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 2018محاولة انتحار خالل سبتمبر  43

 

  

يحركا احتجاجيا اجتماعيا  591 2018ايجتماعية لشدددسر سدددبتمبر رصدددد يقرير املىتدل التوي دددقو لاحقوق ايةتصدددا  ة و 

 .يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 547مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

  ر ا  125ونقلت مبعثوثة موزاييك إلى الندوة الصححححححححححححأية للمرسحححححححححححد أنا  ف  وحححححححححححجيب أغل  الت ر ات  ي والية القيروا   

 .بسححححححححححححححححححححححححححنحححححححححححح  مشححححححححححححححححححححححححححا ححححححححححححب الححححححححححححبحححححححححححح ححححححححححححيححححححححححححة الححححححححححححتحححححححححححح ححححححححححححتححححححححححححيححححححححححححة و نححححححححححححقحححححححححححح  الححححححححححححتحححححححححححح و   ححححححححححححمححححححححححححيححححححححححححا  الشححححححححححححححححححححححححححر    ححححححححححححححححححححححححححوسححححححححححححححححححححححححححا

 ف  وجيب  2018م اولة انت ار  الل شهر سنتمبر  43  املنتدى   اوالت االنت ار ،فقد رسد  قرير و  خ وص حاالت م

م اولة انت ار  ليها والية القيروا   13املائة و سححجب أع ى عد  ماها  ي والية صأ ححة  حححححححححححححححح  79أغلبها لدى ج س الذ ور   سححبة 

 .ثف والية نا ب

https://goo.gl/8K2KD4   

https://goo.gl/8K2KD4
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 أغلب ا من الذكور  2018محاولة انتحار خالل شسر سبتمبر 

 

م اولة انت ار  الل شهر  43 2018رسد  قرير املنتدى التونس ي للحقوق االصت ا ية واالجتماعية لشهر سنتمبر 

م اولة انت ار  ليها والية  13ائة وسجب أع ى عد  ماها  ي والية صأ ة  ح امل 79أغلبها لدى الذ ور   سبة  2018سنتمبر 

 القيروا  ثف والية نا ب

  ر ا جماعيا، و ّف  547  ر ا احتجاجيا اجتماعيا ماها  591وبخ وص الت ر ات االحتجاجّية فقد رسد  قرير املنتدى 

 ب الب ية الت تية و نق  الت و   ميا  الشر    ر ا بسن  مشا 125 وجيب أغل  الت ر ات  ي والية القيروا   

 .  وسا

https://goo.gl/JNxyW1   

https://goo.gl/JNxyW1
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 محاولة هجرة سرّية من وي ة نابل  :27  2018خالل شسر سبتمبر 

 

،  ي  2018أكتوبر  29صّدمت عضححححححححححو املنتدى التونسحححححححححح ي للحقوق االصت ححححححححححا ية و االجتماعية ،  الة صنقا  ، اليوم ، االثني  

  حححححححرية ملراسحححححححلة را يو ما  ، مها ال حححححححيا ي ، و الل ندوة يححححححححأية للمنتدى ، اح حححححححائيات الهجرة غير النظامية  ي  شحححححححهر 

م اوالت من املهدية  ي حي   لغت م اوالت الهجرة غير 9ية نا ب و م اولة من وال  27حيث  لغت  2018جانأي و سححححححححححححححنتمبر

 . 10 ونس  30م اولة مدني  49النظامية من والية سأاصس 

 % من ج سيات أجننية13% من جملة من حاولوا الهجرة  طريقة غير نظامية مقا ب 87الج سية التونسية  و  مثب

https://goo.gl/UmvA9b  

 

 

  

https://goo.gl/UmvA9b
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https://goo.gl/KeW8jR


 

 FTDES ندوة صحفية 29 أكتوبر 2018

 
 

 

https://goo.gl/YoKgLi   

https://goo.gl/YoKgLi
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 يحركا احتجاجيا اجتماعيا خالل شسر سبتمبر 591املرصد ايجتماعي التوي قو: 

 

