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 تقديم

 2016 أوت التحركات االحتجاجية االجتماعية الجماعية والفردية خالل شهر

د مخاض ، ملف هام وأسايس أغلق بعأوت وحظيت بدعم مجلس نواب الشعب تشكلت الحكومة الجديدة نهاية شهر

املعالجة تتطلب  الحارقة والتين الحكومة الجديدة مقبلة عىل جملة من امللفات املهم أ ،عسري تواصل حوايل الشهرين

 .تعددة منها العاجلة والرسيعة واألخرى ذات األبعاد االسرتاتيجيةعىل مستويات م

سباب قطاعات والجهات والتي كانت من األ شكاالت يف عديد الإىل العديد من ال لقد أرشنا يف تقاريرنا السابقة  

الرسيعة  نذكر بأهم مالمحها يف هذه القراءة ،شهر املاضيةتي تم رصدها خالل األ الرئيسية لعديد االحتجاجات ال

 :وذلك للعمل عىل تداركها

كانت أساس ومحرك الثورة ، هذه امللفات التي العديد من االحتجاجاتامللفات االجتماعية بالخصوص تصدرت  

 واالحتجاجء بالرأي دال وخطاب سيايس مفتوح وقدرة عىل ال  عالميةيف ظل تخمة إجتماعية وضاع اال التونسية، تردي األ 

، ارتفاع األسعار وتدني القدرة ممارستهب واالرتقاء االحتجاجوسائل وآليات فعل جديدة تمكن من بلورة  وتوفر

، التباعد خدمات االجتماعية، تدني الشكاالت املاء والنور الكهربائيالرشائية، األوضاع السكنية والبطالة والتهميش، إ

، الثراء الرسيع لبعض نات الفعلية لتحقيق هذه التطلعاتمكاسعة بني التطلعات االجتماعية وال الكبري والهوة الشا

ذين يعانون الخصاصة وحتى الحرمان، عمالة وارتفاع عدد ال الفئات االجتماعية مقابل تطور مختلف مؤرشات الفقر

ذلك من  ىل غريإوضاع االجتماعية للمرأة العاملة وخاصة املرأة الريفية ...التلقائي عن التعليم، األ االنقطاع ، األطفال

 .والتي تتطلب املراجعة كما ذكرنا ليهاامللفات التي كنا أرشنا إ

هجرة غري ، العيات االجتماعية الهشة واملهمشنيالوض، ر واملعتصمني املطالبني بالتشغيلائوضعيات عمال الحض

 .تزال عالقة وتتطلب التدخل والحسم  غري ذلك من املسائل التي النظامية وتجارة الحدود، التهريب والرهاب ... إىلال

الجهات الداخلية وبالخصوص مختلف وضاع التنموية بامللف االقتصادي منذ الساعات األوىل للثورة، األ  طرح

تماعية ساس اجتوازنات األخرى وباأل  تعكس جملة من الالنات تواز  ، التوازنات التنموية الجهوية ت الالشكاال إ

مختلف التناقضات التنموية  ن لم تتبلور بعد اسرتاتيجية تنموية قادرة عىل استيعابوتربوية وصحية وبيئية... إىل ال 

 تاجيةإن، أساليب وثقافة التي أرشنا إليها، فاعل اقتصادي جديد، وسائل وآليات مختلفة ومتنوعة، فضاءات مغايرة

، التوظيف الكيل واالستفادة من تكنولوجيات االتصال يف معالجة مختلف امللفات وتسويقية مالئمة لطبيعة املرحلة

 االقتصادية .



 
 

ن جل اها وذلك لسببني اثنني عىل األقل، األول، أساسية يف جملة االحتجاجات التي رصدنكان للملف الداري مكانة أ

دارة ارية والسبب الثاني يعود لكون ال دداخلية كانت أمام مقرات أو داخل مقرات إوخاصة يف الجهات ال االحتجاجات

ا بني الدارة باعتبارها هيكل تسيري وإرشاف وتوفري خدمات، ، نحن نفصل هنالب موضوع االحتجاجكانت يف الغ

هو مأمول،  ت لم ترتق إىل ماوهذه تتطلب الصالح، وقد رفع شعار الصالح الداري يف عديد املناسبات ولو أن االنجازا

تتجسد قرارات الدولة، ولهذه األسباب  هالية التي عب سلطة الدولة أو ال، هي رة هنا كما يتعامل معها املحتجونداال 

 .ساسية لالحتجاجات وخاصة يف املناطق الداخليةكانت إحدى األسباب األ 

، لقد كانت الفضاءات الرتبوية وكل الفضاءات ذات والتعليميةنظومة الرتبوية شكاالت ذات العالقة باملعديدة هي ال 

د االحتجاجات التي تنوعت وتعددت دارة املركزية مجاالت لعديرات املندوبيات الجهوية للتعليم أو ال الصلة مثل مق

، اععدد من االحتجاجات يف هذا القطأكب  2015، فمن حيث الكم سجلنا خالل سنة أشكالها وأسبابها وخلفياتها

إذ يكفي أن نشري إىل كون عدد  ،عليمية والعدد الهائل من مريديهاوهذا يعود لحجم وكثافة املؤسسات الرتبوية والت

ليم األسايس والتعليم مؤسسة هذا عدا مؤسسات التع 1392عدادي والتعليم الثانوي هو بحدود مؤسسات التعليم ال 

ود لم تكن كافية لوضع حد لهذه صالح منذ عقكة ودعوات ال العايل. الشكاالت داخل هذه املنظومة كبرية وشائ

لة ولفتح ، فتغري منهجيات املعالجة من املسائل الجوهرية يف هذه املرحلة للحد من حالة التصدع والعطاالشكاالت

 .شكال العنف واالحتجاجات التي تفرزهابأدائها واجتثاث كل أ واالرتقاءاملدرسة عىل محيطها 

ألمنية وأخرى ، احتجاجات للتنديد أحيانا ببعض املمارسات احتجاجات ذات العالقة باملسألة األمنيةرصدنا عديد اال 

ا تراجعا هاما يف ، سجلنلدعم املؤسسة األمنية يف مواجهة الرهاب والعنف وكل أشكال الجريمة، منذ بداية هذه السنة

واملتظاهرين تغري بشكل كبري إال أن بعض  جني، فالتعامل مع املحتحجم االحتجاجات عىل املمارسات األمنية

ال تزال مصدرا لعديد االحتجاجات، دعوات كثرية تطالب بإصالح  منيةاأل  املؤسساتخرى وخاصة داخل املمارسات األ 

رهابي حتى ال يحد من الحريات الفردية والعامة ويفتح املجال ولو ة والدقة يف التعامل مع امللف ال منياملنظومة األ 

  .ريجي لعودة ممارسات أمنية سابقة تم شجبها والعمل عىل اجتثاثهابشكل تد

البنية حيث  برزت عديد االحتجاجات حول الخدمات االستشفائية يف فرتات متعددة وخاصة يف الجهات الداخلية

عالوة عىل غياب طب  ، هذاخدمات الصحية يف عديد املستوصفاتحيانا تغيب الالتحتية الصحية متواضعة وأ

 خطاء الطبية وغيابتصاص والطار الطبي وشبه الطبي الكايف، لقد طفحت عىل السطح عديد الشكاالت حول األ االخ

و معدات التبنيج ا عالوة عىل ملفات أخرى كاللوالب القلبية أحيانا عطالتها هذالدواء وضعف التجهيزات الطبية وأ

توازنات  تتطلب املعالجة الرسيعة وذلك لوضع حد لالوالوضع باملصحات الخاصة والعالقة بالكنام... ملفات عديدة 

 .مراض لكل املواطننيمختلف األ مام االستشفائية وعدم تساوي الحظوظ أ يف املجال الصحي يف مختلف الفضاءات



 
 

الصحية حتى يف املستشفيات الكبى، وإن كانت هذه نرصد بشكل دوري تشكيات واحتجاجات عىل تردي الخدمات 

نها تبز حدة العنف يف هذه الفضاءات والتي تجاوزت يف بعض الحاالت الخطوط معظمها كامنة إال أاالحتجاجات يف 

 .الحمر

، ، الهدار البيئياألوساخ والغازاتتلف أشكال التلوث، ، مخمثلت إحدى أسباب االحتجاجاتالبيئية  وضاعاأل 

الشواطئ، حرائق الغابات ... إىل غري ذلك  الحيوانات السائبة والحرشات، تراجع وغياب الفضاءات الخرضاء، تهيئة

 .مننا البيئيوستؤثر عىل سالمة أن لم تعالج ستكون لها انعكاسات تنموية خطرية قطعا إ الشكاالت التيمن 

ال يكمن الحل يف إقرار جملة من الجراءات والقوانني من أجل الحد من الهدار البيئي، فقد تم اتخاذ مثل هذه 

بيئية تدرس  آليات تربيةاءات والنصوص القانونية متوفرة وإن لم تكن محينة، الشكال يكمن يف إعادة صياغة جر ال 

ئي وتوفري رشوط بناء ثقافة بيئية، إن مفهوم التنمية املستدامة عالم البياملراحل التعليمية ويف تطوير ال  يف مختلف

 يزال ممكنا. البيئي ال، والتدارك سس عىل املتغري البيئييمكنه النجاح إذا لم يتأ تنموي اليعني أن أي توجه 

قابالت منذ الثورة وعديد امل، راجعة لكون الفعل الريايض أضحى أحد أسباب العنفخر املامللف الريايض يتطلب هو ال 

ن العنف الريايض من كل فريق ويف كل مقابلة ومع ذلك فإو وفق حصص محددة لالرياضية تتم بدون جمهور أ

اضية متواضعة جدا ، االحتجاجات الرياضية من هنا وهناك والنتائج الريمات البارزة للمشهد الريايض التونيسالس

 ىل املراجعةالجماعية وخاصة كرة القدم تعيش أزمة عميقة تدعو إ ، الرياضاتاالعتماد املايلىل حجم وذلك بالنظر إ

خرى مقابل الكلفة اجع نتائج الرياضات الجماعية األ ر ، تالنقدية والتدقيق االجتماعي يف أسباب الفشل والعنف

 .عةاالقتصادية واالجتماعية املرتف

، نفس املالحظة لقد غيبت هذه الرياضات بشكل مفزع، ضاع الرياضات الفردية يدعو هو الخر إىل عديد التساؤالتو أ

ورواتب خيالية لبعض رواتب خيالية لبعض الالعبني  يمكن سياقها بالنسبة للرياضة املدرسية والجامعية ...

