزود با عىل غري العادة 

  غلب مناطق الوالية.وشمل تقريبا أ



 
 

  خرى طالبت بالتنمية والتشغيل.جات طالبت بتحسني الوضع البيئي وأوعرفت سوسة املدينة احتجا

  لفية غلق رشكة صنع السيارات املطاطية بمساكن.خر شهر جويلية احتجاجات عىل خهذا وتواصلت إىل غاية آ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 4 6 1 11

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 4 2 1 7

 االداري 1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 1 1 0 2

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 11 10 3 24

  

  تطاوين:والية 

 ثالثني املطالبة بتوفري املاء الصالح للرشاب الذي يتواصل للشهر الرابع شهدت تطاوين إضافة إىل احتجاجات برئ

خالله نددوا حد املهربني يف املنطقة العازلة فية إطالق قوات الجيش للنار عىل أرمادة عىل خل ألهايلاحتجاجات 

  يف الغرض . ناء الجهة وطالبوا بفتح تحقيقببالتعامل العنيف مع أ

  كري قديم يف الثالثني من العمر.سجلت والية تطاوين حالة انتحار لشاب عس

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 2 3 1 6

 السيايس 1 1 4 6

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 0 0 0 0

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 األمني 4 5 4 13

 الريايض 0 0 0 0



 
 

 املجموع 8 10 9 27
 

  توزر:والية 

مام املعتمدية بتحسني البنية التحتية وتركيز مخفضات للرسعة بعد حادث طالب أهايل نفطة يف وقفة احتجاجية أ

  خالله شاب من الجهة. املرور الذي تويف
 

  تونس:والية 

بدورها كانت والية تونس مرسحا لعدد كبري من التحركات االحتجاجية ارتبطت يف جزء منها باملسار السيايس وكان  

خر فكان التشغيل محورها اتصلت بتطبيق االتفاقات أما يف جزئها اآل برز . ع املصالحة االقتصادية محورها األ مرشو

  األساتذة النواب وإصالح املنظومة الرتبوية...مع املعلمني و 

  من.عليه أعوان األ  أن اعتدىتاذ الجامعي عماد الغانمي بعد سة وقفة احتجاجية نددت بانتحار األ العاصم وشهدت

العمران عىل سوء  يف منطقةاملرتفعة للنزل واحتج مواطنون  باألسعاروسجل موقع التواصل االجتماعي حملة تنديد 

  حد املصحات الخاصة.االستقبال يف أ

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 3 3 1 7

 االجتماعي 4 2 0 6

 السيايس 7 6 2 15

 الرتبوي 6 4 2 12

 البيئي 3 1 0 4

 االداري 5 4 2 11

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 1 3

 األمني 1 1 1 3

 الريايض 0 0 0 0

 املجموع 30 22 9 61

 

 حول العنف 2016تقرير شهر جويلية 

شكاال الخاصة والعامة. هذا العنف اتخذ أشهد شهر جويلية زيادة يف مستوى العنف املرتكب يف مختلف الفضاءات 

للضحية ما يعني أن الفضاء يف املحيط الضيق ي لعائيل والزوجي أعديدة وبرز خالله العنف العالئقي واألرسي وا

 ضحايا. الرسي والعائيل لم يعد مناخا آمنا لهؤالء األ 



 
 

 يف مختلف الفضاءات العامة والخاصة املرأةيضا العنف الجنيس املرتكب ضد كما برز أ

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس ×    

 االرسي × × ×  

 الجنيس × × × × 

 العائيل × × ×  

 االداري × ×   

 املنظم × × ×  

 العالئقي × ×   

 األمني × ×   

 االجتماعي × ×   

 االقتصادي × ×   

 االحتجاجي × ×   

 االنفعايل × ×   

 الصحي × × ×  

 العنرصي ـ    

 الرتبوي ×    

 الديني ـ    

 الريايض ×    

 القانوني ×    

 املؤسساتي × × ×  

 املروري × × ×  

 النفيس × × × × 

 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × × × 

 متدرج:حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   



 
 

 تطاوين × × ×  

 زغوان ×    

 اريانة ×    

 بن عروس × ×   

 منوبة × ×   

 سوسة × × ×  

 سليانة × × ×  

 باجة × × ×  

 املنستري × ×   

 مدنني × × ×  

 صفاقس × × ×  

 توزر × ×   

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × ×  

 نابل × ×   

 الكاف ×    

 القرصين × × ×  

 قبيل × ×   

 القريوان × × × × 

 جندوبة × × ×  

 قفصة × × × × 

 قابس × ×   

 بنزرت × ×   

 

 العنففضاءات ممارسة 

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  × × × × طرقات

    × × فضاءات نقل عمومي

    × × مقرات ادارية 

   × × × ساحات عامة



 
 

   × × × فضاءات عمل

     × فضاءات تربوية

    × × فضاءات تعليمية

   × × × فضاءات ادارية

   × × × فضاءات سكن

     ـ وإصالحياتسجون 

    × × مقرات امنية

     ـ فضاءات قضائية

     ـ فضاءات دينية

   × × × فضاءات صحية

    × × فضاءات ترفيهية

    × × فضاءات احتفالية

    × × فضاءات تجارية

     × فضاءات سياحية

     × فضاءات رياضية

  × × × × فضاءات افرتاضية

  ييل نماذج ألهم أشكال العنف التي تم رصدها فيما

خت الزوجة يف أريانة وذلك يف ة اعتداء بالعنف الشديد عىل وجه أتم رصد حال والزوجي:والعالئقي  األرسيالعنف 

