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I.  حول االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية 2016 جوانتقرير شهر 

 

 تقديم

شكليها الفردي والجماعي أأخذت االحتجاجات االجتم شاعية يف  سبب تداخل  2016هر جوان شكاال جديدة خالل  ب

شهر رمضان وكذلك مبادرةعديد ال  سية وحلول  سنة الدرا ضية ونهاية ال سنة الريا رئيس  حداث ذات العالقة بنهاية ال

حداث املتزامنة عىل عديد ال عالوة  وطنية هذادة ىل حوار وطني من أجل تكوين حكومة وحالجمهورية من خالل الدعوة إ

 ذات الخلفيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية...

وضووا  بسووبب تردي ال  حالة طوارئ اقتصووادية وإعالنة من جديد بهدنة اجتماعية صوووات املناديفقد تعالت عديد ال 

صادية وحالة الخوف العامة م سيناريوهات املطروحة ن ما يمكن اعتباره جملة االحتماالت الواردة حول جملة ماالقت ال

اضطراب ، حول الوضا  االقتصادية عىل املستويني املتوسط والقريب، نسب نمو يف جل القطاعات تكاد أن تكون سلبية

سياحي ستثمار، عدم تعايف القطا  ال سلبية عىل القطا  كبري يف مجاالت اال شبه جفاف كانت له تأثريات  ذ الفالحي، إ، 

حوايل  عني توريدنصف حاجات السوق املحلية وهو ما يتقريبا من مادة الحبوب لهذه السنة  تقدر املحاصيل الزراعية

وريد خاصووة بالنسووبة للمواد  ري ىل ترشوويد التمليون قنطار من الحبوب، ويف نفس اإلطار برزت قرارات تدعو إ 15

 ساسية.ال 

شهر كثر الحديث عن الرتاجع القيايس للدينار ا صة خالل ال يس وخا صل هذا الرتاجع إلتون ستويات الحايل إذ و ىل م

رباح ويزيد يف كلفة التوريد وانخفاض أ رتاجع يؤثر سلبا عىل املدخرات من العملة الصعبةعلما وأن هذا الالعرشة نقاط 

 .رامواجهة تراجع الدين لعجز عنقر محافظ البنك املركزي ااالستما  أمام مجلس نواب الشعب أ التصدير، ويف جلسة

، باإلصالح االقتصاديجراءات الكفيلة العام وعدم القدرة عىل اتخاذ اإل  ذا الرتاجع املتواصل الوضع االقتصادييعكس ه

املهم يف كل ذلك هو االنعكاسووات االجتماعية لهذا الرتاجع وانعكاس ذلك عىل هندسووة وتشووكل التحركات االحتجاجية 

 .االجتماعية الجماعية

سيايس العام منكب ع سائل ورافضىل داملناخ ال شكك ومت ساند وم سة مقرتحات رئيس الجمهورية، بني م حت تراو  را

شهد اإل  صامامي يف املقابل تراجع االهتمام اإل عال املواقف وهيمنت عىل امل ت التي ال تزال عالمي بملف االحتجاجات واالعت

انطلقت يف نهاية السوونة  ن البعض من هذه االعتصوواماتارات، علما وأمام مقرات العديد من الوز يف عديد الجهات وأ
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د حلول مؤرشات حول معالجتها والبحث يف أسوبابها والعمل عىل إيجا ىل اليوم دون بروزتزال متواصولة إ املاضوية وال

 لها.عملية وممكنة 

هاء ن إال أ ،تراجع الحديث بشووكل كبري عن االحتجاجات وبالخصووو  عن االعتصووامات هذا الرتاجع ال يعني انت

 لالهتمام ي وقت مضووبل يؤرش إىل أنها لم تعد يف مواقع الواجهة، وضووع يدعو أكثر من أاالحتجاجات واالعتصووامات 

 .شهر املقبلةبهذا امللف منعا لكل أشكال االنفالتات املمكنة يف ال 

 :ثري العديد من املالحظات لعل أهمهاىل وقف االحتجاجات تالدعوة إ

 .الكم الهائل من االحتجاجات ليست احتجاجات منظمة ومؤطرة من طرف هياكل حزبية أن و

سبات وووو تم اإلعالن عن تأجيل العديد من اإل  ن ذلك لم يتزامن مع انفراج إال أرضابات القطاعية والجهوية يف عديد املنا

 .االجتماعية لألوضا 

صادية ووو عديد  صحية وهي بال يئية أو بأو تربوية أاالحتجاجات لها خلفيات اجتماعية أو اقت إال أنها ساس عفوية و 

سلط لهذه االحتجاجات تطورت يف ظ شكاال تلقائية أي أل تجاهل ال صلت يف الزمان واملكان فأخذت أ نها تطورت وتوا

 .شكاال وتعبريات عنيفةهذه االحتجاجات تطور هو اآلخر ليأخذ أ والبعض من

ضادة ومن بينها وووو الجهات التي تقف وراء هذه  االحتجاجات عديدة ومتنوعة وقادرة عىل الفعل والتعبئة والتعبئة امل

سب  سائل فعله والقدرة التي تتوفر له عىل التعبئة الفاعل ال سنوي وبلورنا و  وإنتاجني الذي تحدثنا عنه يف تقريرنا ال

 .رأي عام

صل الدعوات لو ووو لكل هذه السباب ف  سبب عدم لن يؤدي إ قف التحركات االحتجاجيةن توا ىل نتائج هامة ومؤثرة ب

 .القدرة عىل تحديد الجهة املعنية بمثل هذه الدعوات

سة  وووو تقديم العالمات واملؤرشات سية للحد من مختلف اآللية ال  امليدانية يمثلالدالة والعملية واالنطالق يف املمار سا

 .االحتجاجات

، ين حكومة وحدة وطنيةمبادرة رئيس الجمهورية حول تكو ليات عديد من االحتجاجات عىل خلفيات وآرصوودنا ال

سايس مختلف تشكيالت والتي تشغل بشكل أحزاب واملنظمات الوطنية راطونية يف صلب ال ملوبالر م من االجتماعات ا

سيايس  ضامني هذه االجتماعات إننا مع ذلك لم نال إال أاملجتمع ال سىل الرأي العام حظ  خروج م ائل إال عب ما توفره و

سالة الاإلعالم شعبية يف كل الجهات والدعوة  تعني مجتمع العماق، املجتمع الفعيل، إ، فكأن امل سجل اجتماعات  ذ لم ن

ضايا الهامة، ألالنخراط الجم سيايس عموما واملاهريي يف مثل هذه الق تمع الفعيل جسلوبا يزيد يف التباعد بني املجتمع ال
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عد قدرة عىل التمفصوول بني ويبز  تأطري املسووتوينيم ال قدرة عىل  ما ينعكس عىل ال ية  وهو  ماع جات االجت جا االحت

 .يني املحيل والجهوي بشكل خا جاجات عىل املستو ، ولعل يف ذلك ما يفرس حركة املد والجزر يف االحتالجماعية

من مع تراجع القدرة سعار الذي تزا، ارتفا  ال خرية خالل هذا الشهربينت كل مؤرشات السعار االرتفا  املشط لهذه ال 

سوواق التجارة املوازية وتوفر القاعدة االجتماعية التي تدفع املسوتهلك للتعامل مع أ سواسويةئية من العوامل ال الرشوا

ن العالقة العضوووية بني رشنا يف تقاريرنا السووابقة عوازية وتفتح مختلف مسووالك التهريب، وقد سووب  وأللتجارة امل

 .رهابالتهريب واإل 

خالفات االقتصادية التي تعد باآلالف رقام مفزعة عن حاالت الغش واملتسجيل أ خرى تماإلطار ويف مستويات أيف نفس 

سدة و  شكاالت التي رشوط وعديد اإل ، البيع املهي الخرى باآلالف حجزها تعدالتي تم  صحيةال ري واملواد الغذائية الفا

ي عالقة ى قد ال تكون لها أخر ولسووباب أوقات الحقة  أالرشوووط املوضوووعية لالحتجاجات يفتأجج االحتقان وتوفر 

و هناك لالحتجاجات الكامنة نتيجة هذه الوضووا  والتي ترتصوود رشارة من هنا أنها نتيجة مبارشة إال أباملوضووو  

 .لالنفجار

انعكاسوواتها ن إال أشووكاالت االجتماعية من توفريها لبعض الحلول لبعض اإل  انعكاسووات التجارة املوازية بالر م

عكاساتها هيكلية عىل النسيج ساسية التي تحد من الفعل االقتصادي وانرية وهي من العوامل ال االقتصادية كبرية وخط

 .صادي وتتجاوز بكثري انعكاسات االحتجاجات التي تبقى ويف كل الحاالت ظرفيةاالقت

سباب والخلفيات ن الدخول يف جدل حول ال اجتماعية كبرية تم رصدها نتيجة إرضاب مكاتب البيد، وبدو  احتجاجات

ضائية واإلشكاالت سبب التغطية اإلعالمية التي  نتيجة ملا حدث بمكتب البيد بتوزر والتي يعلمها الق القايص والداني ب

سلبي عىل املواطنني عىل اعتبار تعطل مرف  عمومي  التأثريرضابات كان لها صاحبت إرضاب البيديني، ف ن هذه اإل  ال

ختصة الرسعة يف تطوي  مثل هذه اإلشكاالت حتى ال تتحول إىل قضية رأي عام ، واملطلوب من السلطات املوأسايسهام 

 شكال متعددةاب االحتقان والغضب والتي تتحول إىل احتجاجات يف أسبتكون سببا من أ

نها تطورت خالل هذا الشووهر وعديد املؤرشات تبز االحتماالت إال أتم رصوودها منذ الشووهر املا  احتجاجات عديدة 

سان والتفاعل اإليبالتقت االحتجاجا ه، ارتبطت هذالستمرارهاالكبرية  بي جاسيم البلدي الجديد والذي لم يالق االستح

سبب يعود إ صة إذا تم ربطها بمنطىل ما اعتبه امليف عديد املناط  وال سافة حتجون بعد الخدمات البلدية خا قة ذات م

 :ييل فيماشكال التي كانت يف الساب  ويتمحور اإل  أكب من

 .اداريا تصورا وتطبيقالتقسيم كان إ و كون هذا

 يف الدستور اط يف مسارات الالمركزية كما جاءز بالخصو  باالستعداد التدريجي لالنخر تتميو نحن يف مرحلة جديدة 
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طار تعطى مكانة رئيسية للتنمية املحلية لب املراجعة املنهجية ويف هذا اإل طزمة التنمية والتنمية الجهوية تحديدا تتووو أ

 .والتي تتأسس عىل التشاركية وتقوم بالخصو  عىل الالمركزية

 .ليات الديمقراطية املحليةالتشاركية رشوط االنخراط يف سبل آو توفر 

رشيك لكل هذه السباب كان باإل  ضاء، ولن المر لم يتم عىل الوجه قرارات هامة لها عالقة  املعنيني يفمكان ت ب دارة الف