ذكرت نجالء عرفة، عضححو املرسححد االجتماعي التونسحح ي ا  عد  االحتجاجات االجتماعية املرسححو ة  الل شححهر سححنتمبر  ل  

 .ححححالحححة وم حححاولحححة انت حححار 34فر يحححة،  حححاالضححححححححححححححححافحححة الى رسححححححححححححححححد  10هحححا  ي شححححححححححححححةحححب احتجحححاجحححات جمحححاعيحححة وما 547  ر حححا ،  591

واضحححححححححححححافت  الل ندوة يححححححححححححححأية انعقدت اليوم االثني   تونس العاسحححححححححححححمة  مقر املنتدى التونسححححححححححححح ي للحقوق االصت حححححححححححححا ية 

  ر ا (  ليها والية صأ حححة  125واالجتماعية ا  القيروا    تب التر ي  االول للت ر ات االحتجاجية واملطلبية االجتماعية )

 (49) ( فسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححوسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة60ثحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححف سححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححيحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدي  حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححوزيحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد ) (61)

 2017ة الى ا  نسحححححححححا االحتجاجات االجتماعية صد ار أع  الل شحححححححححهر سحححححححححنتمبر مقارنة  نأس الأترة من سحححححححححنة واشحححححححححارت عرف

  حححححححححححاملحححححححححححائحححححححححححة 33 ححححححححححح حححححححححححر حححححححححححا اي  ححححححححححح يحححححححححححا ة  ححححححححححح سححححححححححححححححححححححححبحححححححححححة  547 ححححححححححح حححححححححححر حححححححححححا اجحححححححححححتحححححححححححمحححححححححححاعحححححححححححيحححححححححححا( لحححححححححححي ححححححححححححححححححححححححب الحححححححححححى ححححححححححححدو   370)

عو ة املدرسححححححححححححية من واكدت  ي  ذا السححححححححححححياق ا  مسححححححححححححالة الب ية الت تية والنق   ي الت و   امليا  واال الالت ال ي رافقت ال

مثلت ا رز  … عدم اسحححتكمال اشحححغال ال حححيانة للمدار  واملعا د وعدم  وفر وسحححائب النقب املدراححح ي ونق  اال ار التر وي 

 االسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححبحححححححححححححححححححححححححححا  املحححححححححححححححححححححححححححبحححححححححححححححححححححححححححاشحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححرة لحححححححححححححححححححححححححححالححححححححححححححححححححححححححححتحححححححححححححححححححححححححححجحححححححححححححححححححححححححححاجحححححححححححححححححححححححححححات  حححححححححححححححححححححححححححي عحححححححححححححححححححححححححححديحححححححححححححححححححححححححححد الحححححححححححححححححححححححححححجحححححححححححححححححححححححححححهحححححححححححححححححححححححححححات

اسححححححة  ي والية كما اشححححححارت الى ا  ن ول كميات كبيرة من االمطار  الل شححححححهر سححححححنتمبر شححححححةلت سححححححنبا الندال  االحتجاجات  

نا ب  لبا للتد ب العاجب لالنقاذ و وفير الخدمات االسحححححاسحححححية مثب  وفير الكهرباء واملاء ال حححححالد للشحححححرا  واملسحححححاعدة ع ى 

 الححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححخححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححلحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  مححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححن املححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححيححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا  املححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححراكحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححمحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة
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  وافا ت ايضحا ا   ل  عديد املسحاحات امل روعة  ي الروحية )والية سحليانة( والقيروا  وسحيدي  وزيد والو ن القب ي بس

 االمححطحححححححار صحححححححد  فححع الححأححالحححيحح  الححى االحححتححجحححححححاو لححالسحححححححححححححححتححأحححححححا ة مححن الححتححعححويضححححححححححححححححححححات الحح ححي اصححر ححهحححححححا الحححححححدولحححححححة ولححف  ححقححف   حححححححححححححححرفححهحححححححا

عاما هي االكثر عرضححححححححححححححة لحاالت  35و 16وبخ ححححححححححححححوص االنت ار  ي شححححححححححححححهر سححححححححححححححنتمبر، كشححححححححححححححأت عرفة ا  الأ ة العمرية  ي  