"األولرتا"، أداء ريايض يصل أحيانا إىل مستويات الخجل  شهار الريايض، العنف الريايض، مجموعاتاملمرنني، ال 

 صبحت مؤسسة انتاجية لبعض النافذين واملستثمرين...واملنظومة الرياضية أ

 .والجرأةمن الشجاعة  املراجعة هامة وتتطلب الكثري

تي تم رصدها و غري مبارش لعديد االحتجاجات الامللفات والتي كانت سببا مبارشا أهذه حوصلة كما ذكرنا لعديد 

 .شهر املاضيةخالل األ 

 2016خارطة االحتجاجات خالل شهر أوت 



 
 

يف تزامن  عل الحدث الهام تمثل، ولعات والجهات خالل شهر أوت الحايليف عديد القطا االحتجاجاتتم رصد عديد 

 الرهابية، يعود رهابية يف بعض املرتفعات تخللتها مواجهات مع العنارصن عن الحكومة الجديدة وبروز بؤر إعال ال 

عىل السطح بعد سلسلة النجاحات األمنية التي تمت الشارة إليها من طرف الحكومة رهابي مرة أخرى امللف ال 

ىل نفس الفضاءات التي تم القدرة عىل استئصال الرهاب وعودته إ، ولعل الشكال الهام يعود إىل عدم الجديدة

ليها وقدرتها عىل التجدد من جديد، عالن يف السابق عن القضاء عية تم ال رهابمشيطها يف السابق وعودة مجموعات إت

األمنية بالرغم  إال معالجة شاملة وكون املعالجةن تكون لقد أرشنا سابقا إىل كون معالجة امللف الرهابي ال يمكن أ

رهاب ة هي اجتماعية وتربوية وثقافية وإعالمية، إعادة فتح ملف ال ج، املعالإال أنها غري كافيةساسية من كونها أ

 لإلرهابيني.والخارطة االجتماعية  لإلرهابيللقدرة عىل رسم الخارطة النفسية 

 شموليتها بالجهاتيف  التنمويةوضاع عودة الفعل الرهابي وتساؤالت حول األ احتجاجات من جهات مختلفة عىل 

صالح طار لاليجابي يف هذا ال يز ي، والتملوعود التنموية كثرية، االداخلية التي تعرف من حني إىل آخر هجمات إرهابية

، التجارة والرهابجدا بني التهريب  والعالقة متينةحوله ولم يتجسد ميدانيا بعد،  الجهات املحرومة كثر الحديث

 .وضاع التنموية بالجهات الداخليةض ازدهرت بشكل كبري بسبب تردي األ كما يسميها البع ةالحدودي

والسجون والتي كانت عىل الدوام أحد مصادر تمويل الفعل الرهابي،  وضاع املساجدة امللف الرهابي تحيلنا إىل أعود

 .رهابينيواألخالقية للسجناء حولوا هؤالء إىل إالذين كلفوا بالعناية الدينية والروحية  الوعاظن لقد بينت املعطيات أ

حول  االجتماعية نجوان بني وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤو  19برامها بتاريخ نشري هنا إىل االتفاقية التي تم إ

من ثارت عديد االحتجاجات حاطة بهم، خطوة أىل املراكز االجتماعية وتوليهم ال يني من الدخول إالدين الوعاظتمكني 

ت من يعيشون كاال وأيضا لكون إشرهابية بل  فقط لكونها ستحول هذه املراكز إىل محاضن إجهات مختلفة ال

ن وزارة معالجة من نوع آخر يبدو أىل ذلك يف هذه املراكز هم يف حاجة إ كالها ويوجدون بسببالهشاشة بمختلف أش

  .عدم قدرتها عىل القيام بذلكلهذه االتفاقية تعلن عن فشلها و  بإبرامهاالشؤون االجتماعية 

ت وراء عديد االحتجاجات يف كل الجهات تقريبا، هم امللفات التي كانملف املاء، غيابه أو انقطاعه أو رداءته كانت من أ

فاف التي تمر بها بالدنا حاليا فإن امللف مطروح ن كان بالنسبة لهذه السنة الوضع استثنائي عىل اعتبار حالة الجوإ

تعد خاصة بجهة شكاليات املياه لم يف عديد املناطق الداخلية تحديدا، الجديد يف هذا امللف هو أن إيد و مد بعمنذ أ

ىل حد السواء الداخلية خرى ورداءة املياه الصالحة للرشاب ـ تغري اللون والطعم ـ شملت كبى املدن عدون أ

حة واملوارد املائية يف برنامج علم وزير الفال قد ألح للرشاب عىل عديد املناطق ف، وحول انقطاع املاء الصاوالساحلية

لحد من الضغط عىل جهات ن عملية انقطاع املياه هي عملية مبمجة ومنظمة وذلك لأوت الجاري أ 15إذاعي يوم 

لة تعود للخوف من التخزين املشط للمياه يف نفس دون سواها، وعن عدم العالن املسبق النقطاع املياه فإن املسأ



 
 

ن عمليات دعم خزانات املياه من بعض السدود اليشء الذي يزيد من حدة األزمة، أما عن رداءة املياه فقد أعلم أالوقت 

 .هي عملية تخضع للمراقبة بشكل جيد

سرتاتيجية الهدف منها الحد من الهدار املائي يف فرتات شكاالت املياه تدعو الحكومة الجديدة لالنخراط يف خطة اإ

ة عب توجيهها االستفادة من هذه الثرو  بالمكاننه كان ت توجه املياه نحو البحر والحال أعديد الحاال ففي ، الذروة

هدار ماليني  سبيل املقارنة خالل هذه السنة إ، لقد شهدنا وعىلاملناطق القاحلة من خالل انشاء أودية اصطناعية ىلإ

لتوريد هذه املادة، وللقياس، كيف يمكن خرى  أوقات أنضطر يفلرتات الحليب وذلك لعدم القدرة عىل التخزين وربما 

ة عىل الكلفة االقتصادية لهذا الهدار ، وعالو ات الذروة بهدف االستفادة يف أوقات الحقةيف فرت  منتجي االستفادة من أ

 .حد أسباب االحتجاجات التي تم رصدهافإن الكلفة االجتماعية ال تقل أهمية وهي عىل الدوام أ

ن إال أ، وبالرغم من كون الفرتة الصيفية هي فرتة عطلة بداية سنة مدرسية وجامعية جديدة ىلإ ونحن نستعد

، أشدها خالل هذه الصائفة وتتعلق باألساس باالنتداباتكانت عىل  والداريةاالحتجاجات ذات الخلفيات الرتبوية 

ات املعلمني املطالبني اعتصامات واحتجاجففي كل الواليات تقريبا شهدت املندوبيات الجهوية للتعليم الثانوي 

 .ن يأخذ أشكاال تصعيدية جديدة مع بداية السنة الدراسية الجديدةكن أ، ملف مطروح منذ عدة أشهر ويمباالنتداب

خرى صعبة عىل يف السنة الدراسية املاضية يبدو أن بداية هذه السنة ستكون هي األ طار وكما كان الشأن يف نفس ال 

، احتجاجات ستكون ف ومختلف النقابات يف التعليم األسايس أو الثانويرشافات الحادة بني وزارة ال ار الخال اعتب

عىل السري العادي للدروس ويمكن أن تفتح مرة أخرى أبواب احتجاجات أخرى من قبل  لها قطعا انعكاسات سلبية

وضع ورضورة التدخل حتى تكون العودة حساسية ال ، كل املؤرشات املتوفرة حاليا تبز مدىاألولياء أو التالميذ

 .املدرسية طبيعية

وضاع ى عىل مكتب وزير التعليم العايل أخر امللفات الحساسة املطروحة هي األ  خر هناك العديد منعىل مستوى آ

كاالت الرتسيم شهل االختصاص واالستعداد ملواجهة إالجامعة التونسية تتطلب التقييم العميق واملشاركة الجماعية أل 

ن املشاكل التي بقيت عىل حالها منذ بداية السنة الجامعية املنقضية يف عديد الكليات واملبيت والتأطري إىل غري ذلك م

  .نها ستبز من جديد مع بداية السنة الجامعية الحاليةواألكيد أ

زل بجهة املهدية الن حديعود مرة أخرى ملف العنرصية يف تونس عىل إثر االعتداء الذي تعرض له أحد املواطنني يف أ

ىل ، أرشنا عديد املرات إكده ايضا أثناء التحقيقداء وهو ما أبتعلة كون برشته سو وإهانته  هىل رضبحيث عمد النادل إ

 سبيل الذكر ال الحرص الطلبة األفارقة يف تونس عىل خطورة هذا امللف وقدمنا عديد الشهادات حول ما تعرض له عىل

ىل ممارسات عنرصية الفريقية وكيف تحولت نتيجة مباراة رياضية إحد املنتخبات امع أ إثر هزيمة املنتخب الوطني



 
 

فريقي يني وهو يتحدث عن إفريقيا وعن التحكيم ال حد املسؤولني الرياضينا البعض من عالماتها عىل لسان أرأ

فتحه من جديد بمناسبة حدث  عالميا كبريا ثم وبرسعة ملفتة يقفل ليعادويأخذ امللف حجما إ، يف إفريقيا والرياضة

 .حد املواطننيمماثل، هذه املرة نتيجة ما تعرض إليه أ

اغم، شعب ن املعالجة ال تكمن يف التنديد واالستياء والتأكيد وبكل قوة عىل كوننا شعب متسامح متفاعل ومتننعتقد أ

لن يف حاجة إىل قوانني تجرم نها ... لقد وىل زمن هذا الخطاب، املجتمع التونيس  ام ينبذ العنرصية وهو براء

اءات وكل القطاعات وكل املناسبات، فعبارة أن كل املواطنني شكال العنرصية يف كل الفضالعنرصية، تجرم كل أ

  .طاري ونصوص ترتيبيةنون كما نص عىل ذلك الدستور يجب أن تفعل بقانون إمام القامتساوون أ

ىل ما اعتبه العالن عنه حول الفنانني واملبدعني، احتجاجات تعود إحتجاجات حول القانون الذي تم رصدنا عديد اال 

عض محدودا وغري كايف، والبعض الخر اعتبه مسقطا وال يعدو أن يكون ذر الرماد عىل العيون، لقد تناقلت عديد الب

 .عالم عىل اختالفها االحتجاجات حول هذه املسالةوسائل ال 

 .اجات كثرية من جهات مختلفة حول االعداد وكلفة الحج وحول املرافقني للحجيج، احتجيف إطار االعداد ملوسم الحج

قد وصلت هذه االحتجاجات إىل حد العالن بالتالعب بقائمات الحجيج أو بعدم أهلية بعض األئمة املرافقني والعودة و 

 .ساليب القديمة يف هذا املجالإىل األ 

 2016ل شهر أوت االحتجاجات االجتماعية الجماعية والفردية خال

نها تعتب مرتفعة إال أجويلية  اختالفات محدودة يف حجم وطبيعة االحتجاجات يف شهر أوت وذلك باملقارنة مع شهر