ف  الفعل الجهوي أمام االحتجاج، احتجاجات يمكن أن تتطور خاصووة وأن الزمات تفتح أنه فتح املجال الكمل ف 

 .والقبيل

سباب نعتقد أ صال أن لهذه ال ستئ ستباقية لهذا امللف تمكن من ا واالحتقان والتي يمكن أن  اب التوترسباملعالجة اال

 .ليهاأرشنا إوضا  التي تفتح بدورها املجال أمام التصعيد يف ظل ال 

مام املندوبيات  ل  املدارس اإلعدادية التقنية، احتجاجات تمت أ جملة من االحتجاجات تم رصوودها عىل خلفية قرار 

، الصووعبة للسوونة الدراسووية هذه السوونةىل البداية إوأمام مقر وزارة الرتبية، تحيلنا هذه االحتجاجات  الجهوية للتعليم

سوولوب تقريبا لتقدم جملة من املؤرشات التي للعودة املدرسووية ونهاية بنفس ال  وىلوإرضابات منذ اليام ال احتجاجات 

 .يتوجب االهتمام بها حول بدايات السنة الدراسية املقبلة

عالن عنها مؤخرا عن قطيعة عمودية بني للبكالوريا التي تم اإل ر تفيد نتائج امتحانات الدورة السوواسووية طايف نفس اإل 

ساحلية وبقي شكل مفز ة الواليات الداخلية، ذلك أالواليات ال سب النجاح متباعدة ب رصين  سجلت والياتفقد  ن ن الق

رشي ضعيفة جدا مقارنة ببقية واليات ال سب نجاح  سيدي بوزيد والكاف وقبيل وجندوبة وباجة وتوزر ن صة و ط وقف

 .الساحيل وباملعدل الوطني كما يتبني ذلك من التوزيع التايل لنسب النجاح يف مختلف الواليات
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 وىل المتحانات البكالوريا عىل املستوى الجهويالتي تبني نتائج الدورة ال  الخارطة
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املتدني نتيجة تردي البنية التحتية ىل الوضع الرتبوي ساوي حظوظ النجاح بني التالميذ وإىل عدم تتحيلنا هذه النتائج إ

ستثمارات يف مختلف املجاالت الرتبوية يف ا ضعف اال سلعنة التعليمية وتدني التكنولوجيا التعليمية و ملناط  الداخلية و

ومة الرتبوية والتعليمية راجعة الجذرية للمنظالتي تتوجب التقييم الشامل من أجل املشكاالت التعليم إىل  ري ذلك من اإل 

سوواليب البيدا وجية وتطوير م ومراجعة املقررات الدراسووية وال لحد من نزيف االنقطا  واالنقطا  التلقائي عن التعليل

الفضاءات التعليمية حتى تكون فضاءات مفتوحة عىل محيطها تعيد للمدرسة دور املصعد االجتماعي الذي فقدته منذ 

 عقود طويلة

شاركيةتتطلب عملية اإل  س صالح بيدا وجيا ت يش التقليدي ل لطة االرشاف و بعيدة كل البعد عن جديدة ومغايرة للتم

ن متكاملة بني مختلف مكونات املنظومة الرتبوية والتعليمية، التعليم ن تكو طة، عملية يجب أدارية املسووقالقرارات اإل 

ن كل جهة اختارت صالح، إال أمؤخرا مشاريع إ، لقد طرحت التعليم الثانوي والتعليم العايلعدادي و السايس والتعليم اإل 

وكذلك  صالحيةاإل  ي  وتفاعل وتنا م بني البامج، لقد انخرطت وزارة الرتبية يف مشاريعهاسمداراتها الخاصة بدون تن

الكبرية التي برزت لدى  ي تنسووي  هذا عالوة عىل االحتجاجاتة بدون أصووالحية التعليم العايل يف مشوواريعها اإل وزار 

 كلة والفاعلة يف كل مشهدطراف املشمختلف ال 

لوضووا  الصووحية لها عالقة برتدي الوضووا  ،  احتجاجات لها عالقة باعديد االحتجاجات الخرى تم رصوودها

شفيات ست ساخ وبجحافل الناموس، احتجاجات بيئية لها عالقة بامل بالوضا  االجتماعية، ، احتجاجات لها عالقة بالو

رشاب صالح لل شكاالت املاء ال صاوانقطاعه ورداءته وتكفي هنا اإلشارة إه ،  يابإ رشاب يف لىل انقطا  املاء ال عديد ح لل

، احتجاجات أحياناربعني درجة موجة حر تجاوزت ال ل رمضووان ويف ظخالل شووهر الجهات الداخلية بالخصووو  

شكل مبارش و رصدناها  ضب،ب صل عب وسائل اإلعالم تعب عن االستياء والغ ة احتجاجات املنظمات الحقوقية عىل موا

 همها بشكل مفصل الحقاي سنقدم أىل  ري ذلك من االحتجاجات التاالنتهاكات والتعذيب بمراكز اإليقاف إ

صيفيف مثل هذه الف سم ال سو رتة وتزامنا مع بداية مو شهد عادة من لها اشكب التحركات االحتجاجية يف مختلف أ، ي

صة ها ستراجعا هاما وهي فر سة أمة ل سبابها والعمل عىل الحد منها وتقديم الحلول لطة االرشاف لالنكباب عىل درا

ية التي تم نة كن من ذلك حتى ال تكون العودة إوالبامج العمل حال يف السوو كان ال ما  جاجية ك ثر العطلة، عودة احت

 الفارطة

 

I.  2016 جواناالحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية خالل شهر 
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 هذا الشهر. خاللقل االحتجاجات منذ بداية هذه السنة وقد سجلنا عدد االحتجاجات ال الرتاجع الهام يف حجم تواصل  

ذه ذ تغريت الهندسووة الجهوية لهع يف حجم االحتجاجات بل وأيضووا يف مضووامينها وأشووكالها، إمر بالرتاجال يكتفي ال 

وطورت الجهات التي اعتادت عىل مثل هذه االحتجاجات همية املسووجلة يف املناط  و االحتجاجات وبالر م من نفس ال 

، فقد والقرصين والقريوان وسيدي بوزيد يف واليات قفصة مرثقافة احتجاجية وقدرة عىل إدارة هذه االحتجاجات كما ال 

يسبدأ املخزون اال  رشقي والجنوب الغربي عىل حد حتجاجي يف مناط  الجنوب التون سواء يتطور ويأخذ، الجنوب ال  ال

شكاال جديدة، إذ لم يعد ال  شكل جملة من الرتاكمات االحتجاجية التي بدأت  مر يرتبط بما هو ظريف فقط  بل بدأتأ تت

مغايرة يف الطبيعة  ثقافة احتجاجيةحاليا  محدودة  بأشووكالولو  و تفرز تفكك البعض من معالم  املجتمع التقليدي 

يه يف  املتكرر الذي  وعىل العكس تماما من الرتاكم  الرتاكمي تتوفر عىل كافة معالم التطور والشووكل والتي كانت عل

 نحن بهذا التحول الكمي مقبلون عىل مرحلة تاريخية جديدةو ، الساب 

 

 2016حجم االحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية جاءت كالتايل خالل شهر جوان 

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 79 19,8%

 االحتجاجات الجماعية 319 80,2%

 املجمو  398 100,0%
 

 

ةاالحتجاجات الفردي
19,8%

االحتجاجات الجماعية
80,2%

توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خالل شهر 
2016جوان 
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 هذا الشووهر الحظنا ، يفملسووجل يف حجم االحتجاجات الفرديةاملثري بالفعل خالل هذا الشووهر هو هذا االنتقال الكبري ا

ية تال فارقة ال جات الجماعية وت، امل جات الفردية، فهي املرة تراجع ملموس يف حجم االحتجا طور ملموس يف االحتجا

يس قبل عمليات رصد االحتجاجات من الوىل، منذ بداية صل فيها االحتجاجات ، املرصد االجتماعي التون الفردية التي ت

 .االحتجاجات الجمليةالعرشين يف املائة من حجم  حدود

سجصحيح أ ساب  ن هذا الحجم قد تم ت ن إال أهمية نظرا لحجم االحتجاجات الجماعية ال  يبز بنفسنه لم إال أيله يف ال

ن التحركات االحتجاجية الفردية م هذه الحركية التي ميزت التحركات االحتجاجية الجماعية ف العنرص الهام هو أنه ر 

 حافظت تقريبا عىل نفس نسقها  

 :اجات كما ييل عب مختلف الوالياتهذا وتوزعت هذه االحتج

 الوالية احتجاج فردي و محاولةانتحار أ احتجاج جماعي املجمو 

 بنزرت 0 1 2 3

 تونس 1 1 11 13

 أريانة 0 0 5 5

 منوبة 0 2 2 4

 بن عروس 0 0 0 0

 ز وان 0 0 0 0

 نابل 0 22 6 28

 جندوبة 1 7 20 28

 باجة 1 1 14 16

 الكاف 0 2 2 4

 سليانة 1 1 18 20

 سوسة 0 2 8 10

 املنستري 1 1 6 8

 املهدية 1 1 12 14

 صفاقس 0 3 0 3

 القريوان 1 8 44 53

 القرصين 1 6 32 39

 س بوزيد 0 5 43 48

 قابس 1 1 2 4
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 مدنني 1 1 32 34

 تطاوين 0 0 23 23

 قفصة 0 3 18 21

 توزر 0 0 2 2

 قبيل 0 1 17 18

 املجمو  10 69 319 398

 

 :م االستنتاجات تتمحور حول ما ييلهوألهندسة كما سب  وأرشنا إىل ذلك ت اتغري 

  ل االعتصووامات أمام مقرات عديد الهياكل ذ بالر م من تواصووجات بجهة تونس الكبى، إلالحتجاتراجع كيل

الذي كان لها حني  عالميا ولم يكن لها نفس التأثريإ ن هذه االحتجاجات لم تبزواملؤسووسووات الرسوومية، ف 

 .ولانطلقت يف ال 

 ساحيل عىل حاله تقريبا بقي رشيط ال رشيط كال انت عىل الدوام محدودة بما يف ذلك يف ، فاالحتجاجات بهذا ال

 .الفرتات االستثنائية

  املخزون االحتجاجي رالجهات الداخلية بقيت تلعب دو. 

  برزت جهات جديدة يف سلم التحركات هذا الشهر يف التحركات االحتجاجية الجهوية، حيث الحظناهتغري كبري. 