  حححححاملحححححائحححححة 35سححححححححححححححنحححححة  60و 36ب الأ حححححة  ي   حححححاملحححححائحححححة من الححححححاالت املرسححححححححححححححو ة، لتمثححححح 55وم حححححاوالت االنت حححححار، حيحححححث مثلحححححت 

حاالت  4حالة  ي  حاالت وم اوالت انت ار  ليها القيروا    13واضحافت ا  والية صأ حة صد سحجلت  الل الشحهر الأار  

وححححالحححة واححححدة  ةحححب من  وزر وبن عرو  وبل رت و ونس العحححاسححححححححححححححمحححة ومحححدني  و طحححاوين  2ححححاالت  ي امل سححححححححححححححتير  3ونحححا حححب  

 د وجحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدوبحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححةوالحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححق ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححريحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححن وسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححيحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدي  حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححوزيححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

كما سححححلطت الضححححوء  ي جان  ا ر ع ى العن ، حيث مثب العن  الج سحححح ي والعن  االجرامي و العن  االنأعالي ا رز انوا  

 ححححححححححححححححححححححححححححححاالت الحححححححححححححححححححححححححححححعحححححححححححححححححححححححححححححنححححححححححححححححححححححححححححح  املحححححححححححححححححححححححححححححرسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححو ة  حححححححححححححححححححححححححححححيحححححححححححححححححححححححححححححلحححححححححححححححححححححححححححححة شححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححهحححححححححححححححححححححححححححححر سححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنحححححححححححححححححححححححححححححتححححححححححححححححححححححححححححمححححححححححححححححححححححححححححبححححححححححححححححححححححححححححر

واشحححححححححححححححارت الى انححا  ف رسحححححححححححححححد اعمححال العن   ححالطرصححات وبأضحححححححححححححححاءات النقححب العمومي واملقرات اال اريححة والسحححححححححححححححاحححات العححامحة 

 ات العمب والأضاءات التجارية والسياحية والرياضية واالفتراضيةوفضاء

https://goo.gl/svmijr  

  

https://goo.gl/svmijr
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https://goo.gl/ucWWVt
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 لدل ايطفال في يويس بايرةام: يسبة محاويت اإلنتحار 

 

 قرير املنتدى التونسححححححححححححح ي للحقوق االصت حححححححححححححا ية واالجتماعية ا  عد  االحتجاجات االجتماعية  2018اكتوبر  29 ي  اليوم 

 . احتجاجات فر ية10  رك احتجاجي ماها 591 ل   2018املرسو ة  الل شهر سنتمبر

  رك احتجحححاجي ثف واليحححة صأ ححححححححححححححححة 125يحححة القيروا    تحححب مشححححححححححححححيرا  ي ا   ذا حححا إلى أ  الت ر حححات االحتجحححاجيحححة  لغحححت  وال 

احتجاجي  الل    رك 35  رك احتجاجي ووالية نا ب  49  رك  ليهما والية سحححححححوسحححححححة 60  رك ثف والية سحححححححيدي  وزيد 61

 .2018شهر سنتمبر 

إلى  ر ي الب ية وكشحححح  منتدى الحقوق االصت ححححا ية و االجتماعية االحتجاجات أ  اسححححبا   نامي و يرة االحتجاجات  عو  

الت تية للطروصات و الجسححححور و املتسححححسححححات التر وية واحتجاجات مطلبية  ذكر  االشححححةاليات و النقائ  و اشححححار املنتدى 

 .ا  االشهر القا مة

سنة االكثر عرضة لالنت ار مشيرا إلى أ   35و 16كما  طرق التقرير إلى حاالت لالنت ار حيث كش  ا  الأ ة العمرية  ي  

 عام60و36 املائة  تراوح أعمار ف  ي   35سنة حاولت االنت ار و 15ائة من الأ ة العمرية  و   امل 9