منزل العائلة إثر خالف جّد بينها وبني صهرها. ويف بنزرت تم العثور عىل رضيع حديث الوالدة تم دفنه للتخلص 

ا. كما جد خالف بني مجموعة من تعّرف عليهميقاف والديه اثر الدته خارج إطار الزواج وقد تم إمنه بسبب وال 

 رضار جسيمة.األشخاص داخل مقهى يف منزل بورقيبة أسفر عن أ

توفيت حالّقة عىل يد خطيبها بعد تعرضها لعملية خنق داخل محلها. ويف القريوان  ويف معتمدية السند بوالية ڤفصة 

يف معتمدية مكثر من والية  ةربعوأبناؤها األ تعرضت زوجة للطعن عىل يد زوجها اثر خالف بينهما. وقامت زوجة 

ن الوليد بمنوبة تعرضت بالفات التي بينهم.. ويف حي خالد سليانة بربط زوجها وقتله والتنكيل بجثته كنتيجة للخ

عن والدتها يف ىل الطعن والحرق وطضت زوجة إيضا تعر تل والرتويع والتخويف ويف منوبة أعائلة إىل التهديد بالق

 طار االنتقام. منطقة الجديدة يف إ



 
 

زوجته ء الفرق عىل قدم زوج عىل سكب ماحار اثر طعنه لزوجته ويف قليبية أقدم زوج عىل محاولة االنتويف املهدية أ

لعمر البالغني من ا ىل رش ابنيهب عجة الثالثة. ويف منزل تميم اقدم أصابتها بحروق من الدر وهي نائمة ما أدى إىل إ

املحكمة  وأمامىل اختناقهما ونقلهما لإلسعاف يف املستشفى املحيل. سنوات وعامني بالغاز املشل للحركة ما أدى إ 4

 ن قدمت يف حقه قضية يف الطالق. لشارع بعد أتونس العاصمة قام زوج بطعن زوجته يف اب

سنة بسكني يف القلب بسبب  73قدم شاب عىل طعن والدته البالغة من العمر يف منطقة سوق الخميس بالحمامات أ

ىل العنف يف منزل يوما( إ 27عرض طفل حديث الوالدة )امتناعها عن مده باملال ما تسبب يف وفاتها. ويف برئ الحفي ت

رسة. ويف سوسة تم انقاذ واكرة بمعتمدية مكثر تعرضت زوجة إىل الطعن بسكني يف منزل األ يف منطقة الز العائلة. و 

ىل بل األحمر بوالية تونس تعرض شاب إرضيع حديث الوالدة من املوت اثر العثور عليه ملقى يف الفضالت. ويف الج

ا بمادة حارقة يف رشه إثرىل الحرق ة إاثر جلسة خمرية. كما تعرضت شابالطعن بواسطة "شقف" عىل يد صديقه 

 حد معارفها. الشارع عىل يد أ

يف سجنان تعرض مام املعهد. و تحويل وجهتها من أ إثربرج الوزير ىل اعتداء جنيس يف تعرضت فتاة إ الجنيس:العنف  

تم تحويل وجهة فتاة ومحاولة اغتصابها  ىل املفاحشة عىل يد كهل يف منزل املعتدي ويف ڤفصةسنوات إ 8طفل عمره 

الرمل بالكاف تعرض عرب سيارة تاكيس ويف منوبة تم رصد حالة تحويل وجهة فتاة واغتصابها ويف منطقة وادي 

بيض. ويف مدنني تعرضت فتاة ه الشاب وذلك تحت التهديد بسالح أىل اعتداء بالفاحشة عىل يد جار سنة( إ 12طفل )

. ويف منزل 1962حرش ومحاولة االستدراج لالعتداء عليها بالفاحشة من قبل كهل من مواليد سنة( اىل الت 14قارص )

جميل تم تحويل وجهة طفلة واالعتداء عليها جنسيا ويف سوسة تم اتهام مدرس بالتحرش بسبعة تلميذات يتعّمد 

صاب طفلة عىل يد كهل من محاولة اغتحساسة عند نهاية الحصة. يف سوسة أيضا أحبط عون أتحسسهّن من أماكن 

 7وتعرض طفل )ىل اعتداء جنيس يف تاكيس جماعي اثر تخديرها أيضا تعرضت فتاة إسنة. ويف سوسة  49عمره 

لقت قد الثالث من العمر. يف العاصمة أيضا أىل تحويل وجهة واعتداء جنيس عىل يد شاب يف العسنوات( يف تونس إ

 ة اثر محاولة تحويل وجهتها واالعتداء عليها. فتاة بنفسها من سيارة تاكيس يف شارع بورقيب

د غلبها ذات طابع إجرامي وكانت حصيلة لخالفات وللرسقة ولالنتقام. كما تم رصباقي الحاالت املرصودة كانت يف أ

سواق ويف املحالت من ذلك مقتل بائع دجاج اثر طعنه يف الرقبة من قبل تاجر آخر يف حاالت اعتداء بني التجار يف األ 

  ق العرص بمنزل بورقيبة اثر طعنه بسكني عقب خالف داخل السوق. وإصابة تاجر يف سو روج امل

وأم الصمعة يف سوق يضا رصد حاالت عنف ذات خلفية اجتماعية من ذلك مواجهات ما بني سكان زاوية الحارث تم أ

 حد بڤبيل.األ 