 نسوووب القوي والجهات ذات املنسوووب ملذات ادوارا وسووطية بني الجهات عديد الجهات التي كانت تلعب أ

 .الضعيف لالحتجاجات تراجعت بشكل كيل خالل هذا الشهر

االجتماعية أم أن الوضع ال يعدو أن يكون  هندسة االحتجاجات هيكلية يف أمام تحوالتالسؤال الهام والخطري، هل نحن 

 ؟ظرفيا

 جوبة عىل ذلك...الشهر القادمة ستوفر لنا ال 

ش تطورت، اذن ضيةكليها الفردي واالجتماعي خالل االحتجاجات االجتماعية يف   الواليات وكانتيف مختلف  الشهر املا

 :كما ييل

 الوالية مارس أفريل ماي جوان

 بنزرت 27 31 15 3

 تونس 35 75 50 13
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 أريانة 6 8 1 5

 منوبة 10 13 0 4

 بن عروس 13 27 10 0

 ز وان 7 9 0 0

 نابل 5 29 9 28

 جندوبة 32 63 44 28

 باجة 26 42 15 16

 الكاف 5 34 16 4

 سليانة 13 17 15 20

 سوسة 24 24 14 10

 املنستري 13 19 3 8

 املهدية 15 38 5 14

 صفاقس 32 63 18 3

 القريوان 57 105 85 53

 القرصين 41 70 42 39

 س بوزيد 48 83 39 48

 قابس 18 34 18 4

 مدنني 17 54 40 34

 تطاوين 13 12 13 23

 قفصة 38 102 60 21

 توزر 11 10 0 2

 قبيل 5 18 17 18

 املجمو  511 987 529 398

 



 
 

12 
 

 

شهد حركات مد وجزر ، فاليف التحركات االحتجاجيةلعل االستنتاج الهام يتمثل يف ديناميكية املكاني والزماني  جهات ت

تجاجي رسيع التحرك وكثري ، الحقل االحنهائية يف هذا املجالخر، لذلك ال يمكن اإلقرار بقراءة أو بنتائج من شووهر إىل آ
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فترة توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عبر مختلف الواليات خالل ال
2016جوان -أفريل 

شهر أفريل شهر ماي شهر جوان
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 التوزيع الجغرايف لالحتجاجات االجتماعية الفردية والجماعية
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 التحركات االحتجاجية الفردية 

 :إىل حافظت التحركات االحتجاجية الفردية عىل نفس نسقها وهذا بالر م من أهميتها ولعل السبب يف ذلك يعود

  عالمي املحدود باالحتجاجات الفرديةاالهتمام اإل. 

 ن تجلب االنتباهتسعى بأي شكل من الشكال أ الفردية ال لكون هذه االحتجاجات. 

 ي اهتمام بالفعل الفردي أ والحايل ال يوفرون أي عناية أ ل املشووهد التونيسوولكون الفاعلني االجتماعيني يف ظ

ستثناء سيةالوحيد له عالقة با كانت معامله، اال سيا ضية وال والفنية وال لنجوم ال ستثناءاتدبيةريا  ري  ال .... ا

جميع  تتوفر عىل العناية واالهتمام يف أهميتها الاب كانت االحتجاجات الفردية عىل سووب، لهذه ال وتارلتعديل ال 

واخرتقت الفضوواءات  الصوومتاخرتقت ي لك نقترصوو يف كل تقرير عىل تقديم النماذج الفردية التاملحافل ولذ

 يف الفعل االحتجاجي يف فضاءاته العامة املغلقة لتنخرط

 نماذج من االحتجاجات الفردية التي تم رصدها خالل هذا الشهر

 ب  جثمان صهره جل جلشط جدا الذي طلب منه لتقديمه من أحد املواطنني بسبب املبلغ امليف تونس احتجاج أ

الب الجهات التونسية املختصة من أجل توفري الحلول العملية ملثل هذه ة ويطي الجنبرا الذي قيض نحبه بال 

 .ة حسب ما تم التعبري بهاإلشكاليات اليومي

 قالته ة أمام بهو املعتمدية احتجاجا عىل قرار إقدام معتمد بمجاز الباب عىل محاولة االنتحار العلنييف باجة: إ

هم هايل بالجهة الذين بدور ساندة من عديد ال املالذي يعتبه جائرا والذي القى  ومطالبا بالرتاجع عن هذا القرار

 .رضاحتجاجية لذات الغ خرطوا يف حركةان

 يش مطالبا العودة إ شاب أقدم عىل إرضاب جو  وح سما  ىل عمله وذيف جندوبة،  صدور حكم بعدم  لك بعد 

ضية إحراق مقر حركة الن فيما الدعوى سب إليه من تهم يف ق ضة منذن سنوات  ه ض فرتة طويلة ثالثة  وقد ق

 .ادماجه يف العمل ب عادةيطالب بالسجون وهو 

  تعرض للطرد موظف سووامي  ر با  الفرنسووية بتونس وهوآ املوظفني برشووكةيف القريوان، احتجاج أحد

 .عىل خلفية نشاطه النقابي واإليقافالتعسفي 

  سنوات عىل ة منذ ثالثةبمعتمدية قصور الساف متحصلينات من منطقة الحسيف املهدية، فتاة يف مقتبل العمر 

، تعاني من مرض نادر يتوجب العالج يف الخارج وكلفته عالية الترصووفيف االقتصوواد و جازة التطبيقية اإل 

رأيها، التي تجاهلت املوضووو  حسووب  ،اة وطالبت الجهات الرسووميةعائلة، احتجت الفتتتجاوز امكانات ال

 شكال الدعمأ باإلرسا  بتقديم كافة
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 ستري يش بمقر املعتمدية ر  وتحديدا بجهة ز يف والية املن شاب يدخل يف إرضاب جو  وح بة لوذلك للمطامدين، 

 بالتشغيل  

  تم اإلعالن عنها ويف مثل هذه سباب لم يوأن ال  عزله خاصةثمة الهايل عىل قرار يف سليانة احتجاج املعتمد ومن

 .التدخل والتوجيه إلدارة إمكانيةالحاالت ال يوجد قرار إداري يوفر ل

  سليانة صد اأيف  ضا تم ر صام مواطن وذلك بعد دخوله يف ارضي شهر املا  عت يش ال للمطالبة وذلك اب وح

 .والية سليانةساسية بالصحة ال  ادماجه بمجمع بالعادة
 

 خالل شهر جوان حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

ىل حد كبري حالة الحقل بحث والدرس الحقل التونيسوو، حقل يشووبه إاول بالننتقرار بنتائج مسووبقة ونحن ال يمكن اإل 

 ري عة تشووبه الحركة الرسوويعة و رس ، برسووعة حركته مام حقل يتميزالنزر القليل، نحن أ إالاملتغري الذي ال نعلم منه 

شملت مختلفالرملية اناملنتظمة للكثب رشائح العمري ، حركة  تحوالت  مام هلة الوىل أللو نحن  ،والجناس والجهاتة ال

ن هناك له من أ ذ عىل عكس ما تم الرتويجإ، تساؤالتهو الرسمي  الجهازأهمية  تعكس املشهد التونيس بمختلف مكوناته

هنا ، وتكفي نط  والحجة واملعطيات امليدانيةوهو ما فندناه بقوة امل يواليات وجهات " مختصووة " يف الفعل االنتحار 

صلنا إمقارنة النتائج التي  سنة الفار تو سنوي، لذلك ال نريد ليها بنفس النتائج مع ال صدرت يف تقريرنا ال طة والتي 

سمية واملخ العودة إليها سية الر صدور تقرير الجهات التون ضو قبل  صة حول املو سبة و ، ت أال يتم تقديم نأمل باملنا

سة كاملة ومتكاملة  نحنبعض الرقام يف فقرة أو فقرتني،  صدور التقرير الوطني حول االنتحار  ماكننتظر درا نأمل 

 .سبابهناول املوضو  والعمل عىل اجتثاث أمية يف ترسالجهات الالذي ستصدره 

 2016حسب الرشائح العمرية خالل جوان  حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

  15و  25و16 35و26 45و  36 60و 46 60أكثر من املجمو  %

 ذكر 2 7 10 12 16 4 51 74%

 أنثى 1 7 2 8 0 0 18 26%

 املجمو  3 14 12 20 16 4 69 100%

 100% 6% 23% 29% 17% 20% 4% % 
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 :ما ييل نالحظ الل املعطيات التي يوفرها الجدولمن خ

  سجلنا الرتاجع الهام يف انتحار ال سيثالثة حاالتطفال حيث  سنة الدرا سنة ، ويف عالقة بانتهاء ال ة ومقارنة بال

 .طفالحاالت انتحار ومحاوالت انتحار ال ن فرتة الصيف ستشهد تراجعا يف نعتقد أالفارطة 

 ن عديد الحاالت سنة، علما وأ 25و  16حار الرشيحة العمرية هناك تطور نسبي يف حاالت انتحار ومحاوالت انت

 .كالورياباإلخفاق يف امتحانات الباملرصودة كانت لها عالقة 

  شهر املاضيةوهي أكثر الرشائح حضورا خالل ال  سنة 35و  26العمرية الرتاجع الهام شمل الرشيحة. 

  شهرسنة بش 60ووو  46برزت الرشيحة العمرية ذكور ولقد ، وكل املنتحرين هم من الكل متميز خالل هذا ال

 .ضافية التي تبز عادة يف شهر رمضاناالقتصادية خاصة مع املصاريف اإل  وضا الحظنا عالقة برتدي ال 

 حار الجماعية وهي عديدة نتيجة سنة تتأتى بالخصو  من محاوالت االنت 45ووو  36لرشيحة العمرية أهمية ا

 .مام املعتصمنيملهنية وانغالق السبل بالخصو  أوضا  اال 

  زت الستني سنة يف حاالت االنتحار، علما وأن هذه الرشيحة نفس الحضور تقريبا للرشيحة العمرية التي تجاو

 .دة ما تكون محاوالت االنتحار لديها حاسمةطفال عامع رشيحة ال 

  لألشهرناث خالل هذا الشهر كما هو الحال بالنسبة اإل سجلنا تقريبا نفس العالقة بني انتحار الذكور وانتحار 

 .املاضية
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  ها والية القريوان وجندوبة هذا الشووهر تلي بل الئحة االنتحار ومحاوالت االنتحار خالل  نا تصوودرت والية 

 .سيدي بوزيد والقرصين ثم

  :لخريةشهر الثالثة انتحار ومحاوالت االنتحار خالل ال ويبز الجدول التايل تطور حاالت اال 

 الوالية شهر أفريل شهر ماي شهر جوان

 بنزرت 3 2 1

 تونس 4 3 1

 أريانة 1 0 0

 منوبة 3 0 2

 بن عروس 12 1 0

 ز وان 0 0 0

 نابل 8 1 22

 جندوبة 1 1 7

 باجة 0 7 1

 الكاف 2 1 2

 سليانة 1 1 1

 سوسة 2 2 2

 املنستري 0 1 1

 املهدية 3 2 1

 صفاقس 1 1 3

 القريوان 10 19 8

 القرصين 3 2 6

 س بوزيد 2 4 5

 قابس 1 0 1

 مدنني 0 2 1

 تطاوين 0 0 0

 قفصة 18 1 3

 توزر 0 0 0

 قبيل 0 0 1

 املجمو  75 51 69
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 :ار التي تم رصدها خالل هذا الشهراالنتحار ومحاوالت االنتحيف ما ييل جرد لحاالت 