م اوالت من املهدية 9م اولة من والية نا ب و  27، 2018كما  لغت م اوالت الهجرة غير النظامية  ي  جانأي و سححححححححححححححنتمبر 

 .م اوالت 10 ونس  30لة ،مدني م او 49 ي حي   لغت م اوالت الهجرة غير النظامية من والية سأاصس 

https://goo.gl/JkvjPL  

https://goo.gl/JkvjPL
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 2017% مقارنة بسىة 33بد 2018اريفاع يسبة ايحتجاجات في شسر سبتمبر 

 

 فريق التحرير -الترا يويس 

شححححححححححححححهر نشححححححححححححححريححة  2018أكتوبر/ شححححححححححححححرين ا ول  29اإلثني   املنتححدى التونسحححححححححححححح ي للحقوق االصت حححححححححححححححا يححة واالجتمححاعيححةأسحححححححححححححححدر 

 .العن و االنت ار و  االحتجاجات االجتماعية خ وص متشرات  2018سنتمبر/أيلول 

ا ماها  591وصد  ل  عد  االحتجاجات االجتماعیة  الل شحححححححححححححور سحححححححححححححنتمبر/أيلول املنق ححححححححححححح ي 
ً
 ي شحححححححححححححةب احتجاجات  547  ر 

اة واحتلححححت واليححححة القيروا  املر بححححة ا ولى ضححححححححححححححمن والتححححات الجموور حححح 44جمححححاعیححححة و ا فر تححححً ة من نححححاحیححححة الت ر ححححات احتجححححاجححححً

ا،  لیوا 125االحتجاجیة، حیث عرفت لوحدھا 
ً
ا فوالتة سیدي  وز د  ح  61والتة صأ ة  ح    ر 

ً
ا 60  ر 

ً
 .  ر 

ا احتجاجًيا  ي  ونس  ي شححححححهر سححححححنتمبر  591
ً
احتجاًجا جماعًيا ووالية القيروا   ي سححححححدارة نسححححححبة  ذ   547ماها  2018  ر 

 االحتجاجات

 33  سحححبة  2018وفا التقرير، إلى أ  نسحححا االحتجاجات االجتماعية صد ار أع  الل شحححهر سحححنتمبر/أيلول و جدر اإلشحححارة، 

 .حركة احتجاجية 370حينما  ف  وجيب  2017 ي املائة مقارنة  نأس الشهر سنة 

ف  وححجيب   2018م اولة انت ار  الل شححهر سححنتمبر/أيلول  43وبخ ححوص حاالت م اوالت االنت ار، رسححد  قرير املنتدى 

م اولة انت ار  ليها والية  13 ي املائة، وسححححححححححححححجب أع ى عد  ماها  ي والية صأ ححححححححححححححة  حححححححححححححححححححححححححححح  79أغلبها لدى ج س الذ ور   سححححححححححححححبة 

 .القيروا  ثف والية نا ب

https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ftdes.net/rapports/septembre2018.ar.pdf
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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والعن  اإلجرامي والعن  االنأعالي أ رز أنوا  حاالت العن  املرسحو   يلة شحهر سحنتمبر/أيلول  العن  الج سح ي فيما مثب

املاض ية وأفا  التقرير أ  العن  الج س ي أسبة  ستهدف الشبا  الذ ور وذلك  ي إ ار   أية حسا ات   ومات  ياهف 

 من أشةال التنكيب وبي  املعتدين، ما
ً

 . عني أ   ذا النو  من العن  أسبة شكال

 علقت  ي ج ء كبير ماها  تر ي الب ية الت تية من  2018و تف  قرير املنتدى أ  ح ححححيلة احتجاجات شححححهر سححححنتمبر/أيلول 

ا  رصات وجسححححححححححححور ومتسححححححححححححسححححححححححححات  ربوية، وصال إ   ذ  املطلبيات جاءت لتذكر  نقائ  سححححححححححححبا أ   انت م وًرا أسححححححححححححاسححححححححححححيً 