 :طة، ويعود هذا الحجم الهام من االحتجاجات إىل األسباب التاليةباملقارنة مع نفس الفرتة يف السنة الفار 

خرى كانت إال أن االحتجاجات األ ، حول عديد القضايا وأساسا إشكاالت املياه تماعيةـ املكانة الهامة لالحتجاجات االج

 .تحمل رسائل للوزارة الجديدة حول رضورة االهتمام بامللف االجتماعي

كانت شبه دارة التونسية ـ االحتجاجات ذات الخلفيات الدارية حافظت هي األخرى عىل نفس النسق، علما وأن ال 

د الحسم ىل حوحدة وطنية والوقت الطويل الذي أخذته هذه املسألة إ عالن عن حكومةال معطلة مدة شهرين بسب 

 .مام مجلس نواب الشعبمداخلته أىل هذه املسالة يف فيها وقد أشار الوزير األول السابق إ

ف  مختلخذته املشاورات بنير وذلك بسبب املخاض العسري الذي أـ عودة االحتجاجات السياسية خالل هذا الشه

ات داخل األحزاب املساندة وأخرى داخل ، واحتجاجتشكيالت املجتمع السيايس، احتجاجات من هنا ودعم من هناك



 
 

ة وبقيت يف الغالب داخل مقرات ي شكل عىل الساحات العامإال أن هذه االحتجاجات لم تتبلور بأ، األحزاب الرافضة

 .عالماب وتم نقلها عب مختلف وسائل ال حز األ 

بشدة كما ذكرنا  ن االحتجاجات ذات الخلفيات الرتبوية كانت حارضةإال أن كوننا يف فرتة العطلة الصيفية ـ بالرغم م

 .يف بداية السنة الدراسية املقبلة بالرضاباتعب االعتصامات والتلويح 

هاما وذلك ة والصحية كان ن حجم االحتجاجات ذات الخلفيات البيئيكان الشأن بالنسبة لشهر جويلية فإـ كما 

من حني إىل آخر، امللف البيئي يبز خالل األشهر خرى التي تطرح والشكاالت األ شكاالت املطروحة بالنظر إىل ال 

سبة للملف الصحي حيث تطرح نفس الشكاالت مر بالنوالهدار البيئي وكذلك األ  واألوساخ، التلوث األخرية بشكل هام

ستشفيات العمومية وخاصة يف الجهات الداخلية والتي تفتقد للمعدات وضاع املبنفس األساليب ولنفس األسباب، أ

 .طار الطبي وشبه الطبي وينعكس ذلك عىل جودة الخدمات الصحيةشهد نقصا يف ال وت

لإلرهاب يف مناطق كان االعتقاد أن املسألة حسمت منية اقرتنت بالخصوص بالعودة املقلقة ـ عودة االحتجاجات األ 

يأخذ مالمح جديدة وعليه فإن ن ات إرهابية كان االعتقاد أيضا أنه تم القضاء عليها، امللف يمكن أفيها وعودة تنظيم

 .رهابيآليات التصدي يجب أن تستجيب لتطور املشهد ال 

شكاالت التنمية والبنية ية وذلك باملقارنة بالشهر املايض، إـ تراجع مهم لحجم االحتجاجات ذات الخلفيات االقتصاد

رضة يف مجمل ااالقتصادية بالرغم من كل املؤرشات السلبية  التي تم تقديمها لم تكن ح األوضاعو  التحتية

عالمي يف هذه الفرتة ركز بشكل لكون الخطاب السيايس والخطاب ال  االحتجاجات التي تم رصدها وربما السبب يعود

القطاع الفالحي  ،ناعي يف حالة عطالةالسياحي والص ، القطاعة االقتصادية وتراجع كل املؤرشاتكبري عىل املعضل

ذه ، ربما هتم طرحها تقريبا بشكل يومي ومكثفىل غري ذلك من امللفات التي هريب إشكاالت التيعاني من الجفاف، إ

 .خرىالعوامل غريت بوصلة االحتجاجات نحو قطاعات أ

بكون املوسم الريايض سيكون نبئ البشعة من خالل مقابلتني رياضيتني وربما ت ـ العنف يف املالعب برز بأشكاله

 .خر صعباهو ال 

 2016شهر أوت  والجماعية خاللاالحتجاجات االجتماعية الفردية  

 الحجم %

 االحتجاجات الفردية 56 10,3%

 االحتجاجات الجماعية 486 89,7%

 املجموع 542 100,00%



 
 

 

ن حجم االحتجاجات تراجع بشكل نسبي فقد سجلنا يف شهر حن يف نفس نسب الشهر املايض ولو أمن حيث النسب ن

 504واالحتجاجات الجماعية  64احتجاجا كان حجم االحتجاجات الفردية  568جويلية 

 الواليات:هذا وتوزعت هذه االحتجاجات كما ييل يف مختلف 

 الوالية احتجاج فردي و محاولةأ رانتحا احتجاج جماعي املجموع

 بنزرت 0 6 13 19

 تونس 2 2 29 33

 أريانة 0 0 0 0

 منوبة 0 2 4 6

 بن عروس 0 0 0 0

 زغوان 0 0 0 0

 نابل 0 2 8 10

 جندوبة 0 1 17 18

 باجة 0 1 22 23

 الكاف 0 10 28 38

 سليانة 0 0 27 27

 سوسة 0 1 18 19

 املنستري 0 0 7 7

 املهدية 1 0 10 11

 صفاقس 0 0 10 10

االحتجاجات 

الفردية

10,3%

االحتجاجات الجماعية

89,7%

الل توزع الحركات االحتجاجية االجتماعية الفردية و الجماعية خ

2016شهر أوت 



 
 

 القريوان 3 5 50 58

 القرصين 0 3 52 55

 س بوزيد 0 1 55 56

 قابس 0 13 27 40

 مدنني 0 2 37 39

 تطاوين 0 0 20 20

 قفصة 0 1 39 40

 توزر 0 0 9 9

 قبيل 0 0 4 4

 املجموع 6 50 486 542

 :ف جغرافية االحتجاجات وفق ما ييلكل طفيتغريت بش

ننا سجلنا تراجعا هاما لواليات تونس القريوان وسيدي بوزيد والقرصين أي أ فقد تصدرت الئحة االحتجاجات واليات

 .وقفصة وجندوبة

يضا نسجل تراجع واليات تطاوين وسوسة س تأتي يف املرتبة الثانية وهنا أومدنني وقاب وتونس والكافواليات قفصة 

 .وباجة وصفاقس وبنزرت وسليانة

 .املكانة الثالثة من حيث حجم االحتجاجات واليات بنزرت وباجة وسليانة وتطاوين تحتل

 ة.واليات جندوبة ونابل وسوسة واملهدية وصفاقس تأتي يف املرتبة الرابع

 .واليات منوبة واملنستري وتوزر وقبيل شهدت احتجاجات محدودة جدا

 .و جماعيالم تشهد أي تحركا احتجاجيا فرديا أ ريانةواليات زغوان وبن عروس وأ



 
 

 

 

 

 الجغرايف للتحركات االحتجاجية الفردية والجماعيةالتوزيع 
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اليات توزع التحركات االحتجاجية الفردية والجماعية عب مختلف الو 

2016أوت -خالل الفرتة جوان 

شهر جوان شهر جويلية شهر أوت



 
 

 



 
 

 االحتجاجات االجتماعية الفردية خالل شهر أوت

 :ج فردي ثمانية منها كانت كما ييلاحتجا 56تم رصد 

أحد  له منعتداء بالعنف الذي تعرض جوع احتجاجا عىل اال  إرضابحد املوقوفني بالسجن يدخل يف ـ يف القريوان أ

ولعدم  2013سنة  ناري أواخرة جراحية جراء تعرضه لطلق عملي املستشفى لجراءىل نقله إ ولعدمالسجون أعوان 

 .نقله ملقابلة الوكيل العام ملحكمة االستئناف بسوسة

مصابا بمرض القلب  2002نة س ابنه ولدن اعتبار أ استغاثة عىلجه نداء يو  معتمدية الوسالتيةصيل ـ مواطن أ

إال أن إدارة الكنام رفضت ذلك م زرع له لولب قلبي ومع مرور الوقت توجب تغيري اللولب ين توسافر إىل الخارج أ

 .العملية لجراءىل الخارج يرص عىل كون الحل يكمن يف سفره إ ن الطبيب املبارشوالحال أ

غة بتونس حروق البليىل مستشفى الإبحروق  ابنتها املصابةجوع للمطالبة بنقل  إرضابم يف القريوان تدخل يف ـ أ

 .العاصمة

ـ اعتصام مفتوح لعامل حضرية يعمل باملستشفى املحيل بمعتمدية السوايس يف والية املهدية وذلك للمطالبة بتسوية 

  .خرى بالجهةصحية أ وضعيته املهنية وترسيمه عىل غرار زمالئه بمؤسسات

 .عن ابنها وزميله سفيان الشورابيىل ليبيا للبحث ي نذير القطاري وذلك عب تحولها إـ احتجاج والدة الصحف

 عملية جراحية البنها يتوجب القيام بها قبل بلوغ الطفل سن الخمسة سنوات إجراءم يف تونس عىل عدم ـ احتجاج أ

  .سبوعني تفصل الطفل عىل سن الخمس سنواتوالحال أن أ

 2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار خالل شهر أوت 

من هذه الحاالت كانت محاوالت انتحار جماعية  23حالة انتحار ومحاولة انتحار خالل هذا الشهر  50تم رصد 

، وضعيات مهنية و لتسويةالجهات وذلك للمطالبة بالتشغيل أ جوع وحشية يف عديد إرضاباتوذلك عب االنخراط يف 

و محاولة انتحار خالل هذا الشهر أي حالة انتحار أالفردية لم نسجل بالنسبة لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار 

يضا تراجعا بالنسبة للرشيحة ون عىل بداية سنة دراسية جديدة فإن الحذر واجب سجلنا أ، ونحن مقبللألطفال

 من بينهاسنة  60ربع حاالت انتحار بالنسبة للرشيحة العمرية أكثر من أسنة يف املقابل رصدنا  25ـ  16العمرية 

 .سنة 76شيخ سنه 

قل بقليل من خمس كل أشهر السابقة فالحاالت املرصودة عدد الناث هذه املرة أقل من النسب التي رصدناها يف األ 

 .الحاالت



 
 

املرة والية قابس تليها والية الكاف ثم والية بنزرت فوالية  هيضا جغرافية االنتحار ومحاوالت االنتحار تبز هذتغريت أ