 الوالية الجنس والسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

سوونة ينتحر بجهة سووجنان يبدو انه  45كهل يبلغ من العمر   االنتحار شنقا

 يعاني من اضطرابات نفسية حسب املعطيات املتوفرة

 بنزرت ذكر

حار عب اإل قاء االنت ل

 املسكنمن رشفة 
  سنها سيدي حسني  20فتاة   لسبابالسيجومي تنتحر  \سنة 

 لم يتم االعالن عنها

 تونس نثىأ

 االنتحار حرقا

 

 لقاء من علو باملعهداإل

 

 حار قارورة  از  انت ماطر عب تفجري  هة  هل بج بابك  والسوو

 مجهولة

 بمنوبة تحاول االنتحار يف املعهد  تلميذة بمعهد حمودة باشووا

 كالوريا يف مادة الفلسفةملوضو  امتحان الب سبب عدم فهمهاب

 ذكر 
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الواليات

وان ج-حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في مختلف الواليات خالل الفترة أفريل 
2016

أفريل

ماي

جوان
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 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 لقاء من أعىل النزلاإل

 

 ساليب مختلفةأ

 

 

 تناول مبيد حرشات
 

 

يات كبرية  ناول كم ت

 من االدوية
 

 تناول مواد كيميائية

حار  ت ن لة اال حاو م

 شنقا

 قرمبالية لسباب لم تمدية انتحار كهل بمنطقة الصفيحة من مع

 عالن عنهايتم اإل 

  سباب االنتحارن عن أعأل تم اإل سنة ولم ي 48انتحار كهل سنه 

 صوله عىل رواتبه انتحار عامل بأ حد النزل احتجاجا عىل عدم ح

 منذ سنة

 عا مال وال عة من الع حار مجمو لة انت حاو مالت بمنتزه م

االحتجاج " للمطالبة بالعودة إىل العمل علما وأن ايڤ"إفريووووو

 يامانطل  منذ خمسة أ

  سنها أقل من معتمدية امليدة  نة يفس 15محاولة انتحار تلميذة 

 عالن عنهالسباب لم يتم اإل 

 متزوجة سنة بباكة الساحل 20نتحار سنها عىل اال  امرأةقدام إ ،

 وذلك بسبب خالفات عائلية

 انتحار فتاة يف نابل لسباب  ري معلومة 

 يف معتمدية امليدة العرشووين من العمر نتحار شوواب يف محاولة ا

املحاولة الثالثة التي يقدم  وأنهالسباب لم يتم االعالن عنها علما 

 من طرف عائلته بأعجوبةعليها الشاب ويتم انقاذه 

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

ذكووور 

 ناثوإ
 

 

 نثىأ

 

 نثى أ

 

 أنثى

 

 ذكر

 

 نابل

لة  حاو حار م ت االن

 حرقا
  املعتمدية  االنتحار بمقريف معتمدية مجاز الباب املعتمد يحاول

 الجميع احتجاجا عىل عزله من خطة معتمد وأمام

 ذكر

 

 باجة

 بسالح ناري االنتحار

 

 االلقاء يف نهر

 

 االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 

 بة عون سووجون بمدينة جندو  انتحار شوويم متقاعد كان يعمل

 عالن عنهاوذلك لسباب لم يتم اإل تجاوز الستني من العمر 

 ض سجون من منطقة بال ريجيا احتجاجا عىل  نابطاانتحار  بال

 امتغيري مقر عمله

  جندوبة الشمالية يبدو حسب املعطيات املتوفرة  شاب منانتحار

 أنه يعاني من اضطرابات نفسية

 سني من العمر بجندوبة املدينة يبدو أنه هو  انتحار كهل يف الخم

 شكاالت نفسية وذلك حسب املعطيات املتوفرةاآلخر يعاني من إ

  حاولة حار عونيم ما تم أ انت جا عىل  جا ما من احت باره ظل اعت

سمية لنقابة موظفي اإل  صفحة الر سلطا وف  ما جاء بال ة دار وت

حد العونني العامة لوحدات التدخل وتعود السووباب إىل إيقاف أ

 ذكر

 

 رو ذك

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 ذكور

 جندوبة



 
 

21 
 

منية مطالبته بالتجهيزات ال  أشووهر بسووببعمل ملدة ثالثة عن ال

 التي يتوىل أمنها املحكمة االبتدائيةالالزمة لتامني 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار حرقا

 ساقية سنة بمنطقة سيدي رابح بمعتمدية  50كهل سنه  انتحار

 االجتماعيةوضاعه سيدي يوسف وذلك بسبب تردي أ

 سنة ولم يتم اإلعالن عن  35قة الرسس سنها انتحار امرأة بمنط

 سبابال 

 ذكر

 

 انثى

 الكاف

حار عب الربط  االنت

 بسكة القطار
 سليانة ذكر سبابكهل بمنطقة قعفور ولم يتم اإلعالن عن ال  انتحار 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار  رقا

 

 سعدين وذلك بعد يومني قة ستاذ تعليم ثانوي بمنطأ انتحار امل

 .يقافه بسبب شجار مع طليقتهعىل إثر إ

 22حدى واليات الوسووط وتبلغ من العمر انتحار فتاة أصوويلة إ 

سبب إسنة وذل سوسة ب سياحية ب ر امها من قبل ك باملنطقة ال

سوونة  20بحوايل  فوقها سووناعائلتها عىل االرتباط بشووخي ي

 .خروالحال أنها عىل ارتباط بشخي آ

 ذكر

 

 أنثى

 سوسة

سباب لم انتحار امرأة   االنتحار حرقا ستري وذلك ل يف العقد الرابع يف مدينة املن

 كشفها ميت

 تريساملن أنثى

 املهدية ذكر  هليةكهل بسبب اتهامه بعدم ال  انتحار  شنقا و االنتحار

حار قاء عب اإل االنت ل

 من علو

 

 و االنتحار شنقا

 

 

 االنتحار شنقا

 

 

 باملعهد الذي يدرس  كالورياتحانات البميجتاز اتلميذ  انتحار

ىل بسوبب وصووله متأخرا إ برئ عيل بن خليفة وذلك فيه بمنطقة

 بقاعة االمتحانات االلتحاق ومنعه منمركز االمتحان 

  ية حسووب عاطف باب  بدو لسوو بل العمر ي تاة يف مقت حار ف انت

 املعطيات املتوفرة

 داب كانت شووعبة اآل  النهائي منالقسووم ىل انتحار فتاة ارتقت إ

ا خرية ممالفرتة ال  حادة خاللوطات نفسووية تعاني من ضووغ

سبة قدام عىل وضع حد لجعلها تحاول اإل  حياتها يف أكثر من منا

 موقعها االجتماعي مثلما أكدته يف تدوينة لها عىل

 ذكر

 

 

 

 أنثى

 

 أنثى

 صفاقس

 اشنقاالنتحار 

 

 االنتحار شنقا

 

  سنه انتحار سباب لم سنة  35شاب  بمنطقة حاجب العيون ل

 عالن عنهاتم اإل ي

 بمنطقة القصووور من سوونة  30ن العمر انتحار شوواب يبلغ م

 عالن عنهاالرشاردة وذلك لسباب لم يتم اإل  عمادة

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر 

 القريوان
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قاء  حار عب االل االنت

 من علو

 

 االنتحار حرقا

 

ضغط  االنتحار عب ال

 الكهربائي

 

 

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

 االنتحار شنقا

 

  مسووتور من عمادة  منطقة عنيسوونة من  50انتحار كهل سوونه

نه تية يبدو حسووب املعطيات املتوفرة أز دود بمعتمدية الوسووال 

 يعاني من اضطرابات نفسية

  وان ولم يتم سوونة بمدينة القري  15أقل من  طفل سوونهانتحار

 سباباإلعالن عن ال 

 سن سيدي بوزيد 45ه انتحار كهل   عمد ، فقد سنة  أصيل والية 

قة الحرس الوطني  مام مقر منط بائي أ اىل تسوول  عمود كهر

نه خاصة وأ من وز عىل خلفية التحري معه من قبل أعوان ال بحف

 من  ري املتساكنني باملدينة وكان يحمل حقيبة

  منطقة الريباشة من معتمدية  من 1995مواليد انتحار شاب من

 عالن عنهاوالسباب لم يتم اإل نرص الله 

 ب لسباب لم يتم الكشف عنهاانتحار شا 

  منطقة البدور من أحواز معتمدية سنة من 36انتحار شاب سنه 

ضحية أحاجب العيون التابهة لعمادة القنطرة علما و  عزب أن ال

 وال يعاني حسب املعطيات املتوفرة أي اضطرابات نفسية سابقة

 

 

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 ذكر

 

حار  ت ن لة اال حاو م

ول مواد كيميائية ابتن

 سامة

حار عب  محاولة االنت

 لقاء من علواإل

  خمسووة من املعتصوومني بمقر والية القرصووين محاولة انتحار

 بسبب عدم تحقي  مطالبهم

 حار إمحاولة ا فك  املعتصوومات بمقر الوالية بسووبب ىحد نت

 لقاء من أعىل الواليةاالعتصام بالقوة وذلك عب اإل

 رو ذك

 

 أنثى

 القرصين

ضغط  االنتحار عب ال

 الكهربائي

 االنتحار شنقا

 

 شنقا االنتحار

 

 

 

 االنتحار شنقا

 

 عالن ي هذا ولم يتم اإل تحار عون حرس بتسوولقه لعمود كهربائنا

 سبابعن ال 

  بسووبب سوونة وذلك  25انتحار شوواب بحي أوالد شوولبي سوونه

 عائلية واجتماعية إشكاالت

 انتحار شوواب من منطقة قرصوو الحمام التابعة ملعتمدية الرقاب 

رسوواليات وذلك إثر تلقيه لنتيجة امتحانات البكالوريا عب اإل 

ية فأقدم عىل  ثان القصوورية والتي تفيد رسوووبه وذلك للمرة ال

 االنتحار

 يدي ا نة سوو مدي يذ ب حار تلم يد إثرنت تائج  بوز اإلعالن عن ن

 كالورياالب

 ذكر

 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

  ذكر

 س بوزيد
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االنتحار عب صووعقة 

 كهربائية
 عالن ينة سوويدي بوزيد لسووباب لم يتم اإل انتحار عون أمن بمد

 عنها

ن سوونة من منطقة بنريي بمعتمدية ب 80شوويم سوونه  انتحار  االنتحار شنقا

  عالن عنهايتم اإل  لسباب لمقردان وذلك 

 ذكر

 

 مدنني

سوونة بمنطقة شوونني التابعة  69يبلغ من العمر  انتحار شوويم  االنتحار شنقا

ية قابس الغرب ية  مد ف  ملعت ما توفر من معلومات  ن وحسووب 

 الضحية يعاني من اضطرابات نفسية

 قابس ذكر

 و االنتحار شنقا

 