 الحتجاجات  يلة السنوات الأار ة،  اسة مع عدم  غير ر و  الأعب الرسمية

https://goo.gl/68pvD5   

https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://goo.gl/68pvD5
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 يحركا احتجاجيا اجتماعيا خالل شسر سبتمبر 591املرصد ايجتماعي التوي قو: 

 

29 oct. 16:10  

االجتماعي التونسحح ي أ  عد  االحتجاجات االجتماعية املرسححو ة  الل شححهر سححنتمبر  ل  ذكرت نجالء عرفة، عضححو املرسححد 

  .حالة وم اولة انت ار 34فر ية،  اإلضافة إلى رسد  10ماها  ي شةب احتجاجات جماعية و 547  ر ا،  591

ونسحححححححححححححح ي للحقوق أكتوبر  تونس العححاسححححححححححححححمححة  مقر املنتححدى الت 29وأضحححححححححححححححافححت  الل نححدوة يحححححححححححححححأيححة انعقححدت اليوم االثني  

  ر ا(  ليها  125االصت ححححححححححا ية واالجتماعية أ  القيروا    تب التر ي  ا ول للت ر ات االحتجاجية واملطلبية االجتماعية )

  .(49)( فسوسة60( ثف سيدي  وزيد )61والية صأ ة )

 2017أترة من سحححححححححنة وأشحححححححححارت عرفة إلى أ  نسحححححححححا االحتجاجات االجتماعية صد ار أع  الل شحححححححححهر سحححححححححنتمبر مقارنة  نأس ال

  . املائة 33  ر ا أي   يا ة   سبة  547  ر ا اجتماعيا( لي ب إلى حدو   370)
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وأكدت  ي  ذا السححححححححححححياق أ  مسححححححححححححصلة الب ية الت تية والنق   ي الت و   امليا  واال الالت ال ي رافقت العو ة املدرسححححححححححححية من 

ائب النقب املدراحححح ي ونق  اإل ار التر وي ةةة مثلت أ رز عدم اسححححتكمال أشححححغال ال ححححيانة للمدار  واملعا د وعدم  وفر وسحححح

  .االسبا  املباشرة لالحتجاجات  ي عديد الجهات

كما أشححححححارت إلى أ  ن ول كميات كبيرة من ا مطار  الل شححححححهر سححححححنتمبر شححححححةلت سححححححنبا الندال  االحتجاجات  اسححححححة  ي والية 

مثب  وفير الكهرباء واملاء ال حححححالد للشحححححرا  واملسحححححاعدة ع ى  نا ب  لبا للتد ب العاجب لإلنقاذ و وفير الخدمات االسحححححاسحححححية

  .التخل  من امليا  املتراكمة

وأفا ت أيضحححححا  تل  عديد املسحححححاحات امل روعة  ي الروحية )والية سحححححليانة( والقيروا  وسحححححيدي  وزيد والو ن القب ي بسححححح  

  .صر ها الدولة ولف  قف   رفهااالمطار صد  فع الأالحي  إلى االحتجاو لالستأا ة من التعويضات ال ي ا

عاما هي االكثر عرضححححححححححححححة لحاالت  35و 16وبخ ححححححححححححححوص االنت ار  ي شححححححححححححححهر سححححححححححححححنتمبر، كشححححححححححححححأت عرفة أ  الأ ة العمرية  ي  

  . املائة 35سنة  60و 36 املائة من الحاالت املرسو ة، لتمثب الأ ة  ي   55وم اوالت االنت ار، حيث مثلت 

حاالت  4حالة  ي  حاالت وم اوالت انت ار  ليها القيروا   حححححححححححح  13الل الشهر الأار  وأضافت أ  والية صأ ة صد سجلت  

وحححالححة واحححدة  ةححب من  وزر وبن عرو  وبل رت و ونس العححاسححححححححححححححمححة ومححدني  و طححاوين  2حححاالت  ي امل سححححححححححححححتير  3ونححا ححب  حححححححححححححححححححححححححححح 

  .والق رين وسيدي  وزيد وجندوبة

عن  الج سحححححح ي والعن  االجرامي والعن  االنأعالي أ رز انوا  كما سححححححلطت الضححححححوء  ي جان  ف ر ع ى العن ، حيث مثب ال