 .القريوان

 .محاولة انتحار بعرش واليات وانتحار أ لم نرصد أي حالة

  حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها خالل هذا الشهر كانت يف كل والية كما ييل:

 الوالية جوان جويلية أوت

 بنزرت 1 2 6

 تونس 1 18 2

 أريانة 0 2 0

 منوبة 2 0 2

 بن عروس 0 0 0

 زغوان 0 0 0

 نابل 22 3 2

 جندوبة 7 0 1

 باجة 1 0 1

 الكاف 2 0 10

 سليانة 1 0 0

 سوسة 2 0 1

 املنستري 1 0 0

 املهدية 1 6 0

 صفاقس 3 5 0

 القريوان 8 4 5

 القرصين 6 2 3

 س بوزيد 5 1 1

 قابس 1 0 13

 مدنني 1 1 2

 تطاوين 0 1 0

 قفصة 3 7 1

 توزر 0 0 0

 قبيل 1 1 0



 
 

 املجموع 69 53 50

 

 

 العمرية:ومحاوالت االنتحار كما ييل حسب الرشائح  وتوزعت حاالت االنتحارهذا 

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

 ذكر 0 3 17 18 2 2 42 84%

 أنثى 0 2 1 2 1 2 8 16%

 املجموع 0 5 18 20 3 4 50 100%

  100% 8% 6% 40% 36% 10% 0% % 
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2016أوت -حالت االنتحار ومحاوالت االنتحار يف مختلف الواليات خالل الفرتة جوان 

جوان

جويلية

أوت



 
 

 

 ييل جرد لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي تم رصدها: فيما

 الوالية الجنس واألسبابالضحية  الوسيلة املعتمدة

 ـ االنتحار شنقا 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

 

ـ محاولة االنتحار عب 

 من علو اللقاء

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 ـ االنتحار حرقا

 

ـ االنتحار عب تناول مبيد 

 حرشات

سنة من منطقة سجنان ولم  26ـ انتحار شاب سنه 

 سباب االنتحارالعالم عن أيتم 

ة التابعة القريع سنة بمنطقة 40انتحار كهل سنه ـ 

ملعتمدية سجنان علما وأنه اختفى عن األنظار منذ 

بعاث رائحة نا إثرشقيقته عىل  أيام وتفطنتثالثة 

 القرب منكريهة نتيجة تعفن الجثة بمنزل مهجور ب

 سبابمسكن الهالك ولم يتم العالم عن األ 

ـ يف منزل بورقيبة مواطن يحاول االنتحار من أعىل 

 إنقاذهمن  اليه وتمكنو ا إمن تفطنو األ  إال أعوانبناء 

أطفال تنتحر ألسباب لم  6ـ ـ امرأة يف سجنان أم ل

 عالن عنهايتم ال 

 واسط بجهة ماطرـ انتحار العب كرة قدم صنف األ 

 سبابولم يتم العالم عن األ 

املعطيات سنة وحسب  37ـ انتحار معلمة سنها 

تعاني من اضطرابات نفسية وهي  املرأةن املتوفرة فإ

 ال تبارش العمل منذ مدة بسبب ذلك

 ذكر

 

 

 ذكر

 

 

 

 ذكر

 

 

 أنثى

 

 ذكر

 

 أنثى

 بنزرت

 من علو اللقاءـ 

 

لقاء نفسه من رشفة إانتحار طبيب نفساني عب ـ 

 عنها عالنواألسباب لم يتم ال مكتبه 

 ذكر
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2016حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الرشيحة العمرية خالل أوت 

ذكر أنثى



 
 

  

 ـ االنتحار حرقا

ني سنة بتونس العاصمة تجاوز الست انتحار شيخـ 

 سباب ولم يتم العالم عن األ 

 ذكر

 االنتحار غرقا يف الوادـ 

 

 

 

 ـ االنتحار حرقا

تم لم ي واألسبابالخليدية  شاب بمنطقةانتحار ـ 

كتب الضحية هو عضو املن العالن عنها علما وأ

رسائل اعتذار  بمنوبة وأرسلالجهوي لنداء تونس 

 عىل االنتحار إقدامهقبل  ألصدقائه

سنة بمنطقة طببة بسبب  40كهل سنه  ـ انتحار

 عجزه عن سداد ديون

 ذكر 

 

 

 

 ذكر

 منوبة

 ااالنتحار شنقـ 

 

 ـ االنتحار حرقا

من منطقة الهوارية سنة  76شيخ سنه  ـ انتحار

 عالن عنهاواألسباب لم يتم ال 

بمنطقة الحمامات بسبب تخيل خطيبها ـ انتحار فتاة 

 عنها

 ذكر

 

 أنثى

 

 نابل

اب من جهة فرنانة هذا ولم يتم العالم عن ش ـ انتحار ااالنتحار شنقـ 

 سباباأل 

 ذكر

 

 جندوبة

 االنتحار شنقاـ 

 

 

 مزوار منسنة بمنطقة قرص  62سنها  امرأة ـ انتحار

ية ويبدو حسب املعطيات معتمدية باجة الشمال

  سباب تعود ملشاكل عائليةاملتوفرة أن األ 

 باجة أنثى

 جوع وحيش إرضابـ 

 

 

 

 ـ االنتحار حرقا

 

 ـ االنتحار شنقا

جوع وحيش داخل  إرضابـ ثمانية شبان يخوضون 

 التحفظي بتهمة إيقافهمالسجن احتجاجا عىل 

االحتجاجات االجتماعية يف شهر  إثرالعصيان املدني 

 جانفي املايض

سنة بمنطقة  30لم يتجاوز سنه الـ  انتحار شابـ 

 تاجروين وذلك بسبب خالفات عائلية

سيدي منصور من الكاف  كهل بمنطقةـ انتحار 

 الشمالية بسبب رداءة ظروفه العائلية

 ذكور

 

 

 

 ذكر

 

 ذكر

 الكاف

ـ انتحار شاب يف العقد الثالث من منطقة النفيضة  ـ االنتحار حرقا

 ال تزال مجهولة واألسباب

 سوسة ذكر

 ـ االنتحار حرقا

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

العمر من ذوي  الثالث منانتحار فتاة يف العقد  ـ

اجات الخصوصية انتحرت بسبب تردي االحتي

ن والداها احتجا سابقا علما وأأوضاعها االجتماعية 

 ابنتهما بإنقاذللمطالبة 

 أنثى

 

 

 

 ذكر

 القريوان



 
 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 جوع وحيش إرضابـ 

منطقة شاب يف العقد الثالث من العمر يف  ـ انتحار

تغل عامل بناء وب، متزوج ويشالعرق بريكات

 عالم عنهاواألسباب لم يتم ال 

ـ انتحار امرأة سنها ستون سنة من منطقة بوحجلة 

 عالم عنهاواألسباب لم يتم ال 

دمات الفالحية التعاونية للخ ن للرشكةتابعاـ عامالن 

وحيش عىل جوع  إرضابن يف بحاجب العيون يدخال 

ذ ىل الطرد التعسفي دون موجب منإ إثر تعرضهما

  دارة الرشكةحوايل الشهر من قبل رئيس مجلس إ

 

 

 أنثى

 

 ذكور 

 ـ االنتحار حرقا

 

 اشنقـ االنتحار 

عتمدية الخرضاء يف م بمنطقة عنيكهل  ـ انتحار

 حد أقربائهخصومة مع أ إثرالزهور عىل 

سنة من معتمدية فوسانة  30 شاب سنه ـ انتحار

 عالم عنهالم يتم ال  واألسباب

سبيبة وحسب بمعتمدية  سنة 16ـ انتحار فتاة سنها 

ما توفر من معلومات فإن األسباب تعود لكثرة 

من  ، وهي محل متابعة منذ مدةالخالفات العائلية

ن والدة رف مختص يف العالج النفيس علما وأط

للعناية املركزة باملستشفى الجهوي  الهالكة تخضع

ثناء أ بليغة لحقتهاإصابتها بحروق بالقرصين بعد 

 ابنتها  إنقاذمحاولة 

 ذكر

 

 ذكر

 

 

 أنثى

 القرصين

عب تناول مبيد ـ االنتحار 

 حرشات

 

منطقة  سنة من 24شاب يبلغ من العمر  تحارنـ ا

أوالد زائد بسيدي بوزيد الرشقية هذا ولم تتوفر 

 معلومات عن أسباب االنتحار

 ذكر

  

 س بوزيد

معتصم أمام منطقة الحرس الوطني بقابس  13ـ  ـ االنتحار شنقا

عىل النقل  وحيش احتجاجاجوع  إرضابيدخلون يف 

من  الوطني بالرغممن أعوان الحرس  التعسفية لعدد

بحل  مر الحرس الوطنيتلقوها من آ التطمينات التي

 برقية تعديلية بإصدارجال وذلك املشكل يف أقرب ال 

 رو ذك

 

 قابس

 من علو اللقاءـ االنتحار 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

سنة  24 جربة سنه رويس بجزيرة انتحار سائحـ 

 لم يتم الكشف عنها واألسباب

أصيلة سنة  29مدنني سنها  امرأة بمدينةـ انتحار 

 أسبوع، تحولت منذ رمادة من والية تطاوين معتمدية

 ذكر

 

 أنثى

 

 مدنني



 
 

 

 

 

 ـ االنتحار شنقا

 

 

بمنزل  أمها وشقيقتها مدنني رفقةلإلقامة بمدينة 

شقيقهم الذي يعمل بالجهة منذ سنوات ولم تعرف 

 بعد أسباب االنتحار

وق بجربة ـ انتحار امرأة من منطقة مليتة حومة الس

معلومات حول أسباب ي سنة ولم تتوفر أ 29سنها 

 االنتحار

 

 

 

 أنثى 

 محاولة االنتحار حرقاـ 

 

 

مقر  املعتصمني أماممحاولة انتحار أحد الشبان ـ 

جسده فوق  البنزين عىلوالية قفصة وذلك عب سكب 

 السياج الخارجي ملقر الوالية يف محاولة لالنتحار

 

 ذكور 

 قفصة

 الجماعية االجتماعيةالتحركات االحتجاجية 

الواليات التي لم تشهد ، واليات الجمهوريةوالية من  21تحركا احتجاجيا جماعيا بـ  486أوت  تم رصد خالل شهر

 .تحركات احتجاجية هي واليات أريانة وبن عروس وزغوان

 وكانت هذه االحتجاجات كما ييل:

 طبيعة التحركات االحتجاجية

 طبيعة االحتجاجات العدد النسبة

 االحتجاجات العفوية 194 40%

 االحتجاجات التلقائية 182 37%

 االحتجاجات العشوائية 110 23%

 املجموع 486 100%
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خصائص التحركات االحتجاجية الجماعية



 
 