 و االنتحار حرقا

 القطار ولم تتوفر  سنة بمنطقة 15تلميذ سنه دون الووو  انتحار

 سبابأي معطيات حول ال 

  شابان سداد كل الف  أانتحار  سبب ان صة املدينة ب  امامهمبقف

 وذلك حسب ما توفر من معلومات

 ذكر

 

  ذكور

 قفصة

 والسبابالعقد الثالث من العمر بقبيل الجنوبية  شاب يفانتحار   و االنتحار شنقا

 عالن عنهام يتم اإل ل

 قبيل ذكر

  

 الجماعية االجتماعيةالتحركات االحتجاجية 

شهر  صد خالل هذا ال ش 319تم ر والية من واليات الجمهورية، وكانت االحتجاجات  21مل تحركا احتجاجيا جماعيا 

سي وأخرىهمية بني والية مرتاوحة ال  صدرت والية  همية والية القريوان فوالية دي بوزيد الالئحة تليها وبنفس ال فقد ت

ما كانت االحتجاجات محدودة بواليات الرشيط الساحيل مقارنة ، وعمو جندوبةو  والية قفصةالقرصين ووالية مدنني ثم 

 .بالواليات الداخلية

شهدت والية مدن  ا، يف حني لم نرصد تحركات احتجاجية ذات بال خصوصني تطورا يف التحركات االحتجاجيةهذا وقد 

 .وضا  ال تزال متوترة يف جزر قرقنةية صفاقس علما وأن ال يف وال 

 :حتجاجات كما ييل من حيث الطبيعةهذا وكانت هذه اال 

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 155 49%

 االحتجاجات التلقائية 107 34%

 االحتجاجات العشوائية 57 18%
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 املجمو  319 100%

 

 

 

صو  يف ا شهر تمثل بالخ رص الهام خالل هذا ال االحتجاجات  حافظت ف ذا، الهامة لطبيعة االحتجاجاتلحركية العن

اجات العفوية سووجلنا تراجعا يف االحتجاجات التلقائية مقارنة باالحتج ف نناة عىل نفس املكانة وبحجم أقل العشوووائي

 :االحتجاجات وهذا يعود إىلهم يف سلم التي كان حضورها ال 

  ن أيعة املرحلة السووياسووية التي تمر بها تونس خاصووة و االحتجاجات التلقائية نتيجة طبالرتاجع الكبري يف

وضا  السياسية سيكون هاما ور حول حكومة وحدة وطنية وعليه ف ن انتظار ما ستؤول إليه ال الحديث يتمح

 .يف هيكلة االحتجاجات

 ة برزت ن العديد من االحتجاجات الكامنالحديث يتمحور حول حكومة جديدة ف ن ضووا ول ييف نفس اإلطار أ

 .شكال يتطلب املراجعة واملعالجةبشكل عفوي وهي عبارة عىل إشعار بوجود إ

  كالوريا وما صاحبها من استياء كاإلعالن عن نتائج البعديد االحتجاجات العفوية كانت نتيجة لوضا  عرضية

 .خاصة يف الجهات الداخلية

  شوائية ساليبقلت حدة االحتجاجات الع لياتها كغل  الطرقات وحرق ها وآإال أنها مع ذلك حافظت عىل نفس أ

 دارية ...ية واالعتصام داخل مقرات إاطالعجالت املط

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

التحركات االحتجاجية العفوية

التحركات االحتجاجية التلقائية

التحركات االحتجاجية العشوائية

خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية
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 صامات املعطلني عن لم تبز أي بوادر إي سبة العت صة بالن شهر وخا صلة منذ أ صامات املتوا شأن االعت جابية ب

 .العمل

 خرئر ال تزال مطروحة وتبز من حني إىل آاد امللفات العالقة كملف عمال الحضعدي. 

 الجماعية خالل شهر جوان لالحتجاجات االجتماعيةالهيكل القطاعي العام 

 القطا  الحجم %

 اقتصادي 37 12%

 اجتماعي 63 20%

 سيايس 40 13%

 تربوي 30 9%

 بيئي 16 5%

 إداري 93 29%

 ديني 1 0%

 صحي 11 3%

 أمني 26 8%

 ريا  2 1%

 املجمو  319 100%
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لنسووبة للمحتجني ما ، ويبز هذا القطا  بابقية القطاعات الخرى من حيث حجم االحتجاجاتتصوودر القطا  اإلداري 

ن مجاالت االحتجاج يف هذا القطا  واإلدارة، لذلك ف ليه يف تقاريرنا السووابقة حول العالقة بني السوولطة كنا قد ذهبنا إ

يأتي من داري موجهة، ييل القطا  اإل  التنو  عىل عكس بقية القطاعات الخرى حيث كانت االحتجاجاتكانت كثري 

العالقة بهذا القطا  عىل عكس  همية القطا  االجتماعي ثم السوويايس وهنا نالحظ عودة لالحتجاجات ذاتحيث ال 

القطا   شووكاالت ذات العالقة باملطالب التنموية ثميف اإل شووهر املاضووية ثم القطا  االقتصووادي وقد الحظنا تراجعا ال 

ن االحتجاجات يف هذا القطا  تبز كلما توفرت الفرصووة لذلك وهنا ر م من نهاية السوونة الدراسووية ف الرتبوي، إذ وبال

شري اىل اال  ضا نالحظ تراجعا هاما يف االحتجاجات حتجاجات ذات العالقة بنتائج البكالوريا  ثم القطا  المني وهنا أن ي

تي برزت خالل الشهر املا  بمناسبة اليوم الوطني ملقاومة منية بالر م من حدة االنتقادات الال  بالجهزةذات العالقة 

عالقة بالتعذيب  التعذيب وخالل هذا الشووهر بمناسووبة اليوم العاملي ملقاومة التعذيب حول عديد املمارسووات التي لها

 يقافوخاصة بمراكز اإل 

وسوواخ جات الكامنة حول ال جااالحت هميةالحضووناه هو أ ما إال أن، االحتجاجات البيئية كانت هي الخرى حارضة

 والناموس

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية
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 القطا  الحجم %

 اقتصادي 20 13%

 اجتماعي 33 21%

 سيايس 19 12%

 تربوي 14 9%

 بيئي 8 5%

 داريإ 43 28%

 ديني 1 1%

 صحي 5 3%

 أمني 11 7%

 ريا  1 1%

 املجمو  155 100%

 

 

بار تبالنسووبة لالحتجاجات العفوية، نحن أ قائمة صوودر اإل مام نفس هندسووة االحتجاجات عموما عىل اعت داري 

  والمنيوالرتبوي  االجتماعي فالسيايس واالقتصادياالحتجاجات يليه القطا  
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المجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 
2016جوان لشهرالعفوية
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 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية

 القطا  الحجم %

 اقتصادي 11 10%

 اجتماعي 17 16%

 سيايس 14 13%

 تربوي 12 11%

 بيئي 6 6%

 داريإ 32 30%

 ديني 0 0%

 صحي 4 4%

 أمني 10 9%

 ريا  1 1%

 املجمو  107 100%

 

 

سبة لالحتجاجات التلقائية، وكذلك المر أنفس املالحظ سبة لال ات بالن ضا بالن شوائيةي ات ، مع اختالفحتجاجات الع

، فاملثال العام يالقي نفس االمتدادات عىل بلور فيها االحتجاجات بهذا الشووكلوىل التي تتال محدودة جدا وهي املرة 

 املستوى الخصويص
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هرلشالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية
2016جوان 
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 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوائية

 القطا  الحجم %

 اقتصادي 6 11%

 اجتماعي 13 23%

 سيايس 7 12%

 تربوي 4 7%

 بيئي 2 4%

 إداري 18 32%

 ديني 0 0%

 صحي 2 4%

 أمني 5 9%

 ريا  0 0%

 املجمو  57 100%

 

 

 

 بعادها القطاعيةحتجاجية االجتماعية الجماعية يف أالتحركات اال 
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ةيئالمجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا
2016لشهر جوان 
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 القطا  االقتصادي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 20 54%

 احتجاج تلقائي 11 30%

 احتجاج عشوائي 6 16%

 املجمو  37 100%

 

بالجهات الداخلية وحول ارتفا  ية املرتدية و التنم والوضووا جات بالخصووو  حول البنية التحتية جااالحت تمحورت

 سعاره وانقطا  مياه الريالسعار وفقدان العلف وارتفا  أ

 القطا  االجتماعي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 33 52%

 احتجاج تلقائي 17 27%

 عشوائياحتجاج  13 21%

 املجمو  63 100%

 

 :مثلكان الشغل الشا ل هو انقطا  املاء الصالح للرشاب يف عديد الجهات 

مادة  حة من ع قة الطل ووووو منط

 املائدة التابعة ملعتمدية املطوية

 و حي الكاينة بمعتمدية املتلوي

 و منطقة السند

 و منطقة زنوش

 م العرايسمنطقة أو 

 والد عيساويو حي أ

 و منطقة  ار الدماء

 و منطقة فرنانة

 و منطقة نرص الله

 و منطقة الشوامم

 و منطقة الشواهنية

 و منطقة العنيزات

 الروابحية و منطقة

 و منطقة دار خريف

 و منطقة عني بومرة

 و منطقة الجهينة

 و منطقة الفريوات

 عديد املناط  بالقرصينو 
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 تاجروينو منطقة 

 و منطقة املغراوية

 و منطقة تفلون

 و منطقة سيدي عامر

 لوطة و منطقة

 و منطقة الرعينني

 و منطقة كرسى

و منطقة الروحية

 

سووباب اط  والتي كانت من أيضووا بالنسووبة النقطا  النور الكهربائي عن عديد املنوالقائمة تطول، نفس املالحظة أ

 تم رصدهااالحتجاجات التي 

 القطا  السيايس 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 19 48%

 احتجاج تلقائي 14 35%

 احتجاج عشوائي 7 18%

 املجمو  40 100%

 

ب قالة عديد وضووا  الداخلية واملطالبة ليبيا وانعكاسووها عىل ال  الوضووا  يفمحورت االحتجاجات بالخصووو  حول ت

 .لتثبيتهم يف مراكزهم بالنسبة للذين تم االستغناء عىل خدماتهمو الدعوة املسؤولني أ

 القطا  الرتبوي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 14 47%

 احتجاج تلقائي 12 40%

 احتجاج عشوائي 4 13%

 املجمو  30 100%

 

ضيع ال  صودة يف االمتحانات أرى ذات العالقة بهذه خكانت نتائج امتحانات البكالوريا وعديد املوا هم االحتجاجات املر

 هذا القطا 
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 القطا  البيئي 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 8 50%

 احتجاج تلقائي 6 38%

 احتجاج عشوائي 2 13%

 املجمو  16 100%

 

لالحتجاجات التي تم رصدها يف شكال التلوث التي كانت العامل الرئييس سب  وأرشنا إىل الوساخ والناموس ومختلف أ