  .حاالت العن  املرسو ة  يلة شهر سنتمبر

وأشحححححححححححححححارت إلى أنححا  ف رسحححححححححححححححد أعمححال العن   ححالطرصححات وبأضحححححححححححححححاءات النقححب العمومي واملقرات اال اريححة والسحححححححححححححححاحححات العححامحة 

  .واالفتراضيةوفضاءات العمب والأضاءات التجارية والسياحية والرياضية 

https://goo.gl/hMoNBA   

https://goo.gl/hMoNBA
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 باملائة من محاويت اإلنتحار في يويس هي ألطفال 9

 

 قرير املنتدى التونسححححححححححححح ي للحقوق االصت حححححححححححححا ية واالجتماعية ا  عد  االحتجاجات االجتماعية  2018اكتوبر  29 ي  اليوم 

 . احتجاجات فر ية10  رك احتجاجي ماها 591 ل   2018املرسو ة  الل شهر سنتمبر

رك احتجحححاجي ثف واليحححة صأ ححححححححححححححححة   125مشححححححححححححححيرا  ي ا   ذا حححا إلى أ  الت ر حححات االحتجحححاجيحححة  لغحححت  واليحححة القيروا    تحححب 

احتجاجي  الل    رك 35  رك احتجاجي ووالية نا ب  49  رك  ليهما والية سحححححححوسحححححححة 60  رك ثف والية سحححححححيدي  وزيد 61

 .2018شهر سنتمبر 

وكشحححح  منتدى الحقوق االصت ححححا ية و االجتماعية االحتجاجات أ  اسححححبا   نامي و يرة االحتجاجات  عو  إلى  ر ي الب ية 

للطروصات و الجسححححور و املتسححححسححححات التر وية واحتجاجات مطلبية  ذكر  االشححححةاليات و النقائ  و اشححححار املنتدى  الت تية

 .ا  االشهر القا مة

سنة االكثر عرضة لالنت ار مشيرا إلى أ   35و 16كما  طرق التقرير إلى حاالت لالنت ار حيث كش  ا  الأ ة العمرية  ي  

 عام60و36 املائة  تراوح أعمار ف  ي   35سنة حاولت االنت ار و 15   املائة من الأ ة العمرية  و  9

م اوالت من املهدية 9م اولة من والية نا ب و  27، 2018كما  لغت م اوالت الهجرة غير النظامية  ي  جانأي و سححححححححححححححنتمبر 

 والتم ا 10 ونس  30م اولة ،مدني 49 ي حي   لغت م اوالت الهجرة غير النظامية من والية سأاصس 
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https://goo.gl/uVNVVk  

 

  2018محاولة انتحار خالل سبتمبر  43

 

  ر ا احتجاجيا اجتماعيا ماها  591 2018رسحححد  قرير املنتدى التونسححح ي للحقوق االصت حححا ية واالجتماعية لشحححهر سحححنتمبر 

 .  ر ا جماعيا 547

  ر ا بسحححححححن  مشحححححححا ب الب ية  125املرسحححححححد  الل ندوة يححححححححأية أنا  ف  وحححححححجيب أغل  الت ر ات  ي والية القيروا    زأفا 

 .الت تية و نق  الت و   ميا  الشر    وسا

 ف  وححححجيب  2018م اولة انت ار  الل شححححهر سححححنتمبر  43وبخ ححححوص حاالت م اوالت االنت ار ،فقد رسححححد  قرير املنتدى 

م اولة انت ار  ليها والية القيروا  ثف  13املائة وسجب أع ى عد  ماها  ي والية صأ ة  حححححح 79 ور   سبة أغلبها لدى ج س الذ

 .والية نا ب

https://goo.gl/PsjNR5  

  

https://goo.gl/uVNVVk
https://goo.gl/PsjNR5
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 رئيس املىتدل التوي قو لاحقوق ايةتصا  ة وايجتماعية 