حافظت هندسة االحتجاجات خالل هذا الشهر عىل نفس تركيبتها مقارنة بالشهرين املاضيني حيث تصدرت 

 ثم االحتجاجات العشوائية  التلقائيةاالحتجاجات االحتجاجات العفوية طليعة االحتجاجات تليها 

 الجماعية  لالحتجاجات االجتماعيةالهيكل القطاعي العام 

إال ا عىل صدارة االحتجاجات داري حافظون القطاع االجتماعي والقطاع ال تغريت هندسة االحتجاجات بالرغم من ك

 .الخلفيات االقتصادية ن القطاع السيايس جاء يف املرتبة الثالثة وتراجع كبري لالحتجاجات ذاتأ

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 43 9%

 اجتماعي 113 23%

 سيايس 52 11%

 تربوي 50 10%

 بيئي 43 9%

 إداري 93 19%

 ديني 13 3%

 صحي 38 8%

 أمني 33 7%

 ريايض 8 2%

 املجموع 486 100%



 
 

 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 15 8%

 اجتماعي 46 24%

 سيايس 24 12%

 تربوي 16 8%

 بيئي 21 11%

 إداري 38 20%

 ديني 4 2%

 صحي 14 7%

 أمني 13 7%

 ريايض 3 2%

 املجموع 194 100%
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2016أوت -الهيكل القطاعي العام للتحركات االحتجاجية خالل الفرتة جوان 
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خرى مرة أ برزأالذي  اليشءهم مجاالت االحتجاجات العفوية فالداري ثم السيايس فالبيئي أكان القطاع االجتماعي 

 .داريلكبري يف القطاعني االجتماعي وال املخزون االحتجاجي ا

 جات خاصة خالل الشهرين املنقضينيصبح مجاال هاما لالحتجابالنسبة للقطاع البيئي فانه أ

 التلقائيةاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية 

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 19 10%

 اجتماعي 45 25%

 سيايس 19 10%

 تربوي 17 9%

 بيئي 14 8%

 إداري 33 18%

 ديني 6 3%

 صحي 15 8%

 أمني 11 6%
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2016لشهر أوت املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العفوية



 
 

 ريايض 3 2%

 املجموع 182 100%

 

ن القطاع الصحي يبز بشكل واضح الداري فإ ، عالوة عىل القطاع االجتماعي والقطاعبالنسبة لالحتجاجات التلقائية

 بمعية القطاع االقتصادي

 سابيعهامة لكونها متواصلة منذ عديد األ االحتجاجات ذات الخلفيات الرتبوية بقيت 

 املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوائية

 القطاع الحجم %

 اقتصادي 9 8%

 اجتماعي 22 20%

 سيايس 9 8%

 تربوي 17 15%

 بيئي 8 7%

 إداري 22 20%

 ديني 3 3%
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2016لشهر أوت املجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية التلقائية



 
 

 صحي 9 8%

 أمني 9 8%

 ريايض 2 2%

 املجموع 110 100%

 

نه إال أن التطور ال يزال كمي ي يف االحتجاجات العشوائية التي أخذت تتطور ولو أيبز بشكل خاص القطاع الرتبو 

 مفتوح عىل عديد السيناريوهات يف بداية السنة الدراسية

إال أن عديد املؤرشات تفتح هي األخرى نفس املالحظة بالنسبة للقطاع الريايض هذا بالرغم من محدودية االحتجاجات 

 مام عديد االحتماالت حول العنف يف الفضاءات الرياضيةاألبواب أ

 لقطاع الصحي وكذلك القطاع البيئياحتجاجات عنيفة شهدها ا

 بعادها القطاعيةية يف أحتجاجية االجتماعية الجماعالتحركات اال 

 :م االحتجاجات يف كل قطاع كما ييلهباختزال أ نقدم

  االقتصادي القطاع

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة
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2016لشهر أوت يةئاملجال القطاعي للتحركات االحتجاجية الجماعية العشوا



 
 

 احتجاج عفوي 15 35%

 احتجاج تلقائي 19 44%

 احتجاج عشوائي 9 21%

 املجموع 43 100%

  وضاع التنمويةتردي األ 

 لصالح الجهات الداخلية االيجابي التمييز 

 حلول للتجارة الحدودية 

 تعطل املشاريع التي تم االعالن عنها 

  الحوض املنجمي لشكاالتالحلول 

 غياب مياه الري 

 عودة العمل للرشكات التي غادرت تونس 

 االجتماعيالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 46 41%

 احتجاج تلقائي 45 40%

 احتجاج عشوائي 22 19%

 املجموع 113 100%

 البطالة واالنتداب إشكاالت 

  االحتجاج عىل العطش وعىل انقطاع النور

 الكهربائي

  مماطلة الجهات املختصة يف تطبيق

 االتفاقيات

  بعض املواد أسعارالزيادة يف 

 السيايسالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 24 46%

 احتجاج تلقائي 19 37%

 احتجاج عشوائي 9 17%

 املجموع 52 100%

 االحتجاج عىل كلمة الوزير االول حول الحوض املنجمي 

 االحتجاج عىل سياسة املماطلة تجاه الجهات الداخلية 

 تدخل السلطة اليجاد حلول الشكاالت االنتدابات 

  بعض املسؤولنيحول تسمية 



 
 

 الرتبويالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 16 32%

 احتجاج تلقائي 17 34%

 احتجاج عشوائي 17 34%

 املجموع 50 100%

 االنتدابات 

 االلتزام باالتفاقيات التي تم ابرامها 

 وضع حد للمماطلة 

 العناية بالبنية التحتية املدرسية 

 البيئيالقطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 21 49%

 احتجاج تلقائي 14 33%

 احتجاج عشوائي 8 19%

 املجموع 43 100%

  واألوساخالتلوث 

 رداءة املياه 

 الهدر البيئي ووضعية بعض املواني 

 والفضاءات التجارية للحد من  تهيئة املسالخ

 وساخ والروائح الكريهةاأل 

 داريال القطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 38 41%

 احتجاج تلقائي 33 35%

 احتجاج عشوائي 22 24%

 املجموع 93 100%

 جور ومستحقات ماليةتسديد أ 

  الرتابي لبعض البلدياترفض التقسيم 

  دارينيال وضع حد ملهام بعض املسؤولني 

 تحسني وضعيات مهنية 

 الصحيالقطاع 



 
 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 14 37%

 احتجاج تلقائي 15 39%

 احتجاج عشوائي 9 24%

 املجموع 38 100%

  خطاء الطبيةاأل 

 الوفاة املسرتابة حاالت 

  والطارالتجهيزات الطبية وطب االختصاص 

 الطبي

 بناء مستشفيات 

 منياأل القطاع 

 طبيعة االحتجاج الحجم النسبة

 احتجاج عفوي 13 39%

 احتجاج تلقائي 11 33%

 احتجاج عشوائي 9 27%

 املجموع 33 100%

  من الريفياأل 

  العنف والجريمةالحد من 

  منيةاالحتجاج عىل بعض املمارسات األ 

 التصدي لإلرهاب 

 جتماعية الجماعية ودرجة كثافتهاليات التحركات االحتجاجية اال آ

والتكرار الكثافة  معايري وذلك وفقالجماعية  االحتجاجية االجتماعيةليات التحركات قياس آ مرة بمنهجيةنذكر ككل 

 اللياتنعتمده يف تقاريرنا والذي يخص  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 لياتال

    * * عالمنداءات عب وسائل ال 

     ـ منع مسؤولني من مغادرة مكاتبهم

  * * * * االجتماعيةالشبكات 

     ـ التهديد باالستقالة



 
 

   * * * االعتصامات

    * * جوع إرضابات

   * * * جوع وحشية إرضابات

    * * غلق طرق

   * * * عرائض احتجاجية

     * داريةسات إاقتحام مؤس

     * غلق مقرات عمل

    * * منمواجهات مع األ 

     ـ حمل الشارة الحمراء

    * * مسريات سلمية

   * * * إرضابات

     * طاطيةحرق عجالت م

     * منيةاعتداء عىل مراكز أ

     * العصيان املدني

     * منع حركة مرور القطارات

     ـ جامعية للبيع شهاداتعرض 

     ـ مسرية بحرية باملراكب

     ـ التخيل عن الجنسية التونسية

     ـ ميناء إغالق

     ـ مقاطعة امتحانات

     ـ فالحي إنتاج إتالف

     ـ التكبيل بالسالسل

     ـ سالسل برشية

     ـ فواهخياطة األ 

   * * * التهديد باالنتحار

     ـ انتحارات رمزية

     ـ قدام نحو العاصمةعىل األ  السري

     * 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

    * * مقرات معتمديات

     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

 الجماعيةوع التحركات االحتجاجية الجهات موض

 5 4 3 2 1 الجهات

    * * مصالح بلدية

  * * * * رشكة توزيع املياه

     * مؤسسات تربوية

     * مالعب رياضية

     ـ رئاسة الجمهورية

    * * واليات

    * * معتمديات

    * * وزارات



 
 

     * رئاسة الحكومة

   * * * مستشفيات

     ـ أجنبيةسفارات 

   * * * األمنيةالسلطات 

     * السلطات القضائية

     * منظمات  وطنية

    * * مجلس نواب الشعب

   * * * مجامع املياه

    * * إعالميةمؤسسات 

 

 

 يف التحركات االحتجاجية الجماعيةالفاعلون 

 5 4 3 2 1 الفاعلون

     * ولياءأ

  * * * * متساكنون

     * صحفيون

    * * عمال الحضائر

   * * * أصحاب الشهادات العليا

   * * * معطلني عن العمل

     * جرةسائقي سيارات األ 

     * نأمنيو 

     * سائقي النقل الريفي

    * * عمال

    * * موظفون

     * أهايل مفقودين

     * أهايل شهداء

   * * * فالحون 

     * بحارة



 
 

    * * شبه طبية وإطاراتأطباء 

    * * نشطاء حقوقيون

 

  رصد ألهم التحركات االحتجاجية يف مختلف الواليات

عىل ما يصدره املنتدى  وباالعتمادتزال عىل حالها يف أغلب الجهات رغم تغرير الحكومات. بل إنره  ذات املطالب ما

املطروحة منذ سنوات دون املطالب صبح من املمكن رصد خارطة لهذه للحقوق االقتصادية واالجتماعية أ التونيس

ي تفاعالت تذكر من قبل الجهات املعنية. فالتشغيل ما يزال سيد الحراك االحتجاجي يف كل الجهات وخاصة أن تجد أ

  يف جهة ڤفصة. فيما برز العطش عنوانا لالحتجاج يف مناطق كانت تُحسب ثرية مائيا كالشمال الغربي.