 هذا القطا 

 داري القطا  اإل 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 43 46%

 احتجاج تلقائي 32 34%

 احتجاج عشوائي 18 19%

 املجمو  93 100%

 

دارية وضووعيات إملطالبة بالرتسوويم وتحسووني من نتائج بعض املناظرات وا هي االحتجاجات يف هذا القطا  بدءعديدة 

 االحتجاج عىل التقسيم البلدي الجديد الذي القى ويالقي العديد من االحتجاجات وأساساوتوفري الخدمات 

 القطا  الديني 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 1 100%

 احتجاج تلقائي 0 0%

 احتجاج عشوائي 0 0%

 املجمو  1 100%

 

 القطا  الصحي 
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 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 5 45%

 احتجاج تلقائي 4 36%

 احتجاج عشوائي 2 18%

 املجمو  11 100%

 

ت املرصودة يف هذا وضا  باملستشفيات وتردي الخدمات الصحية كانت وال تزال العنرص الهام يف مختلف االحتجاجاال 

 لعديد الجهاتن الوضع ال يزال مرتاوحا يف مكانه بالنسبة القطا  علما وأ

جال اسووتعمالها يف عمليات القلب وذلك يف بعض حول اسووتعمال وسووائل طبية قد فاتت آ جاتجايضووا احترصوودنا أ

 ىل القيام بتحقي  يف الغرضاليشء الذي دفع وزارة الصحة إاملصحات 

 مني القطا  ال 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 11 44%

 احتجاج تلقائي 10 40%

 احتجاج عشوائي 4 16%

 املجمو  25 100%

 

ا حول هذا املوضو  هذا إضافة إىل سباب التي رصدناهوة إىل مواجهته كانت من ال شكال العنف والدعختلف أتطور م

ىل منية باملناط  الحدودية إوالوضا  ال جرة بالقوة وتشكيات سائقي سيارات ال  خرى تتعل  بفض اعتصامإشكاالت أ

 .سباب االحتجاجاتامللفات التي كانت من أري ذلك من  

 القطا  الريا  

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 1 50%

 احتجاج تلقائي 1 50%

 احتجاج عشوائي 0 0%

 املجمو  2 100%
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 ليات التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاآ

والتكرار الكثافة  الجماعية وذلك وف  معايري االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات قياس آ مرة بمنهجيةذكر ككل ن

والفضاءات  اآللياتنعتمده يف تقاريرنا والذي يخي  التدرج الذيىل خمسة أي وف  نفس واحد إ القياس منسلم  ضمن

 سلبي.ىل مؤرش إوالجهات والفاعلني هذا وتشري الخانة }و{ 

 5 4 3 2 1 لياتاآل

   * * * عالمنداءات عب وسائل اإل 

     * منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * الشبكات االجتماعية

     و التهديد باالستقالة

   * * * االعتصامات

    * * ارضابات جو 

     * ارضابات جو  وحشية

   * * *  ل  طرق

   * * * عرائض احتجاجية

     * داريةاقتحام مؤسسات إ

     *  ل  مقرات عمل

     * منمواجهات مع ال 

     * حمل الشارة الحمراء

    * * مسريات سلمية

   * * * رضاباتإ

    * * طاطيةحرق عجالت م

     * منيةاعتداء عىل مراكز أ

     * العصيان املدني

     و منع حركة مرور القطارات

     و جامعية للبيع اتدعرض شها

     و بحرية باملراكب مسرية

     و التخيل عن الجنسية التونسية

     و  الق ميناءإ
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     * مقاطعة امتحانات

    * * اتالف انتاج فالحي

     و التكبيل بالسالسل

     و سالسل برشية

     و فواهخياطة ال 

    * * التهديد باالنتحار

     و انتحارات رمزية

     و نحو العاصمةقدام السري عىل ال 

     و 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

   * * * والياتمقرات 

   * * * مقرات معتمديات

     و مقرات قضائية

   * * * مقرات وزارات

     * ندواوي

     و منظمات وطنية

     * مجلس نواب الشعب

     * رئاسة الحكومة

     و رئاسة الجمهورية

     * مستشفى

   * * * الرشكة التونسية للكهرباء والغاز
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   * * * الوطنية لتوزيع املياهمقرات الرشكة 

     * مالعب رياضية

 

 و  التحركات االحتجاجية الجماعيةالجهات موض

 

 

 الفاعلون يف التحركات االحتجاجية الجماعية

 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

    * * ولياءأ

    * * متساكنون

     * نصحفيو 

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

   * * * رشكة توزيع املياه

     * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     و رئاسة الجمهورية

   * * * واليات

  * * * * معتمديات

   * * * وزارات

     * رئاسة الحكومة

     * مستشفيات

     و جنبيةسفارات أ

   * * * منيةالسلطات ال 

     و السلطات القضائية

     * منظمات وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

     * مجامع املياه

     * عالميةمؤسسات إ
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    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

  * * * * معطلني عن العمل

    * * جرةسائقي سيارات ال 

     * نأمنيو 

    * * سائقي النقل الريفي

    * * عمال

    * * موظفون

     و أهايل مفقودين

     و أهايل شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة

     * طارات شبه طبيةأطباء وإ

    * * حقوقيون اشطونن

 

 2016ييل جرد لهم التحركات االحتجاجية االجتماعية خالل شهر جوان  فيما

ضت وترية االحتجاجات واملطلبية كما كان متوقع ضان انخف شهر رم شهر  -ا مع حلول  وارتفا   -جوان تقريبا طيلة 

بكثري مما تم رصوده من قبل وحدة الرصود  هماحتجاجات أن الشوهر قد سوجل ل بأدرجات الحرارة، لكن يمكن القو 

 خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة. 

أو انقطا  املاء الصووالح للرشوواب حداث الظرفية عىل  رار عي واالقتصووادي املتأزم وتواتر ال ن الوضووع االجتمافيبدو أ

كثر من مناسبة خالل شهر رضت نفسها يف أ. قد فرصيحات وقرارات رسمية عليها خالفو صدور تالتيار الكهربائي أ

 الندال  عدد من االحتجاجات.  جوان وكانت فتيال

صيلة  صدارة ح صة وجندوبة والتحقت بهم والية مدنني عىل  رصين وقف وحافظت واليات القريوان وسيدي بوزيد والق

صد  االحتجاجات صودة من قبل وحدة الر رص فيها أالفردية والجماعية املر صف التحركات املطلبية أين انح كثر من ن

   واالحتجاجات التي عرفها شهر جوان.

ين أ 2016ب ليطفو من جديد وبقوة عىل سطح أحداث شهر جوان وعاد مشكل العطش والنقي الواضح يف مياه الرش 

اليات الجمهورية من شمال البالد طع طري  وتنديد واعتصامات يف مختلف و عاينت وحدة الرصد وقفات احتجاجية وق
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سبب إ رشاب والتي امتدت يف عدد من  االنقطا ىل جنوبها ب صالح لل رسبات الدورية للماء ال صة والت معتمديات والية قف

   أربعة أيام.كثر من إىل أ والقريوان ومدنني ونابل والقرصين وجندوبة 

 : والية القريوان

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 3 1 1 5

 االجتماعي 6 2 3 11

 السيايس 3 1 0 4

 الرتبوي 2 2 0 4

 البيئي 2 1 0 3

 دارياإل  5 4 2 11

 الديني 1 0 0 1

 الصحي 0 0 0 0

 المني 2 2 1 5

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  24 13 7 44

ل شهر جوان، أين شهدت أكثر من  لب التحركات االحتجاجية التي تم رصدها خالالقريوان بمعتمدياتها أ والية سجلت

 انقطا  وكل التزود باملاء الصووالح للرشوواب أ لبها حول مشوويف اليوم حامت أ  -فردي أو جماعي  -تحرك احتجاجي 

 التيار الكهربائي. 

بوحجلة ومناط  الشووواهنة والعنيزات والروايحية ودار خريف من معتمدية  هايل نرصوو الله وعدد من مناط فاحتج أ

شبيكة يف أحاجب العيون وعني برمة من معتمد سبيخة ومعتمدية ال سبة عىل خلفية حالة العطش التي ية ال كثر من منا

سنوات  ص للمطالبة وذلكيعانون منها منذ  رشاب.بتوفري املاء ال سبيخة  الح لل عدد من  فالح( 400)كما نظم فالحو ال

سد نبهان ضيهم و  ةالوقفات االحتجاجات املنددة بقرار  ل   سيمة عىل أرا سيكون له من تداعيات ج ساملا  تهم من  را

 املشمش والقوار . 

رشايطية من معتمدية   رشاردة والقطيطر وال صفان من معتمدية ال وعرفت عدد من عمادات القريوان عىل  رار بري الو

لة من اال  قانبوحجلة حا ية إ حت مت لكثر من أسووبو  عىل خلف لدي الجديد وعدد من ادا لوقفات عالن التقسوويم الب

 يام متتالية. أ 5كاتب البيد املفاجئ لكثر من ثر  ل  ماالحتجاجية عىل إ

 .هذا وخاض عدد من عملة املنابت والغابات بالوسالتية احتجاجات للمطالبة بتسوية وضعياتهم املهنية
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با  عىل الطرد التعسووفي الذي لحقه خاض محمد الرمضووان تحركا احتجاجيا دعا خالله  ررشكة آومن اجل تراجع 

 كافة املنظمات الحقوقية للتدخل. 

 العقد الثاني والثالث من العمر يف اكانوا شباب ستة منهم الت انتحار ومحاولة انتحار،اح ثمانيةوشهدت والية القريوان 

 عاما. 15و قدم عليها طفل دون الانتحار أ عاما ومحاولة 50و 45هول واثنان ك

   

 : والية مدنني

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 3 2 1 6

 االجتماعي 2 1 1 4

 السيايس 2 1 0 3

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 1 1 0 2

 اإلداري 4 3 3 10

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 2 2 1 5

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  15 11 6 32

شهر جوان لتكون  سلم ترتيب توزيع االحتجاجات خالل  ات الكثر احتجاجا كوالية واليال ضمنتقدمت والية مدنني يف 

صود وارتبط أ القريوان من حيث وسيدي بوزيد أ سيم البلدي الجديد حيث الحراك املطلبي املر صفها بالتق كثر من ن

يس  ضت منطقة ح ضمهارف سلة من الوقفات  ةملعتمدية بو رارة الجديد عمر والعمارات الجنوبية قرار  سل وقاموا ب

 االحتجاجية. 

 الرشب وتوفري مسلم الئ  للمدينة وب يجادوسجلت مدنني احتجاجات ذات طابع تنموي اجتماعي طالبت بتوفري مياه 

ضع العطالة التي يعاني منها  حلول ضغط عىل الجانب عدد من عمال النزل بجربة وجرجيس إلو ىل جانب املطاَلب بال

 الليبي ليلتزم باالتفاق التجاري املبم مع نظريه التونيس. 