 الوضع ايجتماعي خطير... ومنسوب ايحتجاجات في يزا د
 

الصحححححححححححححححافة اليومن نّبا رئيس املنتدى التونسحححححححححححححح ي للحقوق االصت ححححححححححححححا ية 

واالجتماعية مسحححححعو  الرمضحححححاني  الل ندوة يححححححأية أمس الى  طورة 

 شححححهد أي  غيرات أو  طورات ايجا ية الوضححححع االجتماعي العام الذي لف 

 ذكر مشححححححيرا الى أ   واسححححححب عديد املتشححححححرات   يب ع ى اسححححححتمرار نأس 

من ذلك   حححححاعد  2011الوضحححححعية القائمة ال ي عرفتها  ونس منذ سحححححنة 

م سححححححححححححححو  االحتجحححاجحححات و  ايحححد و يرة العن   جميع أشححححححححححححححةحححالحححا و أحححاصف 

  الجبائي الى ظوا ر الهجرة غير الشححححححححححححححرعية واالصت ححححححححححححححا  املوازي والتهر 

  .غير ذلك من املتشرات ال ي أسب ت  هد  مستقبب السلف االجتماعي

كما أكد الرمضحححححححححححححاني ا  الوضحححححححححححححع االجتماعي لف  عرف   سحححححححححححححنا عما  ا  

عليا سححححا قا بسححححن  انغما   بقة السححححياسححححيي   ي أمور السححححياسححححة و ناسححححيهف لةب املسححححائب ال ي  شححححغب  ال املوا ن الذي ما 

  .سعاري ال  عاني من  جميد االنتدا ات ومن غيا  التنمية والعدالة االجتماعية ومن االر أا  املتواسب لل 

   ايد و يرة االحتجاو 

و ي  ذا اال ار سجب املرسد االجتماعي التونس ي  ي  قرير  الشهري   ايدا  ي و يرة االحتجاجات االجتماعية والأر ية  الل 

حالة انت ار وم اولة انت ار  ا  أغل  ضحححايا ا من الذ ور   سححبة  43  رك ورسححد  591ال ي  لغت  2018شححهر سححنتمبر 

  . املائة 79

ححححححححلت الب ية الت تية والنق   ي الت و   امليا  والنقائ  ال ي رافقت العو ة املدرسية أ رز ا سبا  املباشرة ال ي حركت 
ّ
ومث

االحتجاجات  ي عديد املنا ا من ذلك عدم اسحححححتكمال أشحححححغال ال حححححيانة  ي بعو املتسحححححسحححححات التر وية وعدم  وفر وسحححححائب 

ا القروية ونق حححححد اإل ار التر وي اضحححححافة الى اعتما  فلية السوحححححجيب املدراححححح ي عن النقب املدراححححح ي للتالميذ  اسحححححة  ي املنا 

بعححد  ول مرة ومححا رافقهححا من أعطححا  واكتظححاج عنححد السوححححححححححححححجيححب أمححام مةححا حح  البريححد فةححانححت  ححذ  النقححائ  من ا سححححححححححححححبححا  

  . ار التر وي املباشرة ال ي أ ت الى  أجير االحتجاجات الجماعية  ي سأوف ا ولياء والتالميذ وأيضا اإل 

حححححححححححححححب ن ول كميات كبيرة من ا مطار  الل شهر سنتمبر 
ّ
 دور  عنوانا كبيرا للت ر ات االجتماعية ال ي اندلعت  2018كما مث

بشحححةب مكث   ي جميع منا ا والية نا ب  لبا للتد ب العاجب لإلنقاذ أوال ثف  ل  السسحححرتع  ي  وفير الخدمات ا سحححاسحححية 

  .ء ال الد للشرا  واملساعدة ع ى التخل  من امليا  املتراكمة ال ي غمرت منازل ا  الي  ي ا حياءمثب  وفير الكهرباء واملا

وأشححار التقرير أيضححا فيما يتعلا  التوزتع الجغرا ي لالحتجاجات الجماعية أ  أمطار شححهر سححنتمبر  سححبنت  ي إ الف عديد 