جديد الحتجاجات بدأت تتكرر يف املناطق الحدودية بمقتل املهربني  يضا "املوت عىل الحدود" كعنوانكما برز أ

  صبح دافعا لالحتجاج.رصاص العسكر والرشطة عىل الحدود أب

 2015ديسمب  5النواب طلبا لتنفيذ اتفاقية  واألساتذةومع اقرتاب موعد العودة املدرسية الح غضب املعلمني 

ؤالء بالتصعيد ما لم تتم االستجابة ملطالبهم. عناوين مختلفة والقاضية بتسوية وضعياتهم املهنية ويهدد ه

لها. فيما ييل تفاصيل ما  االستجابةالحتجاجات اجتماعية متكررة تُرى وتُْسمع وتُْقمع يف أحيان كثرية ولكن ال تتم 

ت انتحار وت يف مختلف الجهات بينها حاالت انتحار ومحاوال كات احتجاجية اجتماعية طيلة شهر أتم رصده من تحر 

 وشباب:راح ضحيتها شيوخ 

 :والية باجة

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 3 2 1 6

 الرتبوي 1 2 3 6

 البيئي 2 1 1 4

 الداري 1 2 3 6

 املجموع 7 7 8 22

إذ عاشت  ،طابع اقتصادي واجتماعيوت ذات جية االجتماعية بالجهة طيلة شهر أغلب التحركات االحتجاكانت أ

وت طلبا النتدابهم أالنواب واملعلمني النواب طيلة النصف الثاني من شهر  لألساتذةالجهة احتجاجات مستمرة 

 .2015ديسمب  5ولتنفيذ اتفاقية 

مام الفرع الجهوي للرشكة الوطنية الستغالل لشهر عاشت باجة تحركات احتجاجية أول من اوخالل النصف األ 

توزيع املياه "صوناد" وذلك بسبب تغري لون وطعم مياه الرشب وقد تفاعل فرع الرابطة مع هذه التحركات وطالب و 



 
 

ل يف مياه الرشب يف نة خزانات املياه والوقوف عىل األ خباء مختصني ملعاي 3بتكليف  سباب الحقيقية للتلوث املسجر

 املنطقة.

 بنزرت:والية 

 القطاع احتجاج عفوي تلقائي احتجاج احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 2 1 0 3

 السيايس 2 0 0 2

 البيئي 1 1 0 2

 الداري 2 1 0 3

 الصحي 1 1 0 2

 األمني 1 0 0 1

 املجموع 9 4 0 13

حملة تحسيسية عب موقع التواصل االجتماعي للتوعية ضد  إطالقىل من النشطاء واملواطنني يف بنزرت إبادر عدد 

التجاوزات داخل املؤسسات العمومية وملقاومة التلوث. كما شهدت الجهة إرضابا مفتوحا للموظفني يف دائرة املجلس 

عالميني التعسفية ضدهم. وتظاهر عدد من ال جورهم وكذلك رفضهم للنقل هوي والبلدية عىل خلفية عدم رصف أالج

  ذاعة الوطنية.ترسيح الصحفي مراد البجاوي من ال الجهة بعد ب

 ڤابس:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1 3 5

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 1 1 3 5

 البيئي 1 1 1 3

 الداري 2 1 2 5

 الصحي 2 2 1 5

 األمني 1 0 0 1

 املجموع 9 7 11 27

الصحي يف الجهة من ذلك تزايد  هايل غنوش ودخلوا يف اعتصام استنكارا لتجاهل السلطات املحلية للوضعاحتج أ

ديسمب  5ية. كما دخل املعلمون النواب يف الجهة يف تحركات احتجاجية طلبا لتنفيذ اتفاقية يفوسصابة بالحمى التال 

ة الجديدة بإقالة وايل مام مقر الوالية طالبت الحكوموقفة احتجاجية أملجتمع املدني يف . وطالبت مكونات ا2015



 
 

هايل شط السالم تج أليها االعتمادات. كما احية وتعطرل املشاريع التي ُرِصدت إقرب الجال بسبب فشل التنمالجهة يف أ

مام مقر املنطقة اعتصام أعونا من أعوان الحرس ودخلوا يف  13 املنطقة. كما احتج يف البيئيطلبا لوضع حد للتدهور 

  عن الطعام رفضا للنقل التعسفية. إرضاباوخاضوا 

 ڤفصة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 2 0 4

 االجتماعي 6 8 0 14

 السيايس 6 2 0 8

 الرتبوي 0 0 3 3

 البيئي 2 0 0 2

 الداري 3 1 2 6

 األمني 1 0 1 2

 املجموع 20 13 6 39

يلة شهر أوت. غلب التحركات االحتجاجية االجتماعية املرصودة يف والية ڤفصة طما يزال التشغيل سيد املطالب يف أ

غلق معطلون عن العمل السكة وعطلوا الحركة طلبا للتشغيل ويف مقر املندوبية الجهوية ففي معتمدية زانوش أ

تحت شعار "خدمني". ويف املتلوي  أسبوعا 112منذ  بدأوهللرتبية يتواصل اعتصام معطلون عن العمل كانوا قد 

  للتشغيل. م الخشب طلبابمنجم أ 4نشاط مغسلة الفسفاط رقم غلق معطلون عن العمل الطريق وعطلوا أ

ال وعامالت البلدية طلبا لتحسني ظروف العم ،شهدت الجهة ايضا تحركات احتجاجية ألعوان التنظيف ل إذ احتج عمر

م حصولهم عىل رواتبهم للشهرين األخريين. ويف عوان البلدية بسبب عدوالوضعيات املهنية ويف الرديف أرضب أ

ار بالبلدية من عىل حادثة اعتداء تعرض لها سائ م احتجاجاياڤفصة املدينة أرضب أعوان التنظيف ملدة ثالثة أ ق جرر

ىل املستودع نية ومنع سائق الجرار من ادخاله إمر خالف حول مكان توقف السيارة األ من اثقبل عدد من أعوان األ 

 البلدي بحي النور.

 جندوبة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 3 2 2 7

 البيئي 3 2 1 6

 الداري 1 0 0 1



 
 

 املجموع 8 5 4 17

إذ لجأ فالحو منطقة وادي غريب  ،ساسيا لعدد من التحركات االحتجاجية االجتماعية يف الجهةمثل العطش محركا أ

عىل انقطاع مياه الري عن املنطقة ىل قطع الطريق احتجاجا وفرنانة إالرابطة بني جندوبة  17بالطريق الوطنية رقم 

هايل منطقة  املاء الصالح للرشاب كما احتج أهايل بقطع الطريق طلبا لتوفرية ويف منطقة دورة املقدم احتج األ السقوي

ن تغرير طعم ولون مياه الرشب. ويف هايل بعد أصالح للرشاب. ويف بوسالم احتج األ ملولة بطبقة طلبا لتوفري املاء ال

  احتج املسنون واملتقاعدون رفضا لغلق مكتب البيد يف قريتهم جنتورة.فرنانة 

 القريوان:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 4 2 7

 االجتماعي 3 6 6 15

 السيايس 1 2 1 4

 الرتبوي 2 1 1 4

 البيئي 2 1 1 4

 الداري 3 1 2 6

 الصحي 1 2 1 4

 األمني 1 3 2 6

 املجموع 14 20 16 50

كثر املناطق التي تشهد تحركات احتجاجية اجتماعية. ب يف جهة القريوان والتي تظل من أطيلة شهر تنوعت املطال

فالعطش وتسوية الوضعيات املهنية والطرد التعسفي والحصول عىل املستحقات واملطالبة باالنتداب واملطالبة 

هايل ولم تجد التفاعالت لتحركات احتجاجية عديدة خاضها األ بتحسني ظروف العيش كانت جميعها عناوين 

  لسلطات.اليجابية من قبل ا

  عن الطعام احتجاجا عىل تعرضه  إرضابيف السجن املدني بالجهة دخل السجني عبد الواحد غيضاوي يف

ىل لجراء عملية جراحية جراء تعرضه إللعنف عىل يد عون سجن وكذلك احتجاجا عىل عدم نقله للمستشفى 

 .ئنافاالستوعدم نقله ملقابلة الوكيل العام ملحكمة  2013طلق ناري خالل سنة 

  تعرضهما  إثرعن الطعام  إرضابيف حاجب العيون دخل عامالن يف الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية يف

ك االحتجاجي ساندته مكونات املجتمع املدني بوقفة احتجاجية بمشاركة عدد  للطرد التعسفي. هذا التحرر

  من املواطنني.

 ع التيرار الكهربائي نهارا هايل بسبب انقطا احتج األ ويسات من معتمدية بوحجلة والد ڤمرة بامليف منطقة أ

 يام.ملدة أربعة أ



 
 

  ال رشكة "أقروالند الفرنسية" للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم  40يف السبيخة اعتصم عامال من عمر

 لف دينار.أ 150لدة بالذمة واملقدرة بحوايل املالية املتخ

 مام مقر البلدية طلبا لتوفري املاء دية الشبيكة احتج األهايل أالزائر بمعتموالد يف منطقة العشاورية بعمادة أ

هايل حتج األ الصالح للرشاب. ويف منطقتا طريف وأوالد نرص بمنطقة دار الخريف بمعتمدية حاجب العيون ا

  لذات الطلب.

 هة يام العمل بمستوصف الجقريوان الجنوبية للتنديد بتقليص أهايل قرية الخرضاء بمعتمدية الاعتصم أ

  شبه طبي. وإطاربسبب خالف بني مواطن 

 والعال احتجاجا عىل عدم  والد العويساوي بمعتمدية حفوز الطريق الرابطة بني حفوزقطع أهايل منطقة أ

  شغال تهيئة الطريق وتعطلها.اكتمال أ

 إثر توصف خاصةهايل للتنديد بغياب ممرض باملساء بمعتمدية حاجب العيون احتج األ يف منطقة عيثة النس 

عامال بمصنع  60يضا احتج حوايل لدغات العقارب. ويف حاجب العيون أشخاص لتزايد تعرض بعض األ 

  للخياطة طلبا لتسديد مستحقاتهم املالية املتخلدة بالذمة.

 هايل عمادة عبيدة الرشقية بمعتمدية الشبيكة بتسمية مجلس بلدي بمنطقتهم.طالب أ 

 2015ديسمب  5لتنفيذ اتفاقية  دخل النواب املعلمون يف اعتصام طلبا. 

 هايل تنديدا بغياب طبيب عن املستوصف.كبارة بمعتمدية نرص الله احتج األ ويف مستوصف ال 

  هايل بفتح مكتب بريد ثان بسبب االكتظاظ الذي يشهده املركز بالجهة.ويف حفوز طالب األ 

  ام.رساح متهم رئييس برسقة األغن إطالق إثرهايل يف الوسالتية احتج األ 

 لتابعة ملعتمدية الشبيكة احتج األهايل وحجزوا سيارة يف منطقة الصوابعية من عمادة سيدي عيل بن سالم ا

عطب يف املولد  إثردارية تابعة لرشكة الكهرباء والغاز احتجاجا عىل انقطاع التيرار الكهربائي طيلة يومني إ

 الرئييس.