 شهدت منطقة بنريي من والية مدنني انتحار شيم يف الثمانني. 
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 : سيدي بوزيد 

 القطا  احتجاج عفوي تلقائياحتجاج  احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 2 1 1 4

 االجتماعي 4 3 2 9

 السيايس 4 5 2 11

 الرتبوي 1 1 1 3

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 6 4 4 14

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 0 2

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  18 15 10 43

صام صل اعت صل التنديد بتجاهل لعاطلني عن " هرمنا "  ل توا شهر الخامس ويتوا العمل يف معتمدية منزل بوزيان لل

 العاطلني عن العمل .  اتدلتها يف التعامل مع املحتجني من أصحاب الشهاالسلطة ومماط

خلفية التقسوويم البلدي  عمادات الهنارشية وبرئ الحفي عىل كما عرفت سوويدي بوزيد بدورها عدد من االحتجاجات يف

 خالله الهايل الحدود الجغرافية الجديدة وطالبوا بمراجعتها وترشيكهم يف تقرير انتمائهم. الجديد رفض 

وسجلت الجهة احتجاجات للمطالبة بالتنمية والتنديد بالتهميش واملماطلة وتغييب مكونات املجتمع املدني وصلت حد 

 وايل الجهة.  ب قالةرفع شعارات منادية 

بط نتحار ومحاوالت انتحار ذهب ضحيتها بالساس شباب دون الثالثني عاما وارتوعرفت سيدي بوزيد خمس حاالت ا

 ومجهولة.  ةكالوريا وتبقى أسباب انتحار ومحاولة انتحار الباقني  ري محددثالثة منها بنتائج مناظرة الب

 : والية القرصين

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 2 2 1 5

 االجتماعي 4 3 2 9

 السيايس 0 0 0 0
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 الرتبوي 3 2 1 6

 البيئي 1 1 1 3

 دارياإل  4 3 2 9

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  14 11 7 32

املاضووية واملرتبطة أسوواسووا  االحتجاجات يف والية القرصووين حافظت عىل نفس املطلبية التي حملتها طيلة السوونوات

 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية حيث واصل عمال الحضائر احتجاجهم لعدم خالصهم الجر الدنى املهني املضمون

هايل عمادة الوسايعية لتالعب املعتمد شهرا و ندد أ 14ووو هم لتسبيطلة الثري لعدم سداد متخلدا واحتج عملة منتجع

 باملساعدات االجتماعية. 

صالح  صلة للتيار الكهربائي واملاء ال سلة من االحتجاجات لالنقطاعات املتوا سل رصين املدينة  كما عرفت منطقة الق

رشاب وطالبو  سنة. واحتج أحلول لوضعه ب يجاد الل سيم اإل  هايلم الذي طال لكثر من  داري القرصين الوالية عىل التق

 الجديد. 

صادي و حاالت انتحار ومحاولة انتحار  6وتم رصد  رصين ارتبطت جميعها بالوضع االقت االجتماعي املحتقن يف يف الق

 من فك االعتصام الذي انطل  منذ منتصف جانفي املا  داخل مقر الوالية. الجهة عىل إثر محاولة أعوان ال 

 : والية جندوبة

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 1 2 1 4

 االجتماعي 3 2 0 5

 السيايس 2 1 0 3

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 1 0 2

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 2 1 1 4
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 الريا  0 0 0 0

 املجمو  10 8 2 20

سمت املطلبية يف والية جندوبة إا رشاب ومياه ة محاور ال ىل ثالثنق صالح لل وىل ارتبطت بمطلب قديم وهو توفري املاء ال

الري وتعلقت الثانية بمطالب التنمية يف الجهة والتي جاءت بالسوواس عىل خلفية تحويل السوولط الرسوومية ملرشووو  

 البرييفريك من منطقة عني دراهم اىل والية ز وان. 

كالوريا وطالبو السلط املعنية بدراسة الوضع والبحث عن حلول البذيلهم سلم النتائج يف مناظرة كما احتج الهايل عىل ت

سجن بالريجيا إرضاب جو  لعوني تقلي من حجم الفوارق االجتماعية والثقافية والرتبوية سجل  ن بعد و سج كما 

 هما. تاتخاذ قرار نقل

شهدت جندوبة  سجون اللذسبعة و شملت ثالث كهول وعونا ال ا ان احتجا عىل نقلتهمحاالت انتحار ومحاولة انتحار 

 شكاليات نفسية. وشاب يرجح أنه يعاني إ

 : والية قفصة

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 4 2 3 9

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 2 0 3

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 1 3

 المني 1 1 1 3

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  7 6 5 18

حيث سوجلت كل من   التيار الكهربائي. ية قفصوة ب شوكالية العطش وانقطا  لب التحركات املطلبية يف وال ارتبطت أ

سب املقاالت  صلت ح رشاب توا صالح لل صلة للماء ال سند واملتلوي وأم العرائس انقطاعات متوا معتمدية زنوش وال

شهدت منطقة باب الرمل احتجاجات واحتقان بعد انقطا  التيار الكهربائي لكثر من  سبو  كما  املرصودة لكثر من أ

 يوم. 
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املعمل الكيمياوي وأهايل املضيلة يف مناسبتني بمسريات احتجاجية عىل خلفية وفاة العامل الذي انفجر  عمال  هذا وقام

 عليه أنبوب الحامض الفسفوري نهاية شهر ماي املا . 

 : والية سليانة

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 3 0 0 3

 االجتماعي 1 2 1 4

 السيايس 0 1 2 3

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  2 2 2 6

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 1 1 0 2

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  7 6 5 18

هايل د باملاء الصالح للرشاب حيث خرج أبدورها شهدت والية سليانة تحركات احتجاجية ارتبطت أساسا بمشكل التزو 

 منطقة الرعينني ومنطقة سيدي عامر وبلوطة من معتمدية سليانة الجنوبية احتجاجا عىل انقطا  املاء. 

هايل مكثر عىل عزل معتمد املنطقة ى املخابز بالجهة واحتج أحد و بقطع الطري  رفضا لقرار إ الق إهايل برقهذا وقام أ

 وطالبوا بمراجعة القرار. 

 ين قام بربط نفسه بالسكة الحديدية للقطار. ية سليانة حالة انتحار لكهل أوال  سجلت معتمدية قعفور من

 : والية تطاوين

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 1 2 1 4

 االجتماعي 2 2 1 5

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 2 3 2 7
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 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  2 2 1 5

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 0 2

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  8 10 5 23

عىل النقي املسووجل يف توفري مادة  لخدمات اإلدارية حيث احتج الفالحوناملطلبية يف والية تطاوين تعلقت أسوواسووا با

صندوق التأمني عىل  ضمان االجتماعي و سدات لهم من قبل ال سوء الخدمات االجتماعية امل سداري وندد املكفوفني ب ال

 املرض. 

طار توفري أطباء االختصا  ويف نفس اإل كما طالب الهايل بتحسني خدمات االنعاش باملستشفى الجهوي بتطاوين مع 

 التعليم العايل برتكيز شعبة علوم الرتبية باملركب الجامعي.  طالبوا وزارة

 : والية باجة

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 1 0 0 1

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 2 1 1 4

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 االداري 2 3 1 6

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 1 1 0 2

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  7 5 2 14

ا الزرقة عىل التقسوويم البلدي الجديد الذي لم يشووملهم بمنطقة بلدية كما كان منتظر  يمنطقة واد  احتج متسوواكني

هايل مجاز الباب بمسرية ليلية طالبت بالتنمية وتحسني معتمدية تستور بحافلة نقل وقام أ هايل اوالد عيار منوطالب أ

 البنية التحتية للجهة. 
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   مام سوء أوضاعه االقتصادية واالجتماعية.بمناسبة زيارة رئيس الحكومة هدد أحد املواطنني بحرق نفسه أ

 : والية قبيل

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 1 1 0 2

 الرتبوي 1 0 0 1

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  3 2 1 6

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 1 1 3

 المني 1 1 1 3

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  8 6 3 17

فيها مختلف حسوواسوويات  تعرفت قبيل احتجاجات تنديدا بالغل  املفاجئ ملكاتب البيد وشووهدت تظاهرات شووارك

 . (منطقة نويل وزعفران و ليسية بدون الجنوبية)رفضت التقسيم البلدي الجديد التي املجتمع 

 ما بقية االحتجاجات فارتبطت بمطالب اجتماعية اقتصادية تطالب بالتشغيل وتحسني الوضع االجتماعي. أ

 خاللها مام مقر الوالية طالبم وقفة احتجاجية أت بني منطقتي القلعة ودوز تنظيحداث العنف التي جدهذا وسجلت أ

 حلول جذرية للمشكل.  ب يجادالسلط  الهايل

 شهدت منطقة قبيل الجنوبية حالة انتحار شاب يف العقد الثالث من العمر. 

 : والية املهدية

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 2 1 1 4
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 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  3 2 2 7

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  6 3 3 12

يف منطقة الغضووابنة من معتمدية  بالسوواسسووجلت املهدية احتجاجات عىل خلفية التقسوويم البلدي الجديد كانت 

 ويف منطقة رزدة.   الشابة

 هايل عمادة فرج الله الجنوبية والرشايطية عىل االنقطا  املتكرر للماء الصالح للرشاب. كما احتج أ

 يضا محاولة انتحار لكهل بعد حضوره يف برنامج تلفزي. هذا وسجلت منطقة الغضابنة أ

 :والية نابل

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي عشوائياحتجاج  املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 1 0 0 1

 البيئي 2 2 0 4

 دارياإل  0 0 0 0

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  4 2 0 6

يام يف منطقة الحلفاء وتفلون من معتمدية الذي انقطع لربعة أ باملاء الصووالح للرشووابعرفت نابل احتجاجات تطالب 

 جل عدم التفويت يف الفضاء. مات سلسلة من التحركات للضغط من أبني خيار كما خاض عمال فضاء ياسمني الحما
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رشوو حاالت جمعت بني اإلناث ذ شووهدت الجهة عكانت نسووبيا عالية يف والية نابل إحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 

باالنتحار  "ياڤوووفري"إزه تعامال يف من 14برزها كان تهديد وأطفال أشباب وكهول  العماروالذكور وشملت مختلف 

 عليهم وعدم طردهم من عملهم.  باإلبقاءالجماعي كتصعيد لتحركهم املطاَلب 

 : والية تونس

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 1 0 0 1

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 2 1 0 3

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 1 0 0 1

 دارياإل  1 1 0 2

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  1 1 0 2

 املجمو  7 4 0 11

مام مجلس جية أثورة وعائلته وقفة احتجا ارتبطت االحتجاجات يف تونس العاصوومة بمراكز القرار حيث نظم جريح

العقوبات التي سوولطت عىل  نواب الشووعب احتجاجا عىل فصووله من عمله وقام أحباء امللعب التونيسوو باالحتجاج عىل

 الفري . 