وا  وسححححححححححححححيححدي  وزيححد والو ن القب ي ممححا  فع الأالحي  الى املسححححححححححححححححاحححات امل روعححة  ي الروحيححة من واليححة سححححححححححححححليححانححة و ي القير
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االحتجاو لالسحححتأا ة من التعويضحححات ال ي أصر ها الدولة ولف  قف   حححرفها و ص ي  قية الواليات  ي مرا   متأاو ة لدوافع لها 

  .عالصة مباشرة  وضعية الب ية الت تية و دمات اإل ارة وبالخلأية االصت ا ية واالجتماعية

واليححة القيروا  التر يحح  ا ول ضححححححححححححححمن واليححات الجمهوريححة من نححاحيححة الت ر ححات االحتجححاجيححة واملطلبيححة االجتمححاعيحة  واحتلححت

 60  ر ا فسيدي  وزيد  ححححححححححححح  61  رك  ليها  ي ذلك والية صأ ة  ححححححححححححح  125حيث عاشت لوحد ا  الل شهر سنتمبر ع ى وصع 

  .  رك 35والية نا ب  ح   ر ا ف 37  ر ا وسأاصس  ح  49  ر ا ثف والية سوسة  ح 

  نامي العن  

ب العن  الج سحححححححححححححح ي والعن  اإلجرامي والعن  
ّ
وسححححححححححححححجب  قرير املرسححححححححححححححد االجتماعي التونسحححححححححححححح ي  نامي ظا رة العن  فقد مث

اإلنأعالي الذي ي دث أثناء رّ ات الأعب  ا ب ا سححححححححححرة وبي  ا سححححححححححدصاء و ا ب اإل ارة أ رز أنوا  حاالت العن  املرسححححححححححو ة 

نتمبر املنق ححح ي كما ا خذت بعو حاالت العن  املرسحححو ة شحححكال اسحححتعراضحححيا منا الخط  واال ت از و  ويب  يلة شحححهر سححح

  .الوجهة من الطريا العام ومن الأضاءات العامة

كما أكد التقرير أ  اإلفالت من العقا   و سححححححححححححححن  رئيسحححححححححححححح ي  ي  وفير  ذا املناة الذي سححححححححححححححمة   يا ة  جف الجريمة و طور 

وجو  أسححححبا  أ رى  انسشححححار اسححححتهالك املوا  اصخدرةة كما أسححححبة ا  أال  رفا رئيسححححيا  ي حاالت العن  شححححةلها عالوة ع ى 

املرسحححححححححححو ة إما كأاعلي  أو ضححححححححححححايا إذ  نامص العن   ي  التالميذ لي حححححححححححب مرحلة الطعن والقتب عند الخ حححححححححححوماتة كما زا  

التقرير ا  العن  الج سححححححح ي أسحححححححبة  سحححححححتهدف سحححححححنوات كذلك  ي   5العن  الج سححححححح ي ضحححححححد اال أال لي حححححححب الى من  ف  و  

  .الشبا  و اسة الذ ور وذلك  ي ا ار   أية حسا ات   ومات  ياهف وبي  املعتدين

و شحححححححححححير ح حححححححححححيلة االحتجاجات ال ي سحححححححححححجلها شحححححححححححهر سحححححححححححنتمبر وال ي  علقت  ي ج ء كبير ماها  تر ي الب ية الت تية للطرصات 

والجسححور واملتسححسححات التر وية ال ي فشححلت  ي مواجهة أمطار موسححف الخري  أ   ار ة الت ر ات االجتماعية ع ى ا غل  

الرسحححححححمية وهي   حححححححد  اعا ة نأسحححححححها إذ يتوصع املنتدى أ  ا شححححححهر  لن  تغير  ذ  السحححححححنة  اسحححححححة أمام عدم  غير ر و  الأعب

القا مة ال ي  مثب الثالثية ا  يرة لهذ  السحححححنة سحححححتص ي ع ى عا  ها مثقلة  قانو  مالية جديد وانتظارات حاملة  تخأيو  ي 

  .ا سعار و  سن  ي الب ية الت تية و غيير  ي الوضع االصت ا ي والبيئي واالجتماعي
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