 هايل بمساندة من مكونات املجتمع املدني طلبا لتوفري عاشور بمعتمدية بوحجلة اعتصم األ  والديف منطقة أ

دارات جهوية باملنطقة ومراجعة التقسيم وإحداث إمنطقة صناعية  بإحداثاملاء الصالح للرشاب وللتعجيل 

وإحداث مخفضات رسعة أمام املدارس البلدي الجديد وتسديد ديون الجمعيات املائيرة وتقوية الشبكة املائيرة 

 مام املؤسسات الرتبوية لحماية التالميذ.اجد األمني أمع تعزيز التو 

 الڤرصين:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 4 5 2 11

 السيايس 2 4 1 7

 الرتبوي 1 2 0 3

 البيئي 2 2 1 5



 
 

 الداري 2 3 0 5

 الديني 3 5 3 11

 الصحي 3 3 2 8

 املجموع 18 25 9 52

مثل الذهيبة وبن ڤردان والڤرصين املوت عىل الحدود ما يزال عنوانا للتحركات االحتجاجية يف املناطق الحدودية 

ها من يمتهنون ئبناية بمعتمدية فوسانة تنتفض لوفاة أحد أيضا. خالل شهر أوت هاهي منطقة بودرياس الحدودأ

هايل الضحية احتجوا رفضا لتجاوزات الدرك الجزائري ومالحقته ملهربني تونسيني الجزائر. أالتهريب عىل الحدود مع 

ك االحتجاجي ساندته مكونات املجتمع املدني مثل  داخل الرتاب التونيس وارتكاب تجاوزات مثل قتل ابنهم. هذا التحرر

 .النسانهيئة املحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

وللتشغيل وطلبا هايل هناك رفضا للتلوث وطلبا لتسوية الوضعيات املهنية حدود ويف داخل املدينة يحتج األ البعيدا عن 

وطلبا لتحسني  2014وت أ 23فجر منية ص دورية أدلهومي اللتان ُقِتلتا برصا وأحالمنس للعدالة يف قضية أ

  الوالدة. أثناء امرأةوفاة  إثرالخدمات الصحية وذلك 

 ڤبيل:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1 0 2

 األمني 1 1 0 2

 املجموع 2 2 0 4

ىل تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة برتسيم الحدود بني جد خالف بني قريتْي أوالد العانس وبرشي األمر الذي أدى إ

 القريتني.

 

  منوبة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي عشوائياحتجاج  املجموع

 االجتماعي 1 1 0 2

 البيئي 1 1 0 2

 املجموع 2 2 0 4



 
 

عجزه عن  إثرقدم كهل عىل حرق نفسه يف طببة مياه القنال بالجهة كما أ قدم سيايس شاب عىل االنتحار غرقا يفأ

 باملرناڤية بسبب تردي جودة املياه.هايل حي النرص جهة منوبة احتجاج عدد من أشهدت سداد ديونه. كما 

 الكاف:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1 1 3

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 3 4 2 9

 الداري 3 4 3 10

 األمني 1 1 1 3

 املجموع 9 11 8 28

عن الطعام احتجاجا  إرضابدخل شباب الجريصة املوقوف عىل خلفية الحراك االحتجاجي لشهر جانفي املايض يف 

ك احتجاجي طلبا لتنفيذ اتفاقية   5عىل ايقافهم التحفظي بتهمة العصيان املدني كما دخل املعلمون النواب يف تحرر

ة يف قلعة سنان2015ديسمب  ال الليات الهشر هايل التالميذ لتحسني وضعياتهم املهنية واحتج أ طلبا . كما احتج عمر

 يف الزعفران للمطالبة بنقل املدير.

  املهدية:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 2 1 0 3

 الرتبوي 1 1 1 3

 الداري 2 1 1 4

 املجموع 5 3 2 10

املحيل بالسوايس يف اعتصام مفتوح طلبا لتسوية وضعيته املهنية ويف املهدية املدينة دخل عامل حضرية باملستشفى 

عوان الشؤون االجتماعية وجمعيات رعاية كما اعتصم أ 2015ديسمب  5تفاقية احتج املعلمون النواب طلبا لتنفيذ ا

 ماعية.ساسا باالنتداب صلب وزارة الشؤون االجتق طلبا لتفعيل مطالبهم املتعلقة أاملعو 

  مدنني:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 3 3 2 8

 االجتماعي 2 2 1 5

 السيايس 1 1 1 3



 
 

 البيئي 2 2 1 5

 الداري 3 2 2 7

 الصحي 1 1 1 3

 األمني 2 2 2 6

 املجموع 14 13 10 37

بالسواحل الشمالية واالنطالق يف اعرتض عدد من بحارة جزيرة جربة عن تنفيذ جزء من مرشوع إغراق أرصفة 

يضا قطع عدد من املواطنني الطريق الرابطة بني العشوائي. يف جربة أ غراق الجهة الغربية بهدف الحد من الصيدإ

يف العقد الثامن من العمر  امرأةهما مقتل شخصني  إثرميدون وحومة السوق طلبا لوضع مخفضات رسعة عىل 

  ا الطريق.مثناء قطعهأسنة صدمتهما سيارة كانت تسري برسعة كبرية  43وابنها عمره 

يف بن ڤردان أطل املوت عىل الحدود برأسه مجددا ليموت هناك مهرب برصاص الجيش الوطني يف املنطقة العسكرية 

شفى ستقتحام املستشفى لدى وصول جثمان ابنهم ثم رشقوا باب املقطعوا الطريق وحاولوا ا أهايل الضحيةالعازلة. 

 من باستخدام الغاز املسيل للدموع للسيطرة عىل املوقف.ة نوافذ خارجية وتدخل األ بالحجارة فهشموه وهشموا ثالث

طالبة ل وللمرساح الناد إطالقسمر البرشة كان قد تعرض لهانة عىل يد نادل وذلك بعد يف مدنني احتج أهايل ديواني أ

صبح عليها السوق بسبب عدم رفع املدينة رفضا لحالة التلوث التي أهايل يف مدنني بتجريم العنرصية. واحتج األ 

مام مقر الوالية تعبريا عن رفضهم للزيادة التي وصفوها الجنوبية احتج عدد من الفالحني أ الفضالت. ويف مدنني

 قانونية يف سعر الشعري. بالال

ساعات  5ىل باريس ب قان بعد تعطل رحلة جوية من جربة إحالة من االحت -جربة جرجيس الدويل -شهد املطار 

مدنني الشمالية مقر معتمدية  وأماموذلك بسبب تعطرل طائرتني تابعتني للخطوط التونسية وثالثة قادمة من ليبيا. 

اجعة القانون بعد تعرض عدد منهم مر ىل حني لبا ليقاف العمل بنظام امليزان إصحاب الشاحنات الثقيلة طاحتج أ

 طنا. 33ن كان مسموح لهم برفع نحو طنا بعد أ 20رفعهم حمولة تفوق ال ىل خطايا مالية لإ

 املنستري:والية 

بسبب خالف مقتل شخص  إثرشهد املستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بمنطقة املنارة حالة من الفوىض واالحتقان 

إقالع طائرة الخطوط  تأخررض. ويف مطار املنستري الدويل تم رصد حالة احتقان بسبب بني األجوار حول قطعة أ

 ساعات. 10التونسية املتجهة نحو باريس ب

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 الداري 1 0 0 1



 
 

 الصحي 1 1 1 3

 األمني 1 1 1 3

 املجموع 3 2 2 7

 نابل:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 1 1 0 2

 السيايس 2 2 0 4

 الداري 1 1 0 2

 املجموع 4 4 0 8

سيم البلدي ويف تغيري يف التق وإحداثللماء الصالح للرشاب  لالنقطاع املتكررهايل قليبية طلبا لوضع حد احتج أ

 املجتمع املدني برتكيز بلدية.هايل ومكونات الرشيفات طالب األ 

 صفاقس:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 السيايس 1 1 1 3

 الرتبوي 1 1 1 3

 الداري 1 2 1 4

 املجموع 3 4 3 10

ك احتجاجي ساتذة النواب يف لحداث منطقة بلدية كما دخل األ هايل العشاش بمعتمدية منزل شاكر طلبا احتج أ تحرر

 .2015ديسمب  5طلبا لتنفيذ اتفاقية 

  بوزيد:والية سيدي 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 2 1 5

 االجتماعي 7 6 3 16

 السيايس 4 3 2 9

 الرتبوي 1 1 1 3

 البيئي 2 1 0 3

 الداري 6 5 3 14



 
 

 الصحي 2 2 1 5

 املجموع 24 20 11 55

طقة هايل فايض يف مناسبتني طلبا لحداث منأ احتج سائقو سيارات التاكيس رفضا لسناد رخص جديدة واحتج

الصالح  والد عمار والغوانمية والحمايدية والسعايدية طلبا لتوفري املاءأهايل منطقة أ احتج الجديدبلدية ويف سوق 

  وضاع الصحية يف املستشفى.للرشاب ويف جلمة احتج األعوان عىل تردي األ 

ك االحتجاجي أأشهر 8ويف املكنايس يتواصل اعتصام "هرمنا" منذ  غلق املعتصمون الطريق طلبا . ويف تصعيد للتحرر

ر تعبيد املسالك الفالحية واحتج أيضا أعوان هايل رفضا لتحويل مسا الرقاب يف منطقة قبار احتج األ للتشغيل. يف

كما احتج جور بعض املوظفني واستثنائهم من قرار الدماج. رصف أ إيقافهوي بسبب ة املجلس الجطارات دائر وإ

 سموه بالسياسة التعسفية.هوية للملكية العقارية رفضا ملا أدارة الجوإطارات ال عوان أ

 سليانة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 2 3 2 7

 البيئي 2 1 2 5

 الداري 2 2 1 5

 الصحي 1 2 2 5

 األمني 2 2 1 5

 املجموع 9 10 8 27

 معتمدية عىل مستوى عني برڤو رفضا للعطش. ويف 14هايل براما بمعتمدية ڤعفور الطريق الوطنية رقم قطع أ

االعتداءات املتكررة عليهم من  إثرمنية الالزمة لهم ديرة للمطالبة بتوفري الحماية األ عوان املعتمسليانة الجنوبية احتج أ

 عوان املستشفى الجهوي باملنطقة تنديدا باالعتداءات املتكررة عليهم.بل املواطنني. كما احتج أق