صمة حملة إ سجلت العا شواطئ خالل كما  لكرتونية عىل خلفية حادث الكواد يف نابل طالبت بمنع جوالن الكواد عىل ال

 . الصائفة

 سجل حي سيدي حسني السيجومي حالة انتحار لفتاة يف العرشين. 

 : والية املنستري

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 0 0 0 0
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 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  2 2 0 4

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 1 1 0 2

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  3 3 0 6

ن قبل النيابة ثر صوودور قرار يمنع دخولهم وسووط املدينة ما لسووواق التاكيسوو عىل إسووجلت والية املنسووتري احتجاج

 عن الطعام وسط معتمدية زرمدين للمطالبة بالتشغيل.  ارضابالخصوصية كما خاض أحد املواطنني إ

 ذلك.  أسبابتحدد  أن يف منزلها دون باالنتحار الربعنيقامت امرأة يف كما 

 : والية سوسة

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 1 1 1 3

 دارياإل  1 1 0 2

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  3 3 2 8

ارتبطت االحتجاجات املسجلة يف والية سوسة بالتقسيم البلدي الجديد بمعتمدية النفيضة وبرتدي الوضع البيئي يف حي 

 الرياض. 



 
 

49 
 

 وسجلت سوسة ثالث حاالت انتحار ومحاولة انتحار لكهل يف سجن املسعدين وأستاذ تعليم ثانوي وفتاة يف العرشين. 

 : ية أريانةوال 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 2 0 0 2

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  4 1 0 5

 دارة بتعهداتها. العلوم السياسية لعدم التزام اإل  عىل  الء السعار ووقفة احتجاجية لطلبة كلية اسجلت اريانة احتجاج

 والية منوبة : 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0
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 املجمو  2 0 0 2

 ملكاتب البيد. اجات عىل خلفية اإلرضاب املفاجئ عرفت الجهة احتج

 من العمر.  45و كهل يف ال الثانيةكالوريا سجلت منوبة حالتي انتحار ومحاولة انتحار الوىل قام بها تلميذ يف الب

 والية الكاف : 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  2 0 0 2

ن يرجح أ للماء الصووالح للرشوواب. وقام كهل يف الخمسووني باالنتحار شوونقا احتج أهايل تاجروين عىل االنقطا  املتكرر

 تكون ظروفه االجتماعية هي السبب. 

 قابس:والية 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 0 0 0 0

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1
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 الديني 0 0 0 0

 الصحي 1 0 0 1

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  2 0 0 2

 انقطا  املاء كان سبب احتجاج منطقة املادة التابعة ملعتمدية املطوية 

 عىل االنتحار يف منزله.  68م شيم يبلغ من العمر وأُقد

 والية بنزرت : 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 

 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  2 0 0 2

صووحاب أ مام والية بنزرت احتجاجا عىل عدم ورود أسوومائهم يف قائمةمن سووواق التاكيسوو وقفة احتجاجية أ نفذ عدد

 . ةديالرخي الجد

  من العمر . 45و وسجلت سجنان حالة انتحار لكهل يف ال

 والية توزر : 

 القطا  احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجمو 
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 االقتصادي 0 0 0 0

 االجتماعي 1 0 0 1

 السيايس 0 0 0 0

 الرتبوي 0 0 0 0

 البيئي 0 0 0 0

 دارياإل  1 0 0 1

 الديني 0 0 0 0

 الصحي 0 0 0 0

 المني 0 0 0 0

 الريا  0 0 0 0

 املجمو  2 0 0 2

 احتجاجات اجتماعية تم رصدها نتيجة ملا حدث بمكتب البيد بتوزر

 

 

 2016شهر جوان  العنف خالل 

 
يس يف طليعة أنوا  العنف املرصودة من قبل وحدة الرصد  ما تزال ثالثية العنف الرُسي والعنف الزوجي والعنف الجن

يف املنتدى التونيسوو للحقوق االقتصووادية واالجتماعية من خالل عينة تتكون من مختلف الصووحف الوطنية الناطقة 

 .املجال االفرتا لوسائل اإلعالم يف باللغتني العربية والفرنسية ومن خالل املواقع الرسمية 

صل حد طعن الم وذبحها وذبح الجدة.  كما  شهر يؤكد زيادة حجم العنف الرُسي الذي و صده خالل هذا ال وما تم ر

يتواصل العنف الزوجي يف عدد من املناط . والثابت فيما تم رصده أن حجم العنف الجنيس ضد الطفال سّجل نقصا 

 .م التحرش الجنيس والعنف الجنيس ضد النساءملحوظا فيما زاد حج

يشء الذي دفع "الهيكا" إىل اتخاذ قرار  سالت ال سل شكال متعددة عب مختلف البامج التلفزية وامل كما برز العنف يف أ

يدعو إىل تأخري بث أحد املسلسالت الرمضانية ووضع عالمة عىل الشاشة تفيد بعدم مشاهدة الطفال للمسلسل نظرا 

  أشكال العنف التي يتشكل منها هذا املسلسل ملختلف

 أحجام أشكال العنف املرصودة 
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 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس × ×   

 الرسي × × ×  

 الجنيس × × × × 

 العائيل × × ×  

 دارياإل  × ×   

 املنظم × × × × 

 العالئقي × ×   

 المني × ×   

 االجتماعي × × ×  

 االقتصادي × ×   

 االحتجاجي × ×   

 االنفعايل × ×   

 الصحي × ×   

 العنرصي ×    

 الرتبوي × × ×  

 الديني و    

 الريا  ×    

 القانوني ×    

 املؤسساتي × ×   

 املروري × × ×  

 النفيس × × × × 

 االلكرتوني × × × × 

 الجندري × × ×  

 

 :حجم العنف يف مختلف الواليات بشكل متدرج 

 الوالية 1 2 3 4 5

 املهدية × ×   

 تطاوين × × ×  

 ز وان ×    
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 اريانة × × ×  

 بن عروس × × ×  

 منوبة × × ×  

 سوسة × × ×  

 سليانة × ×   

 باجة × ×   

 املنستري × ×   

 مدنني × × ×  

 صفاقس × ×   

 توزر × ×   

 تونس × × × × 

 سيدي بوزيد × × ×  

 نابل × ×   

 الكاف ×    

 القرصين × × ×  

 قبيل × ×   

 القريوان × × ×  

 جندوبة × ×   

 قفصة × × ×  

 قابس ×    

 بنزرت × ×   

 

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * فضاءات نقل عمومي

   * * * مقرات ادارية 

   × * * ساحات عامة

   × * * فضاءات عمل

   × * * فضاءات تربوية
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    * * فضاءات تعليمية

   * * * فضاءات ادارية

    * * فضاءات سكن

     * سجون واصالحيات

    × * مقرات امنية

     و فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية

    * * فضاءات صحية

    × * فضاءات ترفيهية

    × * فضاءات احتفالية

   * * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 

 

 : جوان شهر خالل يف ما ييل نماذج لهم أشكال العنف التي تم رصدها

 

  : العنف ذو الطابع الرسي •

 الم طعنا يف ڤفصة وذبحا يف جربة. كما تم رصد حالة اعتداء بالذبح يف ح  جّدة يف  تم رصد حالتْي اعتداء عىل

جربة. ويف القريوان تم تسووجيل حالة اعتداء بالعنف الشووديد من قبل شوواب عىل شووقيقه وذلك باسووتخدام 

  .ساطور

 سبب إطالق نار داخل منزل العائلة ويف م صابات بجروح ب صد إ نطقة العيون ويف  ار الدماء بجندوبة تم ر

صيد. ويف منطقة الزواكرة من معتمدية  ستخدام بندقية  صابة أمها با رصين تعّمد كهل قتل طليقته وإ بالڤ

مكثر حاول زوج قتل زوجته وذلك بطعنها بواسووطة آلة حادة عىل مسووتوى الظهر والجنب وتعمده تشووويه 

شط م ضان. ويف  شهر رم سكني. وجهها. حدث هذا ُقبَيَْل موعد آذان املغرب يف  ريم تعّمد زوج طعن طليقته ب

 .ويف ز وان سّجلت قضية ا تصاب فتاة من قبل زوج شقيقتها

 :العنف ذو الطابع الجنيس •
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يف بنزرت تم اختطاف قارص والتداول عىل ا تصووابها ملدة أربعة أيام ويف الجهة أيضووا تعرضووت فتاة إىل 

صد حاالت  ضا ر شاب يف منزل مهجور. تم أي صاب عىل يد  صة تطورت حادثة اال ت يس ففي قف تحرش جن

شقي  الفتاة. ويف جندوبة تعرض طفل دون  شاب و شديد بني ال سنة إىل  15تحرش بفتاة إىل حادثة عنف 

املفاحشة. ويف الصقالبة بوالية نابل تم رصد حالة اعتداء جنيس من قبل جار عىل جارته. ويف سوسة تم رصد 

بني مرتكبيها متشددا دينيا تم إيقافه سابقا عىل ذّمة التحقي  خمس حاالت اعتداء جنيس طيلة شهر جوان من 

 .هالل بالعاصمة وبوالية ز وان من حييف شبهة إرهاب. كما تم رصد حالة اعتداء جنيس يف كل 

ضان منها محاوالت  ل  مقاه معدة للمفطرين وذلك يف كل  شهر رم صد حاالت عنف ارتبطت ب ضا ر  من توزرتم أي

. كما تم رصد حالة عنف عىل خلفية عروشية وذلك يف جهتي دوز العبادلة والقلعة.  ورصد حاالت ونفزة )والية باجة(

سيارة المن يف منطقة رجيش باملهدية ورمي منزل  شيم بلور  باملولوتوف يف دوار  عون أمناعتداء عىل أمنيني منها ته

سل  صحفيني منها االعتداء عىل مرا رش. وكذلك رصد حاالت اعتداء عىل  صحفيني من تغطية هي صحفي يف نابل ومنع 

  .اجتما  يف سيدي بوزيد

سا بالرسقة تحت الرتهيب واالعتداء وكذلك االعتداء  سا مثل  عىل مؤسساتتم أيضا رصد حاالت عنف إجرامي تعلقت أ

  .املستشفيات بهدف الرسقة

تم منعها من عرض لوحاتها. كما وتعرضووت الفنانة إيران ونيس اىل التهديد واالعتداءات بالعنف من قبل متشووددين و 

شكل  صحفيني ناجي  البغوري إىل التهديد ب ضت املحامية ليىل حداد إىل التهديد عىل يد مجهولني وتعرض نقيب ال تعر

  . ري مبارش بعد اقتحام مسلحني ملنزله

ستوجب تدخال  صدها ويظل أخطرها العنف الرسي والزوجي والذي يبدو أنه ملف ي انوا  مختلفة من االعتداءات تم ر

صعوبات  ساعدة لألرسة عىل تجاوز ال سرتاتيجية م شخيي الظاهرة وفهمها ولوضع ا من  7 تطبيقا للفصلرسميا لت

 ." تمع وعىل الدولة حمايتهاالدستور التونيس والقا  بأن "الرسة هي الخلية الساسية للمج