  سوسة:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 1 1 1 3

 الرتبوي 1 1 1 3

 الداري 1 2 1 4

 األمني 1 1 1 3

 الريايض 1 1 1 3



 
 

 املجموع 6 7 5 18

ال الرشكة الوطنية لصناعة ال  قطع لعادة طارات املطاطية "ستيب" الطريق الرابطة بني سوسة والقريوان طلبا عمر

لنفيضة ا . ويف2015ديسمب  5طلبا لتنفيذ اتفاقية  ن النواب يف تحركات احتجاجيةفتح الرشكة. كما دخل املعلمو 

  قدم عليها شاب يف العقد الثالث من العمر.تم رصد حالة انتحار حرقا أ

 تطاوين:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 1 3

 االجتماعي 3 3 1 7

 الرتبوي 1 1 1 3

 االداري 2 4 1 7

 املجموع 7 9 4 20

املعطلني عن العمل يوم غضب تعبريا عن رفضهم للبطالة وللمطالبة بالتشغيل والتنمية  شهاداتصحاب النظم أ

لتغيري الحافلة الرابطة بني  وقع محتجون عريضة وأرسلوها إىل وزير النقل والخدمات الصحية. ويف الذهيبة

ال بسبب عدم إيفاء  يامالثة أملدة ث إرضابرشكة إيني يف  منطقتهم ومركز الوالية بسبب كثرة اعطابها. كما دخل عمر

  زاء العملة.الرشكة بوعودها إ

 توزر:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االقتصادي 1 1 0 2

 االجتماعي 1 1 0 2

 السيايس 1 1 0 2

 الرتبوي 2 1 0 3

 املجموع 5 4 0 9

  ساتذة واملعلمون النواب طلبا لتسوية وضعياتهم.احتج األ كما احتج معتصمو الوالية للمطالبة بالتشغيل 

 تونس:والية 

 القطاع احتجاج عفوي احتجاج تلقائي احتجاج عشوائي املجموع

 االجتماعي 4 2 1 7

 السيايس 2 1 1 4



 
 

 الرتبوي 1 1 0 2

 البيئي 1 1 0 2

 االداري 2 1 0 3

 الديني 1 1 0 2

 الصحي 2 1 0 3

 األمني 1 0 0 1

 الريايض 2 2 1 5

 املجموع 16 10 3 29

شهدت تونس بدورها تحركا احتجاجيا لألستاذة واملعلمني النواب طلبا لتسوية الوضعيات. كما شهدت تونس 

قع التواصل اانقطاع الكهرباء ملدة زمنية قصرية ُجوِبَهْت باستياء كبري من قبل املواطنني وفقا ملا عبوا عنه يف مو 

 االجتماعي.

  قع التواصل االجتماعي.احملة "وينو الرتوتوار" عىل مو  طلق بعض النشطاء يف سيدي بوسعيدأكما 

 التقرير الشهري للعنف

حداث العنف املرصودة من قبل املرصد االجتماعي التونيس للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية تراجعت حصيلة أ

ة يليه كل من العنف ذو الطابع االجرامي عىل الصدار خالل شهر أوت مقارنة بالشهر الذي سبقه وحافظ العنف ذو 

  رسي والعائيل والعنف ذو الطابع الجنيس فالعنف ذو الطابع االجتماعي.الطابع األ 

ويف الوقت الذي كان من املفروض أن تسهر  وامللفت خالل شهر أوت هو االرتفاع امللحوظ يف العنف ذو الطابع األمني

رأيناها عب األحداث املنشورة يف مختلف الصحف  كال العنفواطن وتحميه من مختلف أشمنية عىل سالمة املاللة األ 

  عينة الرصد مصدرا لهذا العنف.

  منه نهاية الشهر يف والية القرصين. ين سجلت وحدة الرصد حالتنير أوت العنف ذو الطابع الرهابي أويعود مع شه

تبطت بمباريات الفرق الكبى للعنف ذو الطابع الريايض ار حداث هذا وعرف الشهر عىل خالف األشهر السابقة أ

 .يايض التونيس والنادي األفريقي ونادي النجم الساحيلر الرتجي ال

 أحجام أشكال العنف املرصودة 

 أشكال العنف 1 2 3 4 5

 السيايس * *   

 األرسي * *   

 الجنيس * * *  

 العائيل * *   



 
 

 الداري * *   

 املنظم * * * * 

 العالئقي * *   

 األمني * * *  

 االجتماعي * *   

 االقتصادي * *   

 االحتجاجي * * *  

 االنفعايل * *   

 الصحي * * *  

 العنرصي *    

 الرتبوي *    

 الديني *    

 الريايض *    

 القانوني *    

 املؤسساتي * *   

 املروري * * * * 

 النفيس * * *  

 اللكرتوني * * * * 

 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 * *   

 فضاءات ممارسة العنف

 5 4 3 2 1 الفضاءات

  * * * * طرقات

    * * عموميفضاءات نقل 

    * * دارية مقرات إ

    * * ساحات عامة

    * * فضاءات عمل

     * فضاءات تربوية

     * فضاءات تعليمية

    * * إداريةفضاءات 

    * * فضاءات سكن

     * وإصالحياتسجون 

    * * أمنيةمقرات 

     ـ فضاءات قضائية

     * فضاءات دينية



 
 

   * * * فضاءات صحية

    * * فضاءات ترفيهية

     * فضاءات احتفالية

    * * فضاءات تجارية

     * فضاءات سياحية

     * فضاءات رياضية

  * * * * فضاءات افرتاضية

 الشهر:حاالت العنف املرصودة خالل  ألهموفيما ييل عرض 

 

 :العنف ذو الطابع الجنيس

ين تقدم وايل دون الخامسة عرش سنة أ أطفال قرص،غلب حاالت العنف الجنيس املرصود خالل شهر أوت استهدف أ

مام داء الذي تعرضت له ابنته من قبل أحد أقاربها بشكوى أطفلة يف سن التاسعة يف معتمدية مجاز الباب بعد االعت

يدي بوزيد واعتدى كهل يف معتمدية ڤعفور من عمر لالغتصاب يف سالعرش من  ةالقضاء وتعرضت طفلة يف الثالث

والية سليانة بالفاحشة عىل طفل يف الحادية عرش من العمر خلف له أرضار نفسية بالغة وتم االعتداء يف منطقة برج 

ان عبد الرحم منزل السدرية من والية بن عروس عىل طفلة سنها تسع سنوات بعد اختطافها.. كما اعتدى يف معتمدية

يف  أليامجواره البالغة من العمر ثالثة سنوات حادثة خلقت حالة من االحتقان دامت بنزرت جار عىل ابنة أ من والية

    املنطقة. 

وىل للصباح الكثري قبل سيارة مجهولة يف الساعات األ  هذا وأسال خب محاولة اختطاف امرأة وسط مدينة بنزرت من

  .األمني يف املدن والقرى من وحقيقة االنتشاراأل  اؤالت حول مسالة واقعمن الحب ملا حمله من تس

 

  الجرامي:العنف ذو الطابع  

الت العنف املرصود طيلة الشهر جزء منها ارتبط اكثر من ثلث حخالل شهر أوت أ الجراميو الطابع حصد العنف ذ

يف منزل بورقيبة إىل جار بني نديمني بجلسات خمرية وكان يف شكل ردود فعل انتقامية لخالفات طارئة. فوصل ش

  حدهما..ة من والية بنزرت أدى الخالف إىل وفاة أعوسجويف  النعاشخصمني وإدخاله قسم حد البرت أذن أ

برزها الباكاج الذي ع الرسقة وتجسم يف شكل براكاجات أكان بداف الجرامين الجزء األهم من العنف ويمكن القول أ

و رسقة وعون الرشكة الوطنية لنقل تونس. ألسائق ا جسيمة لأرضار شهده املرتو الخفيف وسط العاصمة وخلف 

للموايش واألبقار يف القرى واملناطق التي يغيب عنها االنتشار األمني ونذكر منها بوعرقوب أرياف سيدي بوزيد 

  وأرياف صفاقس وأرياف الكاف وجندوبة...

  

  األمني:العنف ذو الطابع 

 عوان النظافة بمقر الوالية احتجاجا عىل تعرضالعنف األمني ففي قفصة دخل أاالت شهد شهر أوت عدد هام من ح

ين تعرض ممرض للعنف من قبل من ويف فوسانة من والية القرص أحد زمالئهم للعنف من قبل عدد من أعوان األ 



 
 

ة الكاف األمر مدية الدهماني من واليمن بتعنيف شاب يف معتثالثة من أعوان األ  قام عون أمن جاء كمرافق ألمه وقد

حد النزل يف مدينة نابل شاب عىل ف عونا حراسة أمام أكما عن ألياميف حالة حرجة  وأبقاه النعاشدخله قسم الذي أ

شديد عىل شاب بعد خلفية شجار جد بينهم.. كما سجل مركز سيدي البشري بتونس العاصمة حالة اعتداء بالرضب ال

   بة روتينية. من يف إطار مراقمن قبل أعوان األ  إيقافه

 

 واالنفعايل:العنف ذو الطابع االجتماعي 

عراس التي تنتهي يف الغالب بتبادل للعنف عموما خالل شهر أوت باحتفاالت األ ارتبط العنف االنفعايل واالجتماعي 

  حد تسجيل وفايات. إىلتخلف يف الغالب إصابات متفاوتة قد تصل  أحداثوشجار بني مجموعتني من الشباب.. 

وأدت خالفات بني عرشني يف قبيل حول ترسيم الحدود اىل حالة من االحتقان والفوىض وتسجيل إصابات وشهدت 

  حدهم.ف بني مجموعتني من الشباب تطور إىل حرق منازل وتبادل للعنف أدى إىل وفاة أمعتمدية جلمة خال 

 

  الريايض:العنف ذو الطابع 

برزها كان اللقاء الذي جمع النجم ا شهر أوت فوىض وتبادل للعنف أجلهشهدت اللقاءات الرياضية الكبى التي س

  الجماهري.ي الريايض وسط امللعب الريايض بمدينة سوسة وخلف إصابات يف صفوف الساحيل بالرتج الريايض

 

  العنرصي:العنف ذو الطابع 

ين نة رجل مقيم أسمر البرشة أام خاللها نادل بإهاوالية املهدية حالة عنف ذو طابع عنرصي ق النزل يفحد سجل أ

  ومسمع جميع الحارضين يف مطعم النزل. مرأىرفض التعامل معه ونعته بالعبد واعتدى عليه بالعنف عىل 

 

  الرهابي:العنف ذو الطابع 

  ية القرصين.سجل شهر أوت حالتني من العنف ذو الطابع الرهابي للمتطرفني دينيا شهدتهما وال 